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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( )7یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا
أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ ال تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ ( )2إِنَّ
الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ( )9إِنَّ
الَّذِینَ یُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَکْثَرُهُمْ ال یَعْقِلُونَ ()4
وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ()5
ترجمه:
بنام خداوند بخشنده بخشایشگر  -7اى کسانى که ایمان آوردهاید چيزى را بر خدا و رسولش مقدم نشمرید و
پيشى مگيرید و تقواى الهى پيشه کنيد که خداوند شنوا و داناست.
 -2اى کسانى که ایمان آوردهاید صداى خود را فراتر از صداى پيامبر نكنيد ،و در برابر او بلند سخن مگویيد (و
داد و فریاد نزنيد) آن گونه که بعضى از شما در برابر بعضى مىکنند ،مبادا اعمال شما نابود گردد در حالى که
نمىدانيد!  -9آنها که صداى خود را نزد رسول خدا کوتاه مىکنند کسانى هستند که خداوند قلوبشان را براى
تقوى خالص نموده ،و براى آنها آمرزش و پاداش عظيمى است.
( -4ولى) کسانى که تو را از پشت حجرهها بلند صدا مىزنند اکثرشان نمىفهمند!  -5هر گاه آنها صبر مىکردند
تا خود به سراغشان آیى براى آنها بهتر بود و خداوند غفور و رحيم است.
شان نزول:
مفسران براى آیه نخست شان نزولهایى ذکر کردهاند ،و براى آیات بعد شان نزولهاى دیگرى.
از جمله شان نزولهایى که براى آیه نخست ذکر کردهاند این است که:
پيامبر ص به هنگام حرکت به سوى" خيبر" مىخواست کسى را بجاى خود در" مدینه" نصب کند ،عمر شخص
دیگرى را پيشنهاد کرد آیه فوق نازل شد و دستور داد بر خدا و پيامبر پيشى مگيرید.7
بعضى دیگر گفتهاند :جمعى از مسلمانان گاه گاه مىگفتند اگر چنين مطلبى در باره ما نازل مىشد بهتر بود ،آیه
فوق نازل گشت و گفت بر خدا و پيامبرش پيشى مگيرید.2
(  1و  ")2تفسري قرطىب" جلد  9صفحه .1121
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بعضى دیگر گفتهاند :آیه اشاره به اعمال بعضى از مسلمانهاست که پارهاى از مراسم عبادات خود را پيش از موقع
انجام دادند و آیه فوق نازل شد و آنها را از اینگونه کارها نهى کرد.9
و اما در مورد آیه دوم گفتهاند :گروهى از طایفه" بنى تميم" و اشراف آنها وارد مدینه شدند هنگامى که داخل
مسجد پيامبر ص گشتند صدا را بلند کرده ،از پشت حجرههایى که منزلگاه پيامبر ص بود فریاد زدند:
یا محمد اخرج الينا! ":اى محمد! بيرون بيا"! این سر و صداها و تعبيرات نامؤدبانه پيامبر ص را ناراحت ساخت
هنگامى که بيرون آمد گفتند آمدهایم تا با تو مفاخره کنيم! اجازه ده تا" شاعر" و" خطيب ما" افتخارات قبيله"
بنى تميم" را بازگو کند پيامبر اجازه داد.
نخست خطيب آنها برخاست و از فضائل خيالى طائفه" بنى تميم" مطالب بسيارى گفت.
پيامبر ص به" ثابت بن قيس" 4فرمود پاسخ آنها را بده ،او برخاست خطبه بليغى در جواب آنها ایراد کرد بطورى
که خطبه آنها را از اثر انداخت! سپس" شاعر" آنها برخاست و اشعارى در مدح این قبيله گفت که" حسان بن
ثابت" شاعر معروف مسلمان پاسخ کافى به او داد.
در این هنگام یكى از اشراف آن قبيله بنام" اقرع" گفت :این مرد خطيبش از خطيب ما تواناتر ،و شاعرش از
شاعر ما ال یقتر است ،و آهنگ صداى آنها نيز از ما برتر مىباشد.
در این موقع پيامبر ص براى جلب قلب آنها دستور داد هدایاى خوبى به آنها دادند آنها تحت تاثير مجموع این
مسائل واقع شدند و به نبوت پيامبر اعتراف کردند.
آیات مورد بحث ناظر به سر و صداى آنها در پشت خانه پيامبر ص است.
شان نزول دیگرى ذکر کردهاند که هم مربوط به آیه اول ،و هم آیات بعد است ،و آن اینكه :در سال نهم هجرت
که" عام الوفود" بود (سالى که هيئتهاى گوناگونى از قبائل براى عرض اسالم یا عهد و قرار داد خدمت پيامبر ص
آمدند) هنگامى که نمایندگان قبيله" بنى تميم" خدمت پيامبر ص رسيدند ابو بكر به پيامبر ص پيشنهاد کرد
که" قعقاع" (یكى از اشراف قبيله) امير آنها گردد ،و عمر پيشنهاد کرد "،اقرع بن حابس" (فرد دیگرى از آن
قبيله) امير شود ،در اینجا ابو بكر به عمر گفت :مىخواستى با من مخالفت کنى؟

(  1و  ")2تفسري قرطىب" جلد  9صفحه .1121
(  ")1تفسري قرطىب" جلد  9صفحه .1121
(  ")2ثابت بن قيس" خطيب انصار و خطيب پيامرب( ص) بود ،مهانگونه كه" حسان" شاعر حضرت بود( اسد الغابه جلد  1صفحه .)229
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عمر گفت :من هرگز قصد مخالفت نداشتم ،در این موقع سر و صداى هر دو در محضر پيامبر ص بلند شد ،آیات
فوق نازل گشت ،یعنى نه در کارها بر پيامبر ص پيشى گيرید ،و نه در کنار خانه پيامبر ص سر و صدا راه
بيندازید.5
تفسير :آداب حضور پيامبر (ص)
چنان که در محتواى سوره اشاره کردیم در این سوره یك رشته از مباحث مهم اخالقى و دستورات انضباطى
نازل شده که آن را شایسته نام" سوره اخالق" مىکند ،و در آیات مورد بحث که در آغاز سوره قرار گرفته ،به دو
قسمت از این دستورات اشاره شده است:
نخست تقدم نيافتن بر خدا و پيامبر ص ،و دیگرى در محضر پيامبر ص سر و صدا و قال و غوغا راه نينداختن.
بعد مىفرماید ":اى کسانى که ایمان آوردهاید چيزى را در برابر خدا و رسولش مقدم نشمرید ،و تقواى الهى
پيشه کنيد ،که خداوند شنوا و داناست" (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
منظور از مقدم نداشتن چيزى در برابر خدا و پيامبر پيشى نگرفتن بر آنها در کارها ،و ترك عجله و شتاب در
مقابل دستور خدا و پيامبر ص است.
گرچه بعضى از مفسران خواستهاند مفهوم آیه را محدود کنند ،و آن را منحصر به انجام عبادات قبل از وقت ،یا
سخن گفتن قبل از سخن پيامبر ص و امثال آن بدانند ،ولى روشن است که آیه مفهوم وسيع و گستردهاى دارد
و هر گونه پيشى گرفتن را در هر برنامهاى شامل مىشود .
مسئوليت انضباط" رهروان" در برابر" رهبران" آنهم یك رهبر بزرگ الهى ایجاب مىکند که در هيچ کار ،و هيچ
سخن و برنامه ،بر آنها پيشى نگيرند ،و شتاب و عجله نكنند.
البته این بدان معنا نيست که اگر پيشنهاد یا مشورتى دارند در اختيار رهبر الهى نگذارند ،بلكه منظور جلو افتادن
و تصميم گرفتن و انجام دادن پيش از تصویب آنها است حتى نباید در باره مسائل بيش از اندازه الزم سؤال و
گفتگو کرد ،باید گذاشت که رهبر خودش به موقع مسائل را مطرح کند آنهم رهبر معصوم که از چيزى غفلت
(  ")1تفسري قرطىب" جلد  9صفحه  ، 1121و تفسري ىف ظالل القرآن جلد  7صفحه  ،425و سريه ابن هشام جلد  5صفحه  201به بعد( با تفاوهتاىي) اين داستان را نقل
كردهاند( اين حديث در صحيح خبارى نيز آمده است -صحيح خبارى جزء  1صفحه  172در تفسري سوره حجرات).
َّ
ِّموا" به صورت فعل متعدى است ،و مفعول آن حمذوف است ،و در تقدير چنني مىباشد ال تقدموا امرا بني يدى الله و رسوله ،بعضى نيز احتمال دادهاند كه اين فعل
(  ")1ال تُ َقد ُ
ِ
َّ
ِ
ني يَ َدي الله  ...ا ست ،گرچه اين دو تفسري از نظر اصول ادىب متفاوت است ،وىل از نظر معنا و نتيجه تفاوتى ندارد ،و به
ِّموا بَ ن َ
در اينجا به معىن فعل الزم باشد ،و مفهوم آن ال تُ َقد ُ
هر حال منظور اين است كه در هيچ چيز بر خدا و پيامرب( ص) پيشى نگريند.
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نمىکند ،و نيز اگر کسى سؤالى از او مىکند نباید دیگران پيشقدم شده ،پاسخ سؤال را عجوالنه بگویند ،در
حقيقت همه این معانى در مفهوم آیه جمع است.
آیه بعد اشاره به دستور دوم کرده ،مىگوید ":اى کسانى که ایمان آوردهاید! صداى خود را فراتر از صداى پيامبر
نكنيد و در برابر او بلند سخن نگوئيد و داد و فریاد نزنيد ،آن گونه که بعضى از شما در برابر بعضى مىکنند مبادا
اعمال شما حبط و نابود گردد در حالى که نمىدانيد" (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ
ال تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ).
جمله اول (ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ  )...اشاره به این است که صدا را بلندتر از صداى پيامبر ص نكنيد ،که این خود یك
نوع بى ادبى در محضر مبارك او است ،پيامبر ص که جاى خود دارد این کار در برابر پدر و مادر و استاد و معلم
نيز مخالف احترام و ادب است.
اما جمله (ال تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ  )...ممكن است تاکيدى بر همان معنى جمله اول باشد یا اشاره به مطلب تازهاى و
آن ترك خطاب پيامبر ص با جمله" یا محمد" و تبدیل آن به" یا رسول اللَّه" است.
اما جمعى از مفسران در تفاوت بين این دو جمله چنين گفتهاند :جمله اول ،ناظر به زمانى است که مردم با
پيامبر ص هم سخن مىشوند که نباید صداى خود را از صداى او برتر کنند ،و جمله دوم مربوط به موقعى است
که پيامبر (ص) خاموش است و در محضرش سخن مىگویند ،در اینحالت نيز نباید صدا را زیاد بلند کنند.
جمع ميان این معنى و معنى سابق نيز مانعى ندارد و با شان نزول آیه نيز سازگار است .و به هر حال ظاهر آیه
بيشتر این است که دو مطلب متفاوت را بيان مىکند.
بدیهى است اگر اینگونه اعمال به قصد توهين به مقام شامخ نبوت باشد موجب کفر است و بدون آن ایذاء و گناه.
در صورت اول علت حبط و نابودى اعمال روشن است ،زیرا کفر علت حبط (از ميان رفتن ثواب عمل نيك)
مىشود.
و در صورت دوم نيز مانعى ندارد که چنين عمل زشتى باعث نابودى ثواب بسيارى از اعمال گردد ،و ما سابقا در
بحث" حبط" گفتهایم که نابود شدن ثواب بعضى از اعمال به خاطر بعضى از گناهان خاص ،بى مانع است،
همانگونه که نابود شدن اثر بعضى از گناهان به وسيله اعمال صالح نيز قطعى است ،و دالئل فراوانى در آیات قرآن
یا روایات اسالمى بر این معنى وجود دارد ،هر چند این معنى به صورت یك قانون کلى در همه" حسنات" و"
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سيئات" ثابت نشده است ،اما در مورد بعضى از" حسنات" و" سيئات" مهم ،دالئلى نقلى وجود دارد و دليلى هم
از عقل بر خالف آن نيست.1
در روایتى آمده است :هنگامى که آیه فوق نازل شد" ثابت بن قيس" (خطيب پيامبر ص) که صداى رسایى
داشت گفت :من بودم که صدایم را از صداى پيامبر ص فراتر مىکردم ،و در برابر او بلند سخن مىگفتم ،اعمال
من نابود شد ،و من اهل دوزخم! این مطلب به گوش پيامبر (ص) رسيد ،فرمود ":چنين نيست او اهل بهشت
است" (زیرا او اینكار را به هنگام ایراد خطابه براى مؤمنان یا در برابر مخالفان که اداء یك وظيفه اسالمى بود
انجام مىداد) .
همانگونه که عباس بن عبد المطلب نيز در جنگ" حنين" به فرمان پيامبر ص با صداى بلند فراریان را دعوت به
بازگشت نمود.
آیه بعد براى تاکيد بيشتر روى این موضوع پاداش کسانى را که به این دستور الهى عمل مىکنند ،و انضباط و
ادب را در برابر پيامبر ص رعایت مىنمایند چنين بيان مىکند ":آنها که صداى خود را نزد رسول خدا کوتاه
مىکنند کسانى هستند که خداوند قلوبشان را براى تقوا خالص و گسترده ساخته و براى آنها آمرزش و پاداش
عظيمى است" (إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ
أَجْرٌ عَظِيمٌ).3
" یغضون" از ماده" غض" (بر وزن حظ) به معنى کم کردن و کوتاه نمودن نگاه یا صدا است ،و نقطه مقابل آن
خيره نگاه کردن ،و صدا را بلند نمودن است.
" امتحن" از ماده" امتحان" در اصل به معنى ذوب کردن طال و گرفتن ناخالصى آن است ،و گاه به معنى
" گستردن چرم" نيز آمده ،ولى بعدا در معنى آزمایش به کار رفته است ،مانند آیه مورد بحث ،آزمایشى که
نتيجه آن خلوص قلب و گستردگى آن براى پذیرش تقوى است.
قابل توجه اینكه :در آیه قبل تعبير به" نبى" شده ،و در اینجا تعبير به" رسول اللَّه" ،و هر دو گویا اشاره به این
نكته است که پيامبر ص از خود چيزى ندارد ،او فرستاده خدا و پيامآور او است ،اسائه ادب در برابر او اسائه ادب
نسبت به خدا است ،و رعایت ادب نسبت به او رعایت نسبت به خداوند است.
(  )1شرح بيشرت پريامون مساله" حبط" را در جلد دوم صفحه  (70ذيل آيه  217سوره بقره) مطالعه فرمائيد.
(  ")1جممع البيان" جلد  9صفحه  -130اين حديث با خمتصر تفاوتى در كلمات بسيارى از مفسران و حمدثان از مجله در نور الثقلني ،صحيح خبارى ،تفسري ىف ظالل ،و مراغى
آمده است.
(  ")2الم" در" للتقوى" در حقيقت" الم غايت" است نه" الم علت" يعىن قلوب آهنا را خالص و آماده براى پذيرش تقوى مىمنايد ،چرا كه اگر قلب خالص نشود و از آلودگيها
پاك نگردد تقواى حقيقى در آن جايگزين منىشود.
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ضمنا تعبير" مغفرة" به صورت نكره ،براى تعظيم و اهميت است ،یعنى خداوند آمرزش کامل و بزرگ نصيبشان
مىکند ،و بعد از پاك شدن از گناه اجر عظيم به آنها عنایت مىفرماید ،زیرا نخست شستشوى از گناه مطرح
است ،سپس بهرهمندى از پاداش عظيم الهى.
آیه بعد براى تاکيد بيشتر ،اشاره به نادانى و بىخردى کسانى مىکند که این دستور الهى را پشت سر
مىافكنند ،و چنين مىفرماید ":کسانى که تو را از پشت حجرهها بلند صدا مىزنند اکثرشان عقل و خرد ندارند"!
(إِنَّ الَّذِینَ یُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَکْثَرُهُمْ ال یَعْقِلُونَ).
این چه عقلى است که انسان در برابر بزرگترین سفير الهى رعایت ادب نكند ،و با صداى بلند و نامؤدبانه ،همچون
اعراب" بنى تميم" پشت خانه پيامبر ص بياید ،و فریاد زند :یا محمد! یا محمد! اخرج الينا و آن کانون مهر و
عطوفت پروردگار را بدینوسيله ایذاء و آزار نماید.
اصوال هر قدر سطح عقل و خرد انسان باالتر مىرود بر ادب او افزوده مىشود ،زیرا" ارزشها" و" ضد ارزشها" را
بهتر درك مىکند ،و به همين دليل بى ادبى هميشه نشانه بىخردى است ،یا به تعبير دیگر بى ادبى کار حيوان
و ادب کار انسان است؟
تعبير به" أَکْثَرُهُمْ ال یَعْقِلُونَ" (غالب آنها نمىفهمند) یا به خاطر این است که اکثر در لغت عرب گاه به معنى"
همه" مىآید ،که براى رعایت احتياط و ادب این تعبير را به کار مىبرند که حتى اگر یك نفر مستثنى بوده باشد
حق او ضایع نشود ،گویى خداوند با این تعبير مىفرماید :من که پروردگار شما هستم و به همه چيز احاطه علمى
دارم به هنگام سخن گفتن رعایت آداب مىکنم ،پس شما چرا رعایت نمىکنيد؟
و یا اینكه به راستى در ميان آنها افراد عاقلى بودهاند که روى عدم توجه و یا عادت هميشگى صدا را بلند
مىکردند ،قرآن از این طریق به آنها هشدار مىدهد که عقل و فكر خود را به کار گيرند ،و ادب را فراموش نكنند.
" حجرات" جمع" حجره" در اینجا اشاره به اطاقهاى متعددى است که در کنار مسجد پيامبر ص براى همسران
او تهيه شده بود ،و در اصل از ماده" حجر" (بر وزن اجر) به معنى منع است ،زیرا" حجره" مانع ورود دیگران در
حریم زندگى انسان است ،و تعبير به" ورء" در اینجا به معنى بيرون است ،از هر طرف که باشد ،زیرا در
حجرههاى پيامبر به مسجد گشوده مىشد ،و افراد نادان و عجول گاه در برابر در حجره مىآمدند و فریاد یا
محمد! مىزدند قرآن آنها را از این کار نهى مىکند.
در آخرین آیه مورد بحث براى تكميل این معنى مىافزاید ":اگر آنها صبر مىکردند تا خود بيرون آیى ،و به
سراغشان روى براى آنها بهتر بود" (وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ).
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درست است که عجله و شتاب گاه سبب مىشود که انسان زودتر به مقصود خود برسد ،ولى شكيبایى و صبر در
چنين مقامى مایه رحمت و آمرزش و اجر عظيم است ،و مسلما این بر آن برترى دارد.
و از آنجا که افرادى ناآگاهانه قبال مرتكب چنين کارى شده بودند ،و با نزول این دستور الهى طبعا به وحشت
مىافتادند ،قرآن به آنها نيز نوید مىدهد که اگر توبه کنند مشمول رحمت خداوند مىشوند ،لذا در پایان آیه
مىفرماید ":و خداوند غفور و رحيم است" (وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
نكتهها:
 -1ادب برترين سرمايه است
در اسالم اهميت زیادى به مساله رعایت آداب ،و بر خورد توأم با احترام و ادب با همه کس ،و هر گروه ،وارد شده
است که به عنوان نمونه در اینجا به چند حدیث اشاره مىشود.
 -7امام على (ع) مىفرماید:
االداب حلل مجددة
 ":رعایت ادب همچون لباس فاخر و زینتى و نو است" .7
و در جاى دیگر مىفرماید:
االدب یغنى عن الحسب
 ":ادب انسان را از افتخارات پدران و نياکان بى نياز مىکند".77
در حدیث دیگرى از امام صادق ع مىخوانيم:
خمس من لم تكن فيه لم یكن فيه کثير مستمتع! قيل و ما هن یا ابن رسول اللَّه؟
قال :الدین و العقل و الحياء و حسن الخلق و حسن االدب:
" پنج چيز است که در هر کس نباشد صفات و امتيازات قابل مالحظهاى نخواهد داشت.
(  ")1هنج البالغه" حكمت .4
(  ")2حبار االنوار" جلد  74صفحه .16
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عرض کردند :اى فرزند رسول اللَّه آنها چيست؟
فرمود :دین و عقل و حيا و حسن خلق و حسن ادب".72
و نيز در حدیث دیگرى از همان امام ع مىخوانيم که فرمود:
ال یطمعن ذو الكبر فى الثناء الحسن ،و ال الخب فى کثرة الصدیق ،و ال السيئ االدب فى الشرف:
" افراد متكبر هرگز نباید انتظار ذکر خير از سوى مردم داشته باشند و نه افراد نيرنگ باز انتظار کثرت دوستان،
و نه افراد بى ادب انتظار شرف و آبرو".79
به همين دليل هنگامى که در زندگى پيشوایان بزرگ اسالم دقت مىکنيم مىبينيم که دقيقترین نكات مربوط
به ادب را حتى با افراد کوچك رعایت مىکردند.
اصوال دین مجموعهاى است از آداب :ادب در برابر خدا ،ادب در مقابل پيامبر ص و پيشوایان معصوم ع ،ادب در
مقابل استاد و معلم ،و پدر و مادر ،و عالم و دانشمند.
حتى دقت در آیات قرآن مجيد نشان مىدهد خداوند با آن مقام عظمت هنگامى که با بندگان خود سخن
مىگوید :آداب را کامال رعایت مىکند! جایى که چنين است تكليف مردم در مقابل خدا و پيغمبرش روشن است.
در حدیثى مىخوانيم ":هنگامى که آیات آغاز سوره مؤمنون نازل شد ،و یك سلسله آداب اسالمى را به آنها
دستور داد ،از جمله مساله خشوع در نماز پيامبر اسالم ص که قبال به هنگام نماز گاه به آسمان نظر مىافكند
دیگر سر بر نمىداشت ،و دائما به زمين نگاه مىفرمود".74
در مورد پيامبر خدا نيز این موضوع تا آن حد مهم است که قرآن صریحا در آیات فوق مىگوید صدا را بلندتر از
صداى پيامبر ص کردن و در مقابل او جار و جنجال راه انداختن موجب حبط اعمال و از بين رفتن ثواب است.
روشن است تنها رعایت این نكته در برابر پيامبر ص کافى نيست ،بلكه امور دیگرى که از نظر سوء ادب همانند
صداى بلند و جار و جنجال است نيز در محضرش ممنوع است ،و به اصطالح فقهى در اینجا باید" الغاء
خصوصيت" و" تنقيح مناط" کرد ،و اشباه و نظائر آن را به آن ملحق نمود.

(  1و  ")2حبار االنوار" جلد  74صفحه .17
(  1و  ")2حبار االنوار" جلد  74صفحه .17
(  ")1تفسري جممع البيان"" تفسري فخر رازى" ذيل آيه  2سوره مؤمنون.
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در آیه  9سوره نور نيز مىخوانيم :ال تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ کَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً که جمعى از مفسران آن را
چنين تفسير کردهاند ":هنگامى که پيامبر را صدا مىزنيد با ادب و احترامى که شایسته او است صدا کنيد نه
همچون صدا زدن یكدیگر".
جالب اینكه قرآن در آیات فوق رعایت ادب را در برابر پيامبر ص نشانه پاکى قلب و آمادگى آن براى پذیرش
تقوى ،و سبب آمرزش و اجر عظيم مىشمرد ،در حالى که بىادبان را همچون چهار پایان بى عقل معرفى
مىکند! حتى بعضى از مفسران آیات مورد بحث را توسعه داده گفتهاند مراحل پائينتر ،مانند علما و دانشمندان
و رهبران فكرى و اخالقى را نيز شامل مىشود ،مسلمانان موظفند در برابر آنها نيز آداب را رعایت کنند.
البته در برابر امامان معصوم ع این مساله روشنتر است ،حتى در روایاتى که از طرق اهل بيت ع به ما رسيده
مىخوانيم ":هنگامى که یكى از یاران با حالت جنابت خدمتشان رسيد امام ع بدون مقدمه فرمود:
ا ما تعلم انه ال ینبغى للجنب ان یدخل بيوت االنبياء؟!
" آیا تو نمىدانى که سزاوار نيست" جنب" وارد خانه پيامبران شود"؟!.75
و در روایت دیگرى تعبير به" ان بيوت االنبياء و اوالد االنبياء ال یدخلها الجنب" شده است ،که هم خانه پيامبران
را شامل مىشود و هم خانه فرزندان آنها را.
کوتاه سخن اینكه مساله رعایت ادب در برابر کبير و صغير بخش مهمى از دستورات اسالمى را شامل مىشود ،که
اگر بخواهيم همه را مورد بحث قرار دهيم از شكل تفسير آیات بيرون مىرویم ،در اینجا این بحث را با حدیثى از
امام سجاد على بن الحسين ع در رساله حقوق در مورد" رعایت ادب در برابر استاد" پایان مىدهيم ،فرمود:
" حق کسى که ترا تعليم و تربيت مىدهد این است که او را بزرگ دارى ،مجلسش را محترم بشمرى ،به
سخنانش کامال گوش فرا دهى ،و رو به روى او بنشينى ،صدایت را از صداى او برتر نكنى ،و هر گاه کسى از او
سؤالى کند تو مبادرت به جواب ننمایى ،در محضرش با کسى سخن نگویى ،و نزد او از هيچكس غيبت نكنى ،اگر
پشت سر از او بد گویند دفاع کنى ،عيوبش را مستور دارى ،و فضائلش را آشكار سازى ،با دشمنانش همنشين
نشوى ،و دوستانش را دشمن ندارى ،هنگامى که چنين کنى فرشتگان الهى گواهى مىدهند که تو به سراغ او
رفتهاى و براى خدا از او علم آموختهاى نه براى خلق خدا" .7

(  ")1حبار االنوار" جلد  27صفحه .244
(  ")2حمجة البيضاء" جلد  3صفحه  (540باب آداب الصحبة و املعاشرة).
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 -2بلند كردن صدا در كنار قبر پيامبر (ص)
جمعى از علماء و مفسران گفتهاند :آیات مورد بحث همانگونه که از بلند کردن صدا نزد پيامبر ص در زمان
حياتش منع مىکند ،بعد از وفاتش را نيز شامل مىشود.71
اگر منظور آنها شمول عبارت آیه است ،ظاهر آیه مخصوص زمان حيات رسول اللَّه ص است ،زیرا مىگوید":
صداى خود را برتر از صداى او نكنيد" و این در حالى است که پيامبر ص حيات جسمانى داشته باشد و سخن
بگوید.
ولى اگر منظور مناط و فلسفه حكم است که در این گونه موارد روشن است و اهل عرف الغاى خصوصيت
مىکنند ،تعميم مذکور بعيد به نظر نمىرسد ،زیرا مسلم است هدف در اینجا رعایت ادب و احترام نسبت به
ساحت قدس پيامبر ص است ،بنا بر این هر گاه بلند کردن صدا در کنار قبر پيامبر ص نوعى هتك و بى احترامى
باشد بدون شك جائز نيست ،مگر اینكه به صورت اذان نماز ،یا تالوت قرآن ،یا ایراد خطابه و امثال آن بوده باشد
که در اینگونه موارد ،نه در حيات پيامبر ص ممنوع است و نه در ممات او.
در حدیثى در اصول کافى از امام باقر ع در باره ماجراى وفات امام حسن مجتبى ع و ممانعتى که از سوى"
عایشه" در زمينه دفن آن حضرت در جوار پيامبر ص به عمل آمد و سر و صداهایى که بلند شد مىخوانيم :امام
حسين ع به آیه" یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِ" ...
استدالل فرمود ،و از رسول خدا ص این جمله را نقل کرد:
ان اللَّه حرم من المؤمنين امواتا ما حرم منهم احياء:
" خداوند آنچه را از مؤمنان در حال حيات تحریم کرده در حال مماتشان نيز تحریم کرده است .7
این حدیث گواه دیگرى بر عموميت مفهوم آیه است.
 -3انضباط اسالمى در همه چيز و همه جا
مساله مدیریت و فرماندهى بدون رعایت انضباط هرگز به سامان نمىرسد و اگر بخواهند کسانى که تحت پوشش
مدیریت و رهبرى قرار دارند به طور خودسرانه عمل کنند شيرازه کارها به هم مىریزد ،هر قدر هم رهبر و
فرمانده الیق و شایسته باشند.
(  ")1روح املعاىن" جلد  21صفحه .124
(  ")2اصول كاىف" مطابق نقل" نور الثقلني" جلد  4صفحه .60
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بسيارى از شكستها و ناکاميها که دامنگير جمعيتها و گروهها و لشكرها شده از همين رهگذر بوده است ،و
مسلمانان نيز طعم تلخ تخلف از این دستور را بارها در زمان پيامبر ص یا بعد از او چشيدهاند که روشنترین آنها
داستان شكست احد به خاطر بى انضباطى گروه اندکى از جنگجویان بود.
قرآن مجيد این مساله فوق العاده مهم را در عبارات کوتاه آیات فوق به صورت جامع و جالب مطرح ساخته،
مىگوید :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ.
وسعت مفهوم آیه چنان که گفتيم به قدرى زیاد است که هر گونه" تقدم" و" تاخر" و گفتار و رفتار خودسرانه و
خارج از دستور رهبرى را شامل مىشود.
با اینحال در تاریخ زندگى پيامبر ص موارد زیادى دیده مىشود که افرادى بر فرمان او پيشى گرفتند ،یا عقب
افتادند و از اطاعت آن سرپيچى نمودند و مورد مالمت و سرزنش شدید قرار گرفتند ،از جمله اینكه:
 -7هنگامى که پيامبر ص براى فتح مكه حرکت فرمود (سال هشتم هجرت) ماه مبارك رمضان بود ،جمعيت
زیادى با حضرت بودند ،گروهى سواره و گروهى پياده ،وقتى به منزلگاه" کراع الغميم" رسيد دستور داد ظرف
آبى آوردند و حضرت ص روزه خود را افطار کرد ،همراهان نيز افطار کردند ،ولى عجب اینكه جمعى از آنها بر
پيامبر ص پيشى گرفتند و حاضر به افطار نشدند و بر روزه خود باقى ماندند ،پيامبر آنها را عصاة یعنى" جمعيت
گنهكاران" ناميد.73
 -2نمونهاى دیگر در داستان" حجة الوداع" در سال دهم هجرت اتفاق افتاد ،که پيامبر ص دستور داد منادى ندا
کند ،هر کس حيوان قربانى با خود نياورده باید نخست" عمره" بجا آورد و از احرام بيرون آید ،سپس مراسم حج
را انجام دهد ،و اما آنها که قربانى همراه خود آوردهاند (و حج آنها حج افراد است) باید بر احرام خود باقى بمانند،
سپس افزود اگر من شتر قربانى نياورده بودم عمره را تكميل مىکردم ،و از احرام بيرون مىآمدم.
ولى گروهى از انجام این دستور سر باز زدند و گفتند چگونه ممكن است پيامبر ص بر احرام خود باقى بماند ،و
ما از احرام بيرون آئيم؟ آیا زشت نيست که ما به سوى مراسم حج بعد از انجام عمره برویم در حالى که
قطرههاى آب غسل (جنابت) از ما فرو مىریزد.
پيامبر ص از این تخلف و بى انضباطى سخت ناراحت شد و آنها را شدیدا سرزنش کرد .2

(  )1اين حديث را بسيارى از مورخان و حمدثان نقل كردهاند از مجله در جلد  7وسائل صفحه  (124ابواب من يصح منه الصوم)( با كمى تلخيص).
(  ")2حبار االنوار" جلد  21صفحه  (361با تلخيص).
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 -9داستان تخلف از لشكر" اسامه" در آستانه وفات پيامبر ص معروف است که حضرت به مسلمانان دستور داد
که به فرماندهى" اسامة بن زید" براى جنگ با روميان آماده شوند ،و به مهاجران و انصار فرمود با این لشكر
حرکت کنند.
شاید مىخواست به هنگام رحلتش مسائلى که در امر خالفت واقع شد تحقق نيابد و حتى تخلف کنندگان از
لشكر اسامه را لعن فرمود ،اما با این حال گروهى از حرکت سر باز زدند به بهانه اینكه در این شرائط خاص پيامبر
ص را تنها نمىگذاریم.27
 -4داستان" قلم و دوات" در ساعات آخر عمر پيامبر گرامى اسالم ص نيز معروف و تكان دهنده است ،و بهتر
این است که عين عبارت صحيح مسلم را در اینجا بياوریم:
لما حضر رسول اللَّه و فى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبى (ص) هلم اکتب لكم کتابا ال تضلون
بعده ،فقال عمر ان رسول اللَّه (ص) قد غلب عليه الوجع! و عندکم القرآن ،حسبنا کتاب اللَّه! فاختلف اهل البيت،
فاختصموا ،فمنهم من یقول قربوا یكتب لكم رسول اللَّه (ص) کتابا لن تضلوا بعده ،و منهم من یقول ما قال عمر،
فلما اکثروا اللغو و االختالف عند رسول اللَّه (ص) قال رسول اللَّه قوموا!:
" هنگامى که وفات پيامبر ص نزدیك شد گروهى در خانه نزد او بودند از جمله عمر بن خطاب ،پيامبر ص
فرمود :نامهاى بياورید تا براى شما مطلبى بنویسم که هرگز بعد از آن گمراه نشوید ،عمر گفت :بيمارى بر پيامبر
غلبه کرده! (و العياذ باللَّه سخنان ناموزون مىگوید!) قرآن نزد شما است ،و همين کتاب الهى ما را کافى است!!
در این هنگام در ميان حاضران در خانه اختالف افتاد ،بعضى گفتند بياورید تا پيامبر نامه خود را بنویسد ،تا
هرگز گمراه نشوید ،در حالى که بعضى دیگر سخن عمر را تكرار مىکردند! هنگامى که سخنان ناموزون و
اختالف باال گرفت پيامبر ص فرمود برخيزید و از من دور شوید!.22
قابل توجه اینكه عين این حدیث را با مختصر تفاوتى" بخارى" نيز در" صحيح" خود آورده است.29
این ماجرا از حوادث مهم تاریخ اسالم است که نياز به تحليل فراوان دارد ،و اینجا جاى شرح آن نيست ،ولى به
هر حال یكى از روشنترین موارد تخلف از دستور پيامبر ص و مخالفت با آیه مورد بحث (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال
تُقَدِّمُوا بَيْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ) محسوب مىشود.

(  )1اين ماجرا را در بسيارى از كتب تاريخ اسالمى نوشتهاند و از حوادث مهم تاريخ اسالم است( براى اطالع بيشرت به كتاب" املراجعات" مراجعه  90رجوع شود).
(  ")1صحيح مسلم" جلد سوم كتاب الوصيه حديث  (22صفحه .)1249
(  ")2صحيح خبارى" جلد ششم باب مرض النىب و وفاته صفحه .11
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مساله مهم اینجا است که رعایت این انضباط الهى و اسالمى نياز به روح تسليم کامل و پذیرش رهبرى در تمام
شؤون زندگى و ایمان محكم به مقام شامخ رهبر دارد.
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ( ) َو
اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ یُطِيعُكُمْ فِی کَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِیمانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِكُمْ وَ
کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ( )1فَضْالً مِنَ اللَّهِ وَ نِعْمَةً وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( )
ترجمه:
 اى کسانى که ایمان آوردهاید اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد در باره آن تحقيق کنيد ،مبادا بهگروهى از روى نادانى آسيب برسانيد ،و از کرده خود پشيمان شوید.
 -1و بدانيد رسول خدا در ميان شما است ،هر گاه در بسيارى از امور از شما اطاعت کند به مشقت خواهيد افتاد،
ولى خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده ،و آن را در دلهایتان زینت بخشيده ،و (به عكس) کفر و فسق و گناه
را منفور شما قرار داده است کسانى که واجد این صفاتند هدایت یافتگانند.
 خداوند بر شما فضل و نعمتى از سوى خود بخشيده ،و خداوند دانا و حكيم است.شان نزول:
براى نخستين آیه مورد بحث دو شان نزول در تفاسير آمده است که بعضى مانند" طبرسى" در" مجمع البيان"
هر دو را ذکر کردهاند ،و بعضى مانند" قرطبى" و" نور الثقلين" و" فى ظالل القرآن" تنها به یكى اکتفاء
کردهاند.
نخستين شان نزولى که غالب مفسران آن را ذکر کردهاند این است که آیه یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ  ...در
باره" وليد بن عقبه" نازل شده است که پيامبر ص او را براى جمعآورى زکات از قبيله" بنى المصطلق" اعزام
داشت ،هنگامى که اهل قبيله با خبر شدند که نماینده رسول اللَّه ص مىآید با خوشحالى به استقبال او شتافتند،
ولى از آنجا که ميان آنها و" وليد" در جاهليت خصومت شدیدى بود تصور کرد آنها به قصد کشتنش آمدهاند.
خدمت پيامبر ص بازگشت (بى آنكه تحقيقى در مورد این گمان کرده باشد) و عرض کرد :آنها از پرداخت زکات
خوددارى کردند! (و مىدانيم امتناع از پرداخت زکات یك نوع قيام بر ضد حكومت اسالمى تلقى مىشد ،بنا بر
این مدعى بود آنها مرتد شدهاند!).
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پيامبر ص سخت خشمگين شد ،و تصميم گرفت با آنها پيكار کند ،آیه فوق نازل شد (و به مسلمانان دستور داد
که هر گاه فاسقى خبرى آورد در باره آن تحقيق کنيد).24
بعضى نيز بر آن افزودهاند که بعد از اخبار" وليد" در باره ارتداد قبيله" بنى المصطلق" پيامبر ص به" خالد بن
وليد بن مغيره" دستور داد به سراغ قبيله" بنى المصطلق" رود ،ولى فرمود شتابزده کارى انجام مده.
" خالد" شبانه به نزدیكى قبيله رسيد ،و ماموران اطالعاتى خود را براى تحقيق فرستاد ،آنها خبر آوردند که بنى
المصطلق به اسالم کامال وفا دارند ،و صداى اذان و نماز آنها را با گوش خود شنيدهاند ،صبحگاهان" خالد" شخصا
به سراغ آنها آمد ،و صدق گفتار مخبرین را مالحظه کرد ،خدمت پيامبر ص بازگشت و ماجرا را به عرض رسانيد،
در این هنگام آیه فوق نازل شد و به دنبال آن پيامبر مىفرمود:
التانى من اللَّه ،و العجلة من الشيطان!:
" درنگ کردن و تحقيق از سوى خدا است و عجله از شيطان است".!25
شان نزول دیگرى که فقط بعضى از مفسران به آن اشاره کردهاند این است که آیه در مورد" ماریه" همسر
پيامبر ص (مادر ابراهيم) نازل شد ،زیرا خدمت پيامبر ص عرض کردند که او پسر عمویى دارد که گاه و بيگاه به
سراغش مىآید (و روابط نامشروعى در ميان است) پيامبر على ع را فرا خواند فرمود :برادرم! این شمشير را بگير
اگر او را نزد" ماریه" یافتى به قتل برسان.
امير مؤمنان على ع عرض کرد :اى رسول خدا! من مامورم که مانند" سكه تفتيده"  2دستور شما را پياده کنم،
یا اینكه شخص حاضر چيزى مىبيند که غائب نمىبيند؟ (با تحقيق بيشتر انجام وظيفه کنم).
فرمود :نه! بر اساس اینكه حاضر چيزى مىبيند که غائب نمىبيند عمل کن.
امام على (ع) مىفرماید :شمشير را به کمر بستم و به سراغ او آمدم ،دیدم نزد ماریه است شمشير را کشيدم او
فرار کرد و از نخلى باال رفت ،و سپس خود را از باال به زیر افكند ،در این هنگام پيراهن او باال رفت و معلوم شد
اصال عضو جنسى ندارد ،خدمت پيامبر آمدم و ماجرا را شرح دادم پيامبر ص فرمود خدا را شكر که بدى و
آلودگى و اتهام را از دامان ما دور مىکند.21
(  ")1تفسري جممع البيان" جلد  9صفحه .132
(  ")1قرطىب" جلد  9صفحه .1131
(  ")2سكه" در لغت عرب معىن وسيلهاى است كه با آن پوهلا را نقش مىزنند و براى اين منظور آن را داغ مى كنند تا نقش خود را دقيقا بر درهم و دينار منتقل كند ،و منظور از
اين تعبري اين است كه بايد دستور ىب چون و چرا و بدون بررسى جمدد اجرا شود.
(  ")1جممع البيان" جلد  9صفحه  132و در تفسري" نور الثقلني" نيز اين شان نزول به صورت مشروحرتى آمده است( جلد  4صفحه .)61
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تفسير :به اخبار فاسقان اعتنا نكنيد!
در آیات گذشته سخن از وظائف مسلمانان در برابر رهبر و پيشوایشان پيامبر ص بود ،و دو دستور مهم در آن
آمده بود :نخست پيشى نگرفتن بر خدا و پيامبر ص و دیگر رعایت ادب به هنگام سخن گفتن و صدا زدن در
محضر او.
آیات مورد بحث ادامه وظائف امت در برابر این رهبر بزرگ است و مىگوید هنگامى که اخبارى را خدمت او
مىآورند باید از روى تحقيق باشد ،و اگر شخص فاسقى خبر از چيزى داد بدون تحقيق نپذیرند ،و پيامبر ص را
براى پذیرش آن تحت فشار قرار ندهند.
نخست مىفرماید ":اى کسانى که ایمان آوردهاید اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد در باره آن تحقيق
کنيد"( :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا).
سپس به علت آن اشاره کرده مىافزاید ":مبادا در صورت عمل کردن بدون تحقيق به گروهى از روى نادانى
آسيب برسانيد ،و از کرده خود پشيمان شوید"! (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ).
همانگونه که اگر پيامبر ص به گفته" وليد بن عقبه" عمل مىفرمود و با طایفه" بنى المصطلق" به عنوان یك
قوم مرتد پيكار مىکرد فاجعه و مصيبت دردناکى به بار مىآمد.
از لحن آیه بعد چنين استفاده مىشود که جمعى اصرار بر این پيكار داشتند قرآن مىگوید :این کار شایسته شما
نيست ،این عين جهالت و نادانى است و سرانجامش ندامت و پشيمانى خواهد بود.
جمعى از علماى علم اصول براى حجيت خبر واحد به این آیه استدالل کردهاند ،چرا که آیه مىگوید :تحقيق و
تبين در خبر" فاسق" الزم است ،و مفهوم آن این است که اگر شخص" عادل" خبرى دهد بدون تحقيق مىتوان
پذیرفت.
ولى به این استدالل اشكاالت فراوانى کردهاند که از همه مهمتر دو ایراد است ،بقيه اهميت چندانى ندارد:
نخست اینكه استدالل فوق متوقف بر قبول" حجيت مفهوم وصف" است در حالى که معروف این است که مفهوم
وصف حجت نيست .2

(  )1بعضى گمان كرده اند كه اينجا از قبيل مفهوم شرط است ،و مفهوم شرط حجت است ،در حاىل كه ارتباطى با مفهوم شرط ندارد ،بعالوه مجله شرطيه در اينجا براى بيان
موضوع است ،و مىدانيم در اين گونه موارد" مجله شرطيه" نيز داراى مفهوم نيست( دقت كنيد).
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دیگر اینكه علتى که در ذیل آیه آمده است آن چنان گسترده است که خبر" عادل" و" فاسق" هر دو را شامل
مىشود ،زیرا عمل به خبر ظنى هر چه باشد احتمال پشيمانى و ندامت دارد.
و اما این هر دو اشكال قابل حل است ،زیرا مفهوم وصف و هر قيد دیگر در مواردى که به اصطالح منظور بيان
قيود یك مساله و مقام احتراز است حجت مىباشد و ذکر این قيد (قيد فاسق) در آیه فوق طبق ظهور عرفى
هيچ فایده قابل مالحظهاى جز بيان حجيت خبر عادل ندارد.
و اما در مورد تعليلى که ذیل آیه آمده است ظاهر این است که هر گونه عمل به ادله" ظنيه" را شامل نمىشود،
بلكه ناظر به مواردى است که در آنجا عمل ،عمل جاهالنه یا سفيهانه و ابلهانه است ،چرا که در آیه روى عنوان"
جهالت" تكيه شده ،و مىدانيم غالب ادلهاى که تمام عقالى جهان در مسائل روزمره زندگى روى آن تكيه
مىکنند دالئل ظنى است (از قبيل ظواهر الفاظ ،قول شاهد ،قول اهل خبره ،قول ذو اليد و مانند اینها).
معلوم است که هيچيك از اینها جاهالنه و سفيهانه شمرده نمىشود ،و اگر احيانا مطابق با واقع نباشد مساله
ندامت نيز در آن مطرح نيست چون یك راه عمومى و همگانى است.
به هر حال به عقيده ما این آیه از آیات محكمى است که داللت بر" حجيت خبر واحد" حتى در" موضوعات"
دارد ،و در این زمينه بحثهاى فراوانى است که اینجا جاى شرح آن نيست.
بعالوه نمىتوان انكار کرد که مساله اعتماد بر اخبار موثق اساس تاریخ و زندگى بشر را تشكيل مىدهد ،به طورى
که اگر مساله حجيت خبر عادل یا موثق از جوامع انسانى حذف شود بسيارى از ميراثهاى علمى گذشته ،و
اطالعات مربوط به جوامع بشرى ،و حتى مسائل زیادى از آنچه امروز در جامعه خود با آن سر و کار داریم به کلى
حذف خواهد شد ،و نه تنها انسان به عقب باز مىگردد ،بلكه گردش چرخهاى زندگى فعلى او نيز متوقف خواهد
شد.
لذا اجماع همه عقال بر حجيت آن است و شارع مقدس نيز آن را" قوال" و" عمال" امضا فرموده است.
ولى به همان اندازه که حجيت خبر واحد ثقه به زندگى سامان مىبخشد ،تكيه بر اخبار غير موثق بسيار
خطرناك ،و موجب از هم پاشيدگى نظام جامعهها است ،مصائب فراوانى به بار مىآورد ،حيثيت و حقوق اشخاص
را به خطر مىاندازد ،و انسان را به بيراهه و انحراف مىکشاند ،و به تعبير جالب قرآن در آیه مورد بحث سرانجام
مایه ندامت و پشيمانى خواهد بود.
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این نكته نيز قابل توجه است که ساختن خبرهاى دروغين و تكيه بر اخبار غير موثق یكى از حربههاى قدیمى
نظامهاى جبار و استعمارى است که به وسيله آن جو کاذبى ایجاد کرده ،و با فریب و اغفال مردم ناآگاه آنها را
گمراه مىسازند ،و سرمایههاى آنها را به تاراج مىبرند.
اگر مسلمانان دقيقا به همين دستور الهى که در این آیه وارد شده عمل کنند و خبرهاى فاسقين را بدون تحقيق
و تبين نپذیرند از این بالهاى بزرگ مصون خواهند ماند.
این نكته نيز قابل توجه است که مساله مهم وثوق و اعتماد به خود خبر است ،منتها گاهى این وثوق از ناحيه
اعتماد به" شخص خبر دهنده" حاصل مىشود ،و گاه از قرائن دیگرى از بيرون ،لذا در پارهاى از موارد با اینكه
گوینده خبر فاسق است ما به خبر او اطمينان پيدا مىکنيم.
بنا بر این این وثوق و اعتماد از هر راهى حاصل شود ،خواه از طریق عدالت و تقوا و صداقت گوینده باشد ،و یا از
قرائن خارجى ،براى ما معتبر است ،و سيره عقال که مورد امضاى شرع اسالم قرار گرفته ،نيز بر همين اساس
است.
به همين دليل در فقه اسالمى مىبينيم بسيارى از اخبارى که سند آنها ضعيف است ،به خاطر اینكه مورد" عمل
مشهور" قرار گرفته ،و آنها از روى قرائنى به صحت خبر واقف شدهاند معيار عمل قرار مىگيرد ،و بر طبق آن فتوا
مىدهند.
به عكس گاه اخبارى نقل شده که گوینده آن شخص معتبرى است ولى قرائنى از خارج ما را نسبت به آن خبر
بدبين مىسازد ،اینجاست که چارهاى از رها کردن آن نداریم ،هر چند گوینده آن شخص عادل و معتبرى است.
بنا بر این معيار در همه جا اعتماد به خود" خبر" است ،هر چند عدالت و صداقت راوى غالبا وسيلهاى است براى
این اعتماد اما یك قانون کلى نيست (دقت کنيد).
در آیه بعد براى تاکيد مطلب مهمى که در آیه گذشته آمده ،مىافزاید ":بدانيد رسول اللَّه در ميان شماست ،هر
گاه در بسيارى از امور از شما اطاعت کند به مشقت خواهيد افتاد" (وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ یُطِيعُكُمْ فِی
کَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ).23

(  ")1لعنتم" از ماده" عنت" به معىن افتادن در كارى است كه انسان از عواقب آن مىترسد ،و يا امرى است مشقتبار ،و به مهني جهت هنگامى كه به استخوان شكسته فشارى
برسد و توليد ناراحىت كند" عنت" گفته مىشود.
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این جمله چنان که جمعى از مفسران هم گفتهاند نشان مىدهد که بعد از خبر" وليد" از مرتد شدن طایفه"
بنى المصطلق" جمعى از مسلمانان ساده دل و ظاهربين به پيغمبر ص فشار مىآورند که بر ضد طایفه مزبور
اقدام به جنگ کند.
قرآن مىگوید ":از خوشبختى شما این است که رسول خدا ص در ميان شما است ،و رابطه او با عالم وحى برقرار
است ،و هر گاه خط و خطوط انحرافى در ميان شما پيدا شود از این طریق شما را آگاه مىسازد.
ولى او رهبر است انتظار نداشته باشيد که از شما اطاعت کند ،و دستور بگيرد ،او نسبت به شما از هر کس
مهربانتر است ،براى تحميل افكار خود به او فشار نياورید که این به زیان شما است.
در دنباله آیه به یكى دیگر از مواهب بزرگ الهى به مؤمنان اشاره کرده مىفرماید" لكن خداوند ایمان را محبوب
شما قرار داده ،و آن را در دلهایتان زینت بخشيده" (وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِیمانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِكُمْ).
" و به عكس کفر و فسق و گناه را منفور شما قرار داده است" (وَ کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ).
در حقيقت این تعبيرات اشاره لطيفى است به قانون" لطف" آنهم" لطف تكوینى".
توضيح اینكه :وقتى شخص حكيم کارى را مىخواهد تحقق بخشد زمينههاى آن را از هر نظر فراهم مىسازد،
این اصل در مورد هدایت انسانها نيز کامال صادق است.
خدا مىخواهد همه انسانها -بى آنكه تحت برنامه جبر قرار گيرند -با ميل و اراده خود راه حق را بپویند ،لذا از
یك سو ارسال رسل مىکند ،و انبيا را با کتابهاى آسمانى مىفرستد ،و از سوى دیگر" ایمان" را محبوب انسانها
قرار مىدهد ،آتش عشق حقطلبى و حقجویى را در درون جانها شعلهور مىسازد ،و احساس نفرت و بيزارى از
کفر و ظلم و نفاق و گناه را در دلها مىآفریند.
و به این ترتيب هر انسانى فطرتا خواهان ایمان و پاکى و تقوا است و بيزار از کفر و گناه.
ولى کامال ممكن است در مراحل بعد این آب زاللى که از آسمان خلقت در وجود انسانها ریخته شده ،بر اثر
تماس با محيطهاى آلوده ،صفاى خود را از دست دهد ،و بوى نفرتانگيز گناه و کفر و عصيان گيرد.
این موهبت فطرى انسانها را به پيروى از رسول خدا ص و تقدم نيافتن بر او دعوت مىکند.
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این نكته نيز الزم به یادآورى است که محتواى این آیه با مساله" مشورت" هرگز منافات ندارد ،زیرا هدف از"
شورى" این است که هر کس عقيده خود را بيان کند ،ولى نظر نهایى با شخص پيامبر ص است ،چنان که از
آیه" شورى" نيز همين استفاده مىشود.
به تعبير دیگر :شورى مطلبى است ،و تحميل فكر و عقيده کردن مطلب دیگر ،آیه مورد بحث تحميل فكر را نفى
مىکند نه مشورت را.
در اینكه منظور از" فسوق" در آیه فوق چيست؟ بعضى آن را تفسير به" کذب و دروغ" کردهاند ،ولى با توجه به
گسترش مفهوم لغوى آن ،و عدم وجود قيد در آیه ،هر گونه گناه و خروج از طاعت را شامل مىگردد ،بنا بر این
تعبير به" عصيان" بعد از آن به عنوان تاکيد است ،همانگونه که جمله" زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِكُمْ" (آن را در دل شما
زینت داده) تاکيدى است بر جمله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِیمانَ (ایمان را محبوب شما قرار داد).
بعضى" فسوق" را اشاره به" گناهان کبيره" مىدانند ،در حالى که عصيان را اعم دانستهاند ،ولى این تفاوت نيز
دليلى ندارد.
به هر حال ،در پایان آیه به صورت یك قاعده کلى و عمومى مىفرماید:
" کسانى که واجد این صفاتند (ایمان در نظرشان محبوب و مزین ،و کفر و فسق و عصيان در نظرشان منفور
است) هدایت یافتگانند" (أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ).
یعنى اگر این موهبت الهى (عشق به ایمان و نفرت از کفر و گناه) را حفظ کنيد ،و این پاکى و صفاى فطرت را
آلوده نسازید ،رشد و هدایت بيشك در انتظار شماست.
قابل توجه اینكه :جملههاى قبل به صورت خطاب به مؤمنين بود ،اما این جمله از آنها به صورت غایب یاد
مىکند ،این تفاوت تعبير ظاهرا براى این است که نشان دهد این حكم اختصاص به یاران پيامبر ص ندارد ،بلكه
یك قانون همگانى است که هر کس در هر عصر و زمان صفاى فطرت خویش را حفظ کند اهل نجات و هدایت
است.
آخرین آیه مورد بحث این حقيقت را روشن مىسازد که این محبوبيت ایمان و منفور بودن کفر و عصيان از
مواهب بزرگ الهى بر بشر است.
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مىفرماید" این فضلى است از ناحيه خداوند ،و نعمتى است که بر شما ارزانى داشته ،و خداوند دانا و حكيم
است" (فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ نِعْمَةً وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) .9
آگاهى و حكمت او ایجاب مىکند که عوامل رشد و سعادت را در شما بيافریند ،و آن را با دعوت انبيا هماهنگ و
تكميل سازد ،و سرانجام شما را به سر منزل مقصود برساند.
ظاهر این است که" فضل" و" نعمت" هر دو اشاره به یك واقعيت است ،و آن مواهبى است که از ناحيه خداوند
به بندگان اعطا مىشود ،منتها" فضل" از این نظر بر آن اطالق مىشود که خدا به آن نياز ندارد ،و" نعمت" از
این نظر که بندگان به آن محتاجند ،بنا بر این به منزله دو روى یك سكهاند.
بدون شك علم خداوند به نياز بندگان ،و حكمت او در زمينه تكامل و پرورش مخلوقات ،ایجاب مىکند که این
نعمتهاى بزرگ معنوى ،یعنى محبوبيت ایمان و منفور بودن کفر و عصيان را به آنها مرحمت کند.
نكتهها:
" هدايت الهى" و" آزادى اراده"
آیات فوق ترسيم روشنى از دیدگاه اسالم در زمينه مساله" جبر و اختيار" و" هدایت و اضالل" است ،زیرا این
نكته را به خوبى آشكار مىکند که کار خداوند فراهم آوردن زمينههاى رشد و هدایت است.
از یك سو" رسول اللَّه" ص را در ميان مردم قرار ميدهد ،و" قرآن" که برنامه هدایت و نور است نازل مىکند ،و
از سوى دیگر" عشق به ایمان" و" تنفر و بيزارى از کفر و عصيان" را به عنوان زمينهسازى در درون جانها قرار
مىدهد ولى سرانجام تصميمگيرى را به خود آنها واگذار کرده ،و تكاليف را در این زمينه تشریع مىکند.
طبق آیات فوق عشق به ایمان ،و تنفر از کفر ،در دل همه انسانها بدون استثنا وجود دارد ،و اگر کسانى این
زمينهها را ندارند از ناحيه تربيتهاى غلط و اعمال خودشان است ،خدا در دل هيچكس" حب عصيان" و" بغض
ایمان" را نيافریده است.
 -2رهبرى و اطاعت
این آیات بار دیگر تاکيد مىکند که وجود" رهبر الهى" براى نمو و رشد یك جمعيت الزم است ،مشروط بر
اینكه" مطاع" باشد نه" مطيع" پيروان خود ،فرمان او را بر دیده گذارند نه اینكه او را براى اجراى مقاصد و افكار
ب إِلَني ُكم نِ
اْلميا َن  "...و يا" مفعول مطلق" است براى فعل مقدرى و در تقدير چنني است" افضل فضال و انعم نعمة".
(  ")1فضال و نعمة" يا" مفعول الجله" است براى" َحبَّ َ
ُ
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محدود خود تحت فشار قرار دهند.
نه تنها در مورد رهبران الهى این اصل ثابت است که در مساله" مدیریت" و" فرماندهى" همه جا این امر باید
حكومت کند.
حاکميت این اصل نه به معنى استبداد رهبران است ،نه ترك شورى ،چنان که در باال نيز اشاره شد.
 -3ايمان نوعى" عشق" است نه تنها" درك عقل"
این آیات در ضمن اشارهاى است به این حقيقت که ایمان نوعى عالقه شدید الهى و معنوى است ،هر چند از
استدالالت عقلى ریشه گيرد ،و لذا در حدیثى از امام صادق ع مىخوانيم که از حضرتش سؤال کردند :آیا حب و
بغض از ایمان است؟ در جواب فرمود:
" و هل االیمان اال الحب و البغض؟! ثم تال هذه االیة :حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِیمانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِكُمْ وَ کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ
الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ:
آیا ایمان جز حب و بغض چيز دیگرى است؟! سپس امام ع به آیه (مورد بحث) استدالل فرمود که مىگوید:
خداوند ایمان را محبوب شما قرار داد ،و آن را در دلهایتان تزیين کرد ،و کفر و فسق و عصيان را منفور شما
ساخت و کسانى که چنين باشند هدایت یافتگانند".97
در حدیث دیگرى از امام باقر ع چنين آمده است:
و هل الدین اال الحب؟!:
" آیا دین چيزى جز محبت است"؟! سپس به چند آیه از قرآن مجيد از جمله آیه مورد بحث استدالل فرمود ،و
در پایان اضافه کرد:
الدین هو الحب ،و الحب هو الدین:
" دین محبت است و محبت دین است"!.92

(  )1اصول كاىف جلد  2باب احلب ىف اللَّه و البغض ىف اللَّه حديث .4
(  ")1تفسري نور الثقلني" جلد  4صفحه  63و .65
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ولى بدون شك این محبت -چنان که گفتيم -باید از ریشههاى استداللى و منطقى نيز سيراب گردد و بارور
شود.
وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِی َء
إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ( )3إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَ أَخَوَیْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( )7
ترجمه:
 -3هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند در ميان آنها صلح بر قرار سازید و اگر یكى از آنها بر
دیگرى تجاوز کند با طایفه ظالم پيكار کنيد تا به فرمان خدا باز گردد ،هر گاه بازگشت (و زمينه صلح فراهم شد)
در ميان آن دو بر طبق عدالت صلح بر قرار سازید ،و عدالت پيشه کنيد که خداوند عدالتپيشهگان را دوست
دارد.
 -7مؤمنان برادر یكدیگرند ،بنا بر این ميان دو برادر خود صلح بر قرار سازید ،و تقواى الهى پيشه کنيد تا
مشمول رحمت او شوید.
شان نزول:
در شان نزول این آیات آمده است که ميان دو قبيله" اوس" و" خزرج" (دو قبيله معروف مدینه) اختالفى افتاد،
و همان سبب شد که گروهى از آن دو به جان هم بيفتند و با چوب و کفش یكدیگر را بزنند! (آیه فوق نازل شد
و راه بر خود با چنين حوادثى را به مسلمانان آموخت).99
بعضى دیگر گفتهاند :دو نفر از" انصار" با هم خصومت و اختالفى پيدا کرده بودند ،یكى از آنها به دیگرى گفت:
من حقم را به زور از تو خواهم گرفت ،زیرا جمعيت قبيله من زیاد است! و دیگرى گفت :براى داورى نزد رسول
اللَّه ص مىرویم .نفر اول نپذیرفت ،و کار اختالف باال گرفت ،و گروهى از دو قبيله با دست و کفش و حتى
شمشير به یكدیگر حمله کردند آیات فوق نازل شد (و وظيفه مسلمانان را در برابر اینگونه اختالفات روشن
ساخت).94

(  ")1جممع البيان" جلد  9صفحه .132
(  ")2تفسري قرطىب" جلد  9صفحه .1131
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تفسير :مؤمنان برادر يكديگرند
قرآن در اینجا به عنوان یك قانون کلى و عمومى براى هميشه و همه جا مىگوید ":هر گاه دو گروه از مؤمنان با
هم به نزاع و جنگ پردازند در ميان آنها صلح بر قرار سازید" (وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُما).95
درست است که" اقتتلوا" از ماده" قتال" به معنى جنگ است ،ولى در اینجا قرائن گواهى مىدهد که هر گونه
نزاع و درگيرى را شامل مىشود ،هر چند به مرحله جنگ و نبرد نيز نرسد ،بعضى از شان نزولها که براى آیه نقل
شده بود نيز این معنى را تایيد مىکند.
بلكه مىتوان گفت اگر زمينههاى درگيرى و نزاع فراهم شود فى المثل مشاجرات لفظى و کشمكشهایى که
مقدمه نزاعهاى خونين است واقع گردد اقدام به اصالح طبق این آیه الزم است ،زیرا این معنى را از آیه فوق از
طریق القاء خصوصيت مىتوان استفاده کرد.
به هر حال ،این یك وظيفه حتمى براى همه مسلمانان است که از نزاع و درگيرى و خونریزى ميان مسلمين
جلوگيرى کنند ،و براى خود در این زمينه مسئوليت قائل باشند ،نه به صورت تماشاچى مانند بعضى بيخبران بى
تفاوت از کنار این صحنهها بگذرند.
این نخستين وظيفه مؤمنان در برخورد با این صحنهها است.
سپس وظيفه دوم را چنين بيان مىکند ":و اگر یكى از این دو گروه بر دیگرى تجاوز و ستم ،و تسليم پيشنهاد
صلح نشد ،شما موظفيد با طایفه باغى و ظالم پيكار کنيد ،تا به فرمان خدا باز گردد و گردن نهد" (فَإِنْ بَغَتْ
إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ).
بدیهى است که اگر خون طائفه باغى و ظالم در این ميان ریخته شود بر -گردن خود او است ،و به اصطالح
خونشان هدر است ،هر چند مسلمانند ،زیرا فرض بر این است که نزاع در ميان دو طائفه از مؤمنين روى داده
است.
به این ترتيب ،اسالم جلوگيرى از ظلم و ستم را هر چند به قيمت جنگ با ظالم تمام شود الزم شمرده و بهاى
اجراى عدالت را از خون مسلمانان نيز باالتر دانسته است ،و این در صورتى است که مساله از طرق مسالمتآميز
حل نشود.

(  )3با اينكه" طائفتان" تثنيه است فعل آن" اقتتلوا" به صورت مجع آمده ،زيرا هر طايفه مركب از جمموعهاى است.
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سپس به بيان سومين دستور پرداخته ،مىگوید ":و اگر طایفه ظالم تسليم حكم خدا شود و زمينه صلح فراهم
گردد در ميان آن دو طبق اصول عدالت صلح بر قرار سازید" (فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ).
یعنى تنها به در هم شكستن قدرت طایفه ظالم قناعت نكند ،بلكه این پيكار باید زمينهساز صلح باشد ،و
مقدمهاى براى ریشه کن کردن عوامل نزاع و درگيرى و گرنه با گذشتن زمان کوتاه یا طوالنى بار دیگر که ظالم
در خود احساس توانایى کند برمىخيزد و نزاع را از سر مىگيرد.
بعضى از مفسران از تعبير" بالعدل" استفاده کردهاند که اگر در ميان این دو گروه حقى پایمال شده ،یا خونى
ریخته شده که منشا درگيرى و نزاع گشته است ،باید آنهم اصالح شود ،و گرنه" اصالح بالعدل" نخواهد بود .
9

و از آنجا که تمایالت گروهى گاهى افراد را به هنگام قضاوت و داورى به سوى یكى از" دو طایفه متخاصم"
متمایل مىسازد ،و بى طرفى داوران را نقض مىکند قرآن در چهارمين و آخرین دستور به مسلمانان هشدار داده
که:
" قسط و عدل و نفى هر گونه تبعيض را رعایت کنيد که خداوند عدالتپيشهگان را دوست دارد" (وَ أَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).91
در آیه بعد براى تاکيد این امر و بيان علت آن مىافزاید:
" مؤمنان برادر یكدیگرند ،بنا بر این در ميان دو برادر خود ،صلح را بر قرار کنيد" (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَ أَخَوَیْكُمْ).
همان اندازه که براى ایجاد صلح در ميان دو برادر نسبى تالش و کوشش مىکنيد باید در ميان مؤمنان متخاصم
نيز براى برقرارى صلح به طور جدى و قاطع وارد عمل شوید.
چه تعبير جالب و گيرایى؟ که همه مؤمنان برادر یكدیگرند و نزاع و درگيرى ميان آنها را درگيرى ميان برادران
ناميده که باید به زودى جاى خود را به صلح و صفا بدهد.
و از آنجا که در بسيارى از اوقات" روابط" در این گونه مسائل جانشين" ضوابط" مىشود ،بار دیگر هشدار داده و
در پایان آیه مىافزاید ":تقواى الهى پيشه کنيد تا مشمول رحمت او شوید" (وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
(  ")1تفسري امليزان" جلد  16صفحه .352
(  ")2مقسطني" از ماده" قسط" است ،و آن در اصل به معىن سهم عادالنه است ،و هنگامى كه به صورت فعل ثالثى جمرد استعمال شود( قسط بر وزن ضرب) به معىن ظلم
كردن و گرفنت سهم عادالنه ديگرى است ،اما هنگامى كه به صورت ثالثى مزيد به كار رود و" اقسط" گفته شود به معىن عدالت و دادن سهم عادالنه هر كس به خود او است در
اينكه آيا قسط و عدل يك معىن دارند يا با هم متفاوتند شرحى در جلد ششم صفحه  (153ذيل آيه  29سوره اعراف) آوردهامي.
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و به این ترتيب یكى از مهمترین مسئليتهاى اجتماعى مسلمانان در برابر یكدیگر و در اجراى عدالت اجتماعى با
تمام ابعادش روشن مىشود.
نكتهها:
 -1شرايط قتال اهل بغى (بغاة)
در فقه اسالمى در کتاب جهاد بحثى تحت عنوان قتال اهل البغى مطرح است که منظور از آن ستمگرانى است
که بر ضد امام عادل و پيشواى راستين مسلمين قيام مىکنند ،و براى آنها احكام فراوانى است که در آن باب
آمده است.
ولى بحثى که در آیه فوق مطرح است مطلب دیگرى است و آن نزاع و کشمكشهایى است که در ميان دو گروه از
مؤمنان رخ مىدهد ،و در آن نه قيام بر ضد امام معصومى است ،و نه قيام بر ضد حكومت صالح اسالمى ،هر چند
بعضى از فقها یا مفسران خواستهاند از این آیه در مساله سابق نيز استفاده کنند
ولى به گفته" فاضل مقداد" در" کنز العرفان" این استدالل خطا است .9
چرا که قيام بر ضد امام معصوم موجب کفر است در حالى که نزاع ميان مؤمنان تنها موجب فسق است نه کفر ،و
لذا قرآن مجيد در آیات فوق هر دو گروه را مؤمن و برادر دینى یكدیگر ناميده است ،به این ترتيب احكام" اهل
بغى" را نمىتوان به اینگونه افراد تعميم داد.
متاسفانه در فقه بحثى پيرامون احكام این گروه نيافتيم ،ولى آنچه از آیه فوق به ضميمه قرائن دیگر مخصوصا
اشاراتى که در ابواب امر به معروف و نهى از منكر آمده است مىتوان استفاده کرد" احكام" زیر است:
الف -اصالح در ميان گروههاى متخاصم مسلمين یك امر واجب کفایى است.
ب -براى تحقق این امر باید نخست از مراحل سادهتر شروع کرد و به اصطالح قاعده" االسهل فاالسهل" را
رعایت نمود ،ولى چنانچه مفيد واقع نشود مبارزه مسلحانه و جنگ و قتال نيز جائز بلكه الزم است.
ج -خونهاى باغيان و متجاوزان که در این راه ریخته مىشود و اموالى از آنها که از بين مىرود هدر است ،زیرا به
حكم شرع و انجام وظيفه واجب واقع شده است ،و اصل در اینگونه موارد عدم ضمان است.

(  ")1كنز العرفان ىف فقه القرآن"" كتاب اجلهاد"" باب انواع اخر من اجلهاد"" جلد اول صفحه ."361
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د -در مراحل اصالح از طریق گفتگو اجازه حاکم شرع الزم نيست ،اما در مرحله شدت عمل ،مخصوصا آنجا که
منتهى به خونریزى مىشود بدون اجازه حكومت اسالمى و حاکم شرع جائز نيست ،مگر در مواردى که دسترسى
به هيچوجه نباشد که در اینجا عدول مؤمنين و افراد آگاه تصميمگيرى مىکنند.
ه -در صورتى که طایفه باغى و ظالم خونى از" گروه مصلح" بریزد و یا اموالى را از بين ببرد به حكم شرع ضامن
است ،و در صورت وقوع قتل عمد حكم قصاص جارى است ،و همچنين در مورد خونهایى که از طایفه مظلوم
ریخته شده و اموالى که تلف گردیده حكم" ضمان" و" قصاص" ثابت است ،و اینكه از کلمات بعضى استفاده
مىشود که بعد از وقوع صلح طایفه باغى و ظالم در برابر خونها و اموالى که به هدر رفته مسئوليتى ندارند ،چرا
که در آیه مورد بحث به آن اشاره نشده ،درست نيست ،و آیه در صدد بيان همه این مطلب نمىباشد ،بلكه مرجع
در اینگونه امور سایر اصول و قواعدى است که در ابواب قصاص و اتالف آمده است.
و -چون هدف از این پيكار و جنگ وادار کردن طایفه ظالم به قبول حق است ،بنا بر این در این جنگ مساله
اسيران جنگى ،و غنائم ،مطرح نخواهد بود ،زیرا فرض این است که هر دو گروه مسلمانند ،ولى اسير کردن موقت
براى خاموش ساختن آتش نزاع مانعى ندارد ،اما بعد از صلح بالفاصله اسيران باید آزاد شوند.
ز -گاه مىشود که هر دو طرف نزاع باغى ،ظالمند ،اینها گروهى از قبيله دیگر را کشته و اموالى را بردهاند و آنها
نيز همين کار در مورد قبيله اول انجام دادهاند ،بى آنكه بمقدار الزم براى دفاع قناعت کنند ،خواه هر دو به یك
مقدار بغى و ستم کنند یا یكى بيشتر و دیگرى کمتر.
البته حكم این مورد در قرآن مجيد با صراحت نيامده ،ولى حكم آن را مىتوان از طریق الغاء خصوصيت از آیه
مورد بحث دریافت ،و آن اینكه وظيفه مسلمين این است که هر دو را صلح دهند ،و اگر تن به صلح ندادند با هر
دو پيكار کنند تا به فرمان الهى گردن نهند ،و احكامى که در باال در باره باغى و متجاوز گفته شد در مورد هر دو
جارى است.
در پایان این سخن باز تاکيد مىکنيم که حكم این باغيان از کسانى که قيام بر ضد امام معصوم یا حكومت عادل
اسالمى مىکنند جدا است ،و گروه اخير احكام سختتر و شدیدترى دارند که در فقه اسالمى در" کتاب الجهاد"
آمده است.
 -2اهميت اخوت اسالمى
جمله" إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" که در آیات فوق آمده است یكى از شعارهاى اساسى و ریشهدار اسالمى است،
شعارى بسيار گيرا ،عميق ،مؤثر و پر معنى.
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دیگران وقتى مىخواهند زیاد اظهار عالقه به هم مسلكان خود کنند از آنان به عنوان" رفيق" یاد مىکنند ،ولى
اسالم سطح پيوند عالئق دوستى مسلمين را به قدرى باال برده که به صورت نزدیكترین پيوند دو انسان با
یكدیگر آنهم پيوندى بر اساس مساوات و برابرى ،مطرح مىکند ،و آن عالقه" دو برادر" نسبت به یكدیگر است.
روى این اصل مهم اسالمى مسلمانان از هر نژاد و هر قبيله ،و داراى هر زبان و هر سن و سال ،با یكدیگر احساس
عميق برادرى مىکنند ،هر چند یكى در شرق جهان زندگى کند ،و دیگرى در غرب.
در مراسم" حج" که مسلمين از همه نقاط جهان در آن کانون توحيد جمع مىشوند این عالقه و پيوند و
همبستگى نزدیك کامال محسوس است و صحنهاى است از تحقق عينى این قانون مهم اسالمى.
به تعبير دیگر اسالم تمام مسلمانها را به حكم یك خانواده مىداند ،و همه را خواهر و برادر یكدیگر خطاب کرده،
نه تنها در لفظ و در شعار که در عمل و تعهدهاى متقابل نيز همه خواهر و برادرند.
در روایات اسالمى نيز روى این مساله تاکيد فراوان شده ،و مخصوصا جنبههاى عملى آن ارائه گردیده است که
به عنوان نمونه چند حدیث پر محتواى زیر را از نظر مىگذرانيم:
 -7در حدیثى از پيغمبر گرامى اسالم آمده است:
المسلم اخو المسلم ،ال یظلمه ،و ال یخذله ،و ال یسلمه:
" مسلمان برادر مسلمان است ،هرگز به او ستم نمىکند ،دست از یاریش بر نمىدارد ،و او را در برابر حوادث تنها
نمىگذارد".93
 -2در حدیث دیگرى از همان حضرت ص نقل شده:
مثل االخوین مثل اليدین یغسل احداهما اآلخر:
" دو برادر دینى همانند دو دستند که هر کدام دیگرى را مىشوید"! (با یكدیگر کمال همكارى را دارند و عيوب
هم را پاك مىکنند) .4
 -9امام صادق ع مىفرماید:

(  ")1حملجة البيضاء" جلد  3صفحه  (332كتاب آداب الصحبة و املعاشرة -باب .)2
(  )2مهان مدرك صفحه .319
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المؤمن اخو المؤمن ،کالجسد الواحد ،اذا اشتكى شيئا منه وجد الم ذلك فى سائر جسده ،و ارواحهما من روح
واحدة:
" مؤمن برادر مؤمن است ،و همگى به منزله اعضاء یك پيكرند ،که اگر عضوى از آن به درد آید ،دیگر عضوها را
نماند قرار ،و ارواح همگى آنها از روح واحدى گرفته شده".47
 -4در حدیث دیگرى از همان امام ع مىخوانيم:
المؤمن اخو المؤمن عينه و دليله ،ال یخونه ،و ال یظلمه ،و ال یغشه ،و ال یعده عدة فيخلفه:
" مؤمن برادر مؤمن است و به منزله چشم او و راهنماى او است هرگز به او خيانت نمىکند ،و ستم روا نمىدارد،
با او غش و تقلب نمىکند ،و هر وعدهاى را به او دهد تخلف نخواهد کرد".42
در منابع حدیث معروف اسالمى روایات زیادى در زمينه حق مؤمن بر -برادر مسلمانش ،و انواع حقوق مؤمنين بر
یكدیگر ،و ثواب دیدار برادران مؤمن و مصافحه ،و معانقه ،و یاد آنها کردن ،و قلب آنها را مسرور نمودن ،و
مخصوصا بر آوردن حاجات مؤمنان و کوشش و تالش در انجام این خواستهها ،و زدودن غم از دلها و اطعام ،و
پوشاندن لباس و اکرام و احترام آنها وارد شده است که بخشهاى مهمى از آن را در" اصول کافى" در ابواب
مختلف تحت عناوین فوق مىتوان مطالعه کرد.
 -5در پایان این بحث به روایتى اشاره مىکنيم که از پيغمبر اکرم ص در باره حقوق سىگانه مؤمن بر برادر
مؤمنش نقل شده که از جامعترین روایات در این زمينه است:
قال رسول اللَّه (ص) :للمسلم على اخيه ثالثون حقا ،ال برائة له منها اال باالداء او العفو.
یغفر زلته ،و یرحم عبرته ،و یستر عورته ،و یقيل عثرته ،و یقبل معذرته ،و یرد غيبته ،و یدیم نصيحته ،و یحفظ
خلته ،و یرعى ذمته ،و یعود مرضه.
و یشهد ميته ،و یجيب دعوته ،و یقبل هدیته ،و یكافأ صلته ،و یشكر نعمته و یحسن نصرته ،و یحفظ حليلته ،و
یقضى حاجته ،و یشفع مسألته ،و یسمت عطسته.

(  3و  )5اصول كاىف جلد  2صفحه  (133باب اخوة املؤمنني بعضهم لبعض حديث  3و .)5
(  3و  )5اصول كاىف جلد  2صفحه  (133باب اخوة املؤمنني بعضهم لبعض حديث  3و .)5
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و یرشد ضالته ،و یرد سالمه ،و یطيب کالمه ،و یبر انعامه ،و یصدق اقسامه ،و یوالى وليه ،و ال یعادیه ،و ینصره
ظالما و مظلوما :فاما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه ،و اما نصرته مظلوما فيعينه على اخذ حقه ،و ال یسلمه و ال
یخذله ،و یحب له من الخير ما یحب لنفسه ،و یكره له من الشر ما یكره لنفسه
پيامبر اسالم ص فرمود :مسلمان بر برادر مسلمانش سى حق دارد که برائت ذمه از آن حاصل نمىکند مگر به
اداى این حقوق یا عفو کردن برادر مسلمان او:
لغزشهاى او را ببخشد ،در ناراحتيها نسبت به او مهربان باشد ،اسرار او را پنهان دارد ،اشتباهات او را جبران کند،
عذر او را بپذیرد ،در برابر بدگویان از او دفاع کند ،همواره خير خواه او باشد ،دوستى او را پاسدارى کند ،پيمان او
را رعایت کند ،در حال مرض از او عبادت کند ،در حال مرگ به تشييع او حاضر شود.
دعوت او را اجابت کند ،هدیه او را بپذیرد ،عطاى او را جزا دهد ،نعمت او را شكر گوید ،در یارى او بكوشد،
ناموس او را حفظ کند ،حاجت او را بر آورد ،براى خواستهاش شفاعت کند ،و عطسهاش را تحيت گوید.
گمشدهاش را راهنمایى کند ،سالمش را جواب دهد ،گفته او را نيكو شمرد انعام او را خوب قرار دهد،
سوگندهایش را تصدیق کند ،دوستش را دوست دارد و با او دشمنى نكند ،در یارى او بكوشد خواه ظالم باشد یا
مظلوم :اما یارى او در حالى که ظالم باشد به این است که او را از ظلمش باز دارد ،و در حالى که مظلوم است به
این است که او را در گرفتن حقش کمك کند.
او را در برابر حوادث تنها نگذارد ،آنچه را از نيكيها براى خود دوست دارد براى او دوست بدارد ،و آنچه از بدیها
براى خود نمىخواهد براى او نخواهد".49
و به هر حال یكى از حقوق مسلمانان بر یكدیگر مساله یارى کردن و اصالح ذات البين است به ترتيبى که در
آیات و روایت فوق آمده (در زمينه اصالح ذات البين بحث دیگرى در جلد هفتم صفحه  9به بعد ذیل آیه یك
سوره انفال داشتيم).
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ یَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ یَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ
وَ ال تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ االسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ()77
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا وَ ال یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ
أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ()72

(  )1حبار االنوار جلد  75صفحه .231
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ترجمه:
 -77اى کسانى که ایمان آوردهاید نباید گروهى از مردان شما گروه دیگر را استهزا کنند ،شاید آنها از اینها بهتر
باشند ،و نه زنانى از زنان دیگر شاید آنان بهتر از اینان باشند ،و یكدیگر را مورد طعن و عيبجویى قرار ندهيد ،و با
القاب زشت و ناپسند یاد نكنيد ،بسيار بد است که بر کسى بعد از ایمان نام کفر بگذارید ،و آنها که توبه نكنند
ظالم و ستمگرند.
 -72اى کسانى که ایمان آوردهاید! از بسيارى از گمانها بپرهيزید ،چرا که بعضى از گمانها گناه است ،و هرگز (در
کار دیگران) تجسس نكنيد ،و هيچيك از شما دیگرى را غيبت نكند ،آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت
برادر مرده خود را بخورد؟
(به یقين) همه شما از این امر کراهت دارید ،تقواى الهى پيشه کنيد که خداوند توبه پذیر و مهربان است.
شان نزول:
مفسران براى این آیات شان نزولهاى مختلفى نقل کردهاند ،از جمله اینكه:
جمله" ال یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ" در باره" ثابت بن قيس" (خطيب پيامبر ص) نازل شده است که گوشهایش
سنگين بود ،و هنگامى که وارد مسجد مىشد کنار دست پيامبر ص براى او جایى باز مىکردند ،تا سخن حضرت
را بشنود روزى وارد مسجد شد در حالى که مردم از نماز فراغت پيدا کرده ،و جاى خود نشسته بودند ،او
جمعيت را مىشكافت و مىگفت :جا بدهيد! جا بدهيد! تا به یكى از مسلمانان رسيد ،و او گفت همين جا بنشين!
او پشت سرش نشست ،اما خشمگين شد ،هنگامى که هوا روشن گشت" ثابت" به آن مرد گفت :کيستى؟
او نام خود را برد و گفت فالن کس هستم "،ثابت" گفت :فرزند فالن زن؟! و در اینجا نام مادرش را با لقب زشتى
که در جاهليت مىبردند یاد کرد ،آن مرد شرمگين شد و سر خود را بزیر انداخت ،آیه نازل شد و مسلمانان را از
این گونه کارهاى زشت نهى کرد.
و گفتهاند ":وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ" در باره" ام سلمه" نازل گردید که بعضى از همسران پيامبر ص او را به خاطر
لباس مخصوصى که پوشيده بود ،یا به خاطر کوتاهى قدش مسخره کردند ،آیه نازل شد و آنها را از این عمل باز
داشت.
و نيز گفتهاند جمله" وَ ال یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً" در باره دو نفر از اصحاب رسول اللَّه ص است که رفيقشان"
سلمان" را غيبت کردند ،زیرا او را خدمت پيامبر ص فرستاده بودند تا غذایى براى آنها بياورد ،پيامبر ص سلمان
را سراغ" اسامة بن زید" که مسئول" بيت المال" بود فرستاد "،اسامه" گفت:
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االن چيزى ندارم ،آن دو نفر از" اسامه" غيبت کردند و گفتند :او بخل ورزیده و در باره" سلمان" گفتند :اگر او
را به سراغ چاه سميحه (چاه پر آبى بود) بفرستيم آب آن فروکش خواهد کرد! سپس خودشان به راه افتادند تا
نزد" اسامه" بيایند ،و در باره موضوع کار خود تجسس کنند ،پيامبر ص فرمود من آثار خوردن گوشت در دهان
شما مىبينم ،عرض کردند :اى رسول خدا ما امروز مطلقا گوشت نخوردهایم! فرمود :آرى گوشت" سلمان" و"
اسامه" را مىخوردید ،آیه نازل شد و مسلمانان را از غيبت نهى کرد.44
استهزاء ،بد گمانى ،غيبت ،تجسس ،و القاب زشت ممنوع!
از آنجا که قرآن مجيد در این سوره به ساختن جامعه اسالمى بر اساس معيارهاى اخالقى پرداخته ،پس از بحث
در باره وظائف مسلمانان در مورد نزاع و مخاصمه گروههاى مختلف اسالمى در آیات مورد بحث به شرح قسمتى
از ریشههاى این اختالفات پرداخته تا با قطع آنها اختالفات نيز بر چيده شود ،و درگيرى و نزاع پایان گيرد.
در هر یك از دو آیه فوق به سه قسمت از امورى که مىتواند جرقهاى براى روشن کردن آتش جنگ و اختالف
باشد با تعبيراتى صریح و گویا پرداخته.
نخست مىفرماید ":اى کسانى که ایمان آوردهاید! نباید گروهى از مردان شما گروه دیگرى را استهزاء کند" (یا
أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ).
چه اینكه" شاید آنها که مورد سخریه قرار گرفتهاند از اینها بهتر باشند" (عَسى أَنْ یَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ).
" همچنين هيچ گروهى از زنان نباید زنان دیگرى را مورد سخریه قرار دهند ،چرا که ممكن است آنها از اینها
بهتر باشند" (وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ یَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَ).
در اینجا مخاطب مؤمنانند ،اعم از مردان و زنان ،قرآن به همه هشدار مىدهد که از این عمل زشت بپرهيزند،
چرا که سرچشمه استهزاء و سخریه همان حس خود برتربينى و کبر و غرور است که عامل بسيارى از جنگهاى
خونين در طول تاریخ بوده.
و این" خود برتربينى" بيشتر از ارزشهاى ظاهرى و مادى سرچشمه مىگيرد مثال فالن کس خود را از دیگرى
ثروتمندتر ،زیباتر ،یا از قبيلهاى سرشناستر مىشمرد ،و احيانا این پندار که از نظر علم و عبادت و معنویات از
فالن جمعيت برتر است او را وادار به سخریه مىکند ،در حالى که معيار ارزش در پيشگاه خداوند تقوا است ،و
این بستگى به پاکى قلب و نيت و تواضع و اخالق و ادب دارد.

(  ")1تفسري جممع البيان" جلد  9صفحه  "-134قرطىب" نيز در تفسري خود اين شان نزول را با تفاوتى نقل كرده است.
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هيچ کس نمىتواند بگوید :من در پيشگاه خدا از فالن کس برترم ،و به همين دليل تحقير دیگران و خود را برتر
شمردن یكى از بدترین کارها ،و زشترین عيوب اخالقى است که بازتاب آن در تمام زندگى انسانها ممكن است
آشكار شود.
سپس در دومين مرحله مىفرماید ":و یكدیگر را مورد طعن و عيبجویى قرار ندهيد" (وَ ال تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ).
" ال تلمزوا" از ماده" لمز" بر وزن (طنز) به معنى عيبجویى و طعنه زدن است ،و بعضى فرق ميان" همز" و"
لمز" را چنين گفتهاند که" لمز" شمردن عيوب افراد است در حضور آنها ،و" همز" ذکر عيوب در غياب آنها
است ،و نيز گفتهاند که" لمز" عيبجویى با چشم و اشاره است ،در حالى که" همز" عيبجویى با زبان است (شرح
بيشتر پيرامون این موضوع به خواست خدا در تفسير سوره" همزه" خواهد آمد).
جالب اینكه قرآن در این آیه با تعبير" انفسكم" به وحدت و یكپارچگى مؤمنان اشاره کرده و اعالم مىدارد که
همه مؤمنان به منزله نفس واحدى هستند و اگر از دیگرى عيبجویى کنيد در واقع از خودتان عيبجویى
کردهاید!.
و باآلخره در مرحله سوم مىافزاید ":و یكدیگر را با القاب زشت و ناپسند یاد نكنيد" (وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ).
بسيارى از افراد بى بند و بار در گذشته و حال اصرار داشته و دارند که بر دیگران القاب زشتى بگذارند ،و از این
طریق آنها را تحقير کنند ،شخصيتشان را بكوبند ،و یا احيانا از آنان انتقام گيرند ،و یا اگر کسى در سابق کار بدى
داشته سپس توبه کرده و کامال پاك شده باز هم لقبى که بازگو کننده وضع سابق باشد بر او بگذارند.
اسالم صریحا از این عمل زشت نهى مىکند ،و هر اسم و لقبى را که کوچكترین مفهوم نامطلوبى دارد و مایه
تحقير مسلمانى است ممنوع شمرده.
در حدیثى آمده است که روزى" صفيه" دختر" حيى ابن اخطب" (همان زن یهودى که بعد از ماجراى فتح
خيبر مسلمان شد و به همسرى پيغمبر اسالم ص در آمد) روزى خدمت پيامبر ص آمد در حالى که اشك
مىریخت ،پيامبر ص از ماجرا پرسيد ،گفت :عایشه مرا سرزنش مىکند و مىگوید:
" اى یهودىزاده"! پيامبر ص فرمود :چرا نگفتى پدرم هارون است ،و عمویم موسى ،و همسرم محمد ص؟ و در
اینجا بود که این آیه نازل شد.45

(  ")1جممع البيان" جلد  9صفحه .131
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به همين جهت در پایان آیه مىافزاید ":بسيار بد است که بر کسى بعد از ایمان آوردن نام کفر بگذارند" (بِئْسَ
الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمانِ).
بعضى در تفسير این جمله احتمال دیگرى دادهاند و آن اینكه خداوند مؤمنان را نهى مىکند از اینكه بعد از
ایمان به خاطر عيبجویى مردم نام فسق را بر خود پذیرند.
ولى تفسير اول با توجه به صدر آیه و شان نزولى که ذکر شد مناسبتر به نظر مىرسد.
و در پایان آیه براى تاکيد بيشتر مىفرماید ":و آنها که توبه نكنند و از این اعمال دست بر ندارند ظالم و
ستمگرند" (وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
چه ظلمى از این بدتر که انسان با سخنان نيش دار ،و تحقير و عيبجویى ،قلب مردم با ایمان را که مرکز عشق
خدا است بيازارد ،و شخصيت و آبروى آنها را که سرمایه بزرگ زندگى آنان است از بين ببرد.
*** گفتيم :در هر یك از دو آیه مورد بحث سه حكم اسالمى در زمينه مسائل اخالق اجتماعى مطرح شده،
احكام سهگانه آیه اول به ترتيب :عدم سخریه ،و ترك عيبجویى ،و تنابز به القاب بود ،و احكام سهگانه آیه دوم به
ترتيب :اجتناب از گمان بد ،تجسس و غيبت است.
در این آیه نخست مىفرماید ":اى کسانى که ایمان آوردهاید! از بسيارى از گمانها بپرهيزید ،چرا که بعضى از
گمانها گناه است"! (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ).
منظور از" کَثِيراً مِنَ الظَّنِ" گمانهاى بد است که نسبت به گمانهاى خوب در ميان مردم بيشتر است لذا از آن
تعبير به کثير شده و گرنه" حسن ظن و گمان خير" نه تنها ممنوع نيست بلكه مستحسن است ،چنان که قرآن
مجيد در آیه  72سوره نور مىفرماید :لَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً:
" چرا هنگامى که آن نسبت ناروا را شنيدید مردان و زنان با ایمان نسبت به خود (و کسى که همچون خود آنها
بود) گمان خير نبردند"؟! قابل توجه اینكه :نهى از" کثيرى" از گمانها شده ،ولى در مقام تعليل مىگوید زیرا"
بعضى" از گمانها گناه است این تفاوت تعبير ممكن است از این جهت باشد که گمانهاى بد بعضى مطابق واقع
است ،و بعضى مخالف واقع ،آنكه مخالف واقع است مسلما گناه است ،و لذا تعبير به" إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ" شده
است ،بنا بر این وجود همين گناه کافى است که از همه بپرهيزد.
در اینجا این سؤال مطرح مىشود که گمان بد و خوب غالبا اختيارى نيست ،یعنى بر اثر یك سلسله مقدمات که
از اختيار انسان بيرون است در ذهن منعكس مىشود ،بنا بر این چگونه مىشود از آن نهى کرد؟!  -7منظور از
این نهى ،نهى از ترتيب آثار است ،یعنى هر گاه گمان بدى نسبت به مسلمانى در ذهن شما پيدا شد ،در عمل
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کوچكترین اعتنایى به آن نكنيد ،طرز رفتار خود را دگرگون نسازید ،و مناسبات خود را با طرف تغيير ندهيد ،بنا
بر این آنچه گناه است ترتيب اثر دادن به گمان بد مىباشد.
لذا در حدیثى از پيغمبر گرامى اسالم ص مىخوانيم:
ثالث فى المؤمن ال یستحسن ،و له منهن مخرج ،فمخرجه من سوء الظن ان ال یحققه:
" سه چيز است که وجود آن در مؤمن پسندیده نيست ،و راه فرار دارد ،از جمله سوء ظن است که راه فرارش
این است که به آن جامه عمل نپوشاند" .4
 -2انسان مىتواند با تفكر روى مسائل مختلفى ،گمان بد را در بسيارى از موارد از خود دور سازد ،به این ترتيب
که در راههاى حمل بر صحت بيندیشد و احتماالت صحيحى را که در مورد آن عمل وجود دارد در ذهن خود
مجسم سازد و تدریجا بر گمان بد غلبه کند .بنا بر این گمان بد چيزى نيست که هميشه از اختيار آدمى بيرون
باشد.
لذا در روایات دستور داده شده که اعمال برادرت را بر نيكوترین وجه ممكن حمل کن ،تا دليلى بر خالف آن قائم
شود ،و هرگز نسبت به سخنى که از برادر مسلمانت صادر شده گمان بد مبر ،ما دام که مىتوانى محمل نيكى
براى آن بيابى ،قال أمير المؤمنين ع:
ضع امر اخيك على احسنه حتى یاتيك ما یقلبك منه .و ال تظنن بكلمة خرجت من اخيك سوء و انت تجد لها
فى الخير محمال.41
به هر حال این دستور اسالمى یكى از جامعترین و حساب شدهترین دستورها در زمينه روابط اجتماعى انسانها
است ،که مساله امنيت را به طور کامل در جامعه تضمين مىکند .که شرح آن در بحث نكات خواهد آمد.
سپس در دستور بعد مساله" نهى از تجسس" را مطرح کرده ،مىفرماید:
" و هرگز در کار دیگران تجسس نكنيد" (وَ ال تَجَسَّسُوا).
" تجسس" و" تحسس" هر دو به معنى جستجوگرى است ولى اولى معموال در امور نامطلوب مىآید ،و دومى
غالبا در امر خير ،چنان که یعقوب به فرزندانش دستور مىدهد :یا بَنِیَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَ أَخِيهِ ":اى
فرزندان من! بروید و از (گمشده من) یوسف و برادرش جستجو کنيد" (یوسف.) 1 -
(  ")1حمجة البيضاء" جلد  4صفحه .219
(  ")1اصول كاىف" جلد  2باب التهمة و سوء الظن حديث  -3شبيه مهني معىن در" هنج البالغة" با تفاوت خمتصرى آمده است( كلمات قصار كلمه .)310
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در حقيقت گمان بد عاملى است براى جستجوگرى ،و جستجوگرى عاملى است براى کشف اسرار و رازهاى نهانى
مردم ،و اسالم هرگز اجازه نمىدهد که رازهاى خصوصى آنها فاش شود.
و به تعبير دیگر اسالم مىخواهد مردم در زندگى خصوصى خود از هر نظر در امنيت باشند .بدیهى است اگر
اجازه داده شود هر کس به جستجوگرى در باره دیگران بر خيزد حيثيت و آبروى مردم بر باد مىرود ،و جهنمى
به وجود مىآید که همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود.
البته این دستور منافاتى با وجود دستگاههاى اطالعاتى در حكومت اسالمى براى مبارزه با توطئهها نخواهد
داشت ولى این بدان معنى نيست که این دستگاهها حق دارند در زندگى خصوصى مردم جستجوگرى کنند
چنان که به خواست خدا شرح داده خواهد شد.
و باآلخره در سومين و آخرین دستور که در حقيقت معلول و نتيجه دو برنامه قبل است مىفرماید ":هيچكدام از
شما دیگرى را غيبت نكند" (وَ ال یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً).
و به این ترتيب گمان بد سرچشمه تجسس ،و تجسس موجب افشاى عيوب و اسرار پنهانى ،و آگاهى بر این امور
سبب غيبت مىشود که اسالم از معلول و علت همگى نهى کرده است.
سپس براى اینكه قبح و زشتى این عمل را کامال مجسم کند آن را در ضمن یك مثال گویا ریخته ،مىگوید ":آیا
هيچ یك از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد"؟! (أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً).
" به یقين همه شما از این امر کراهت دارید" (فكرهتموه).
آرى آبروى برادر مسلمان همچون گوشت تن او است ،و ریختن این آبرو به وسيله غيبت و افشاى اسرار پنهانى
همچون خوردن گوشت تن او است ،و تعبير به" مرده" به خاطر آن است که" غيبت" در غياب افراد صورت
مىگيرد ،که همچون مردگان قادر بر دفاع از خویشتن نيستند.
و این ناجوانمردانهترین ستمى است که ممكن است انسان در باره برادر خود روا دارد.
آرى این تشبيه بيانگر زشتى فوق العاده غيبت و گناه عظيم آن است.
در روایات اسالمى -چنان که خواهد آمد -نيز اهميت فوق العادهاى به مساله" غيبت" داده شده است ،و کمتر
گناهى است که مجازات آن از نظر اسالم تا این حد سنگين باشد.
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و از آنجا که ممكن است افرادى آلوده به بعضى از این گناهان سهگانه باشند و با شنيدن این آیات متنبه شوند ،و
در صدد جبران بر آیند در پایان آیه راه را به روى آنها گشوده ،مىفرماید ":تقواى الهى ،پيشه کنيد و از خدا
بترسيد که خداوند توبه پذیر و مهربان است" (وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ).
نخست باید روح تقوا و خدا ترسى زنده شود ،و به دنبال آن توبه از گناه صورت گيرد ،تا لطف و رحمت الهى
شامل حال آنها شود.
نكتهها:
 -1امنيت كامل و همه جانبه اجتماعى
دستورهاى ششگانهاى که در دو آیه فوق مطرح شده (نهى از سخریه ،و عيبجویى ،و القاب زشت ،و گمان بد ،و
تجسس ،و غيبت) هر گاه به طور کامل در یك جامعه پياده شود آبرو و حيثيت افراد جامعه را از هر نظر بيمه
مىکند ،نه کسى مىتواند به عنوان خود برتربينى دیگران را وسيله تفریح و سخریه قرار دهد ،و نه مىتواند زبان
به عيبجویى این و آن بگشاید ،و نه با القاب زشت حرمت و شخصيت افراد را در هم بشكند.
نه حق دارد حتى گمان بد ببرد ،نه در زندگى خصوصى افراد به جستجو پردازد ،و نه عيب پنهانى آنها را براى
دیگران فاش کند.
به تعبير دیگر انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهاى این قانون قرار گيرد و محفوظ باشد :جان ،و
مال ،و ناموس ،و آبرو.
تعبيرات آیات فوق و روایات اسالمى نشان مىدهد که آبرو و حيثيت افراد همچون مال و جان آنها است ،بلكه از
بعضى جهات مهمتر است! اسالم مىخواهد در جامعه اسالمى امنيت کامل حكمفرما باشد نه تنها مردم در عمل
و با دست به یكدیگر هجوم نكنند ،بلكه از نظر زبان مردم ،و از آن باالتر از نظر اندیشه و فكر آنان نيز در امان
باشند ،و هر کس احساس کند که دیگرى حتى در منطقه افكار خود تيرهاى تهمت را به سوى او نشانهگيرى
نمىکند ،و این امنيتى است در باالترین سطح که جز در یك جامعه مذهبى و مؤمن امكان پذیر نيست.
پيغمبر گرامى (ص) در حدیثى مىفرماید:
ان اللَّه حرم من المسلم دمه و ماله و عرضه ،و ان یظن به السوء:
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" خداوند خون و مال و آبروى مسلمان را بر دیگران حرام کرده ،و همچنين گمان بد در باره او بردن" .4
گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حيثيت او لطمه وارد مىکند ،بلكه براى صاحب آن نيز بالئى است بزرگ زیرا
سبب مىشود که او را از همكارى با مردم و تعاون اجتماعى بر کنار کند ،و دنيایى وحشتناك آکنده از غربت و
انزوا فراهم سازد ،چنان که در حدیثى از أمير مؤمنان على ع آمده است:
من لم یحسن ظنه استوحش من کل احد:
" کسى که گمان بد داشته باشد از همه کس مىترسد و وحشت دارد"!.43
به تعبير دیگر :چيزى که زندگى انسان را از حيوانات جدا مىکند ،و به آن رونق و حرکت و تكامل مىبخشد،
روح تعاون و همكارى دسته جمعى است ،و این در صورتى امكان پذیر است که اعتماد و خوشبينى بر مردم
حاکم باشد ،در حالى که سوء ظن پایههاى این اعتماد را در هم مىکوبد ،پيوندهاى تعاون را از بين مىبرد و روح
اجتماعى را تضعيف مىکند.
نه تنها سوء ظن که مساله تجسس و غيبت نيز چنين است.
افراد بدبين از همه چيز مىترسند ،و از همه کس وحشت دارند ،و نگرانى جانكاهى دائما بر روح آنها مستولى
است ،نه مىتوانند یار و مونسى غمخوار پيدا کنند ،و نه شریك و همكارى براى فعاليتهاى اجتماعى ،و نه یار و
یاورى براى روز درماندگى.
توجه به این نكته نيز الزم است که منظور از" ظن" در اینجا گمانهاى بى دليل است بنا بر این در مواردى که
گمان متكى به دليل یعنى ظن معتبر باشد از این حكم مستثنى است مانند گمانى که از شهادت دو نفر عادل
حاصل مىشود.

 -2تجسس نكنيد!
دیدیم قرآن با صراحت تمام تجسس را در آیه فوق منع نموده ،و از آنجا که هيچگونه قيد و شرطى براى آن قائل
نشده نشان مىدهد که جستجوگرى در کار دیگران و تالش براى افشاى اسرار آنها گناه است ،ولى البته قرائنى

(  ")1احملجة البيضاء" جلد  4صفحه .216
(  ")1غرر احلكم" صفحه .197
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که در داخل و خارج آیه است نشان مىدهد که این حكم مربوط به زندگى شخصى و خصوصى افراد است ،و در
زندگى اجتماعى تا آنجا که تاثيرى در سرنوشت جامعه نداشته باشد نيز این حكم صادق است.
اما روشن است آنجا که ارتباطى با سرنوشت دیگران و کيان جامعه پيدا مىکند مساله شكل دیگرى به خود
مىگيرد ،لذا شخص پيغمبر ص مامورانى براى جمع آورى اطالعات قرار داده بود که از آنها بعنوان" عيون" تعبير
مىشود ،تا آنچه را ارتباط با سرنوشت جامعه اسالمى در داخل و خارج داشت براى او گرد آورى کنند.
و نيز به همين دليل حكومت اسالمى مىتواند ماموران اطالعاتى داشته باشد ،یا سازمان گستردهاى براى گرد
آورى اطالعات تاسيس کند ،و آنجا که بيم توطئه بر ضد جامعه ،و یا به خطر انداختن امنيت و حكومت اسالمى
مىرود به تجسس بر خيزند ،و حتى در داخل زندگى خصوصى افراد جستجوگرى کنند.
ولى این امر هرگز نباید بهانهاى براى شكستن حرمت این قانون اصيل اسالمى شود ،و افرادى به بهانه مساله"
توطئه" و" اخالل به امنيت" به خود اجازه دهند که به زندگى خصوصى مردم یورش برند ،نامههاى آنها را باز
کنند ،تلفنها را کنترل نمایند و وقت و بى وقت به خانه آنها هجوم آورند.
خالصه اینكه مرز ميان" تجسس" و" به دست آوردن اطالعات الزم براى حفظ امنيت جامعه" بسيار دقيق و
ظریف است ،و مسئولين اداره امور اجتماع باید دقيقا مراقب این مرز باشند ،تا حرمت اسرار انسانها حفظ شود ،و
هم امنيت جامعه و حكومت اسالمى به خطر نيفتد.
 -3غيبت از بزرگترين گناهان است
گفتيم سرمایه بزرگ انسان در زندگى حيثيت و آبرو و شخصيت او است ،و هر چيز آن را به خطر بيندازد مانند
آن است که جان او را به خطر انداخته باشد ،بلكه گاه ترور شخصيت از ترور شخص مهمتر محسوب مىشود ،و
اینجا است که گاه گناه آن از قتل نفس نيز سنگينتر است.
یكى از فلسفههاى تحریم غيبت این است که این سرمایه بزرگ بر باد نرود ،و حرمت اشخاص در هم نشكند ،و
حيثيت آنها را لكهدار نسازد ،و این مطلبى است که اسالم آن را با اهميت بسيار تلقى مىکند.
نكته دیگر اینكه" غيبت"" بد بينى" مىآفریند ،پيوندهاى اجتماعى را سست مىکند ،سرمایه اعتماد را از بين
مىبرد ،و پایههاى تعاون و همكارى را متزلزل مىسازد.
مىدانيم اسالم براى مساله وحدت و یكپارچگى جامعه اسالمى و انسجام و استحكام آن اهميت فوق العادهاى
قائل شده است ،هر چيز این وحدت را تحكيم کند مورد عالقه اسالم است ،و هر چيز آن را تضعيف نماید منفور
است ،و غيبت یكى از عوامل مهم تضعيف است.
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از اینها گذشته" غيبت" بذر کينه و عداوت را در دلها مىپاشد ،و گاه سرچشمه نزاعهاى خونين و قتل و کشتار
مىگردد.
خالصه این که اگر در اسالم غيبت به عنوان یكى از بزرگترین گناهان کبيره شمرده شده به خاطر آثار سوء
فردى و اجتماعى آن است.
در روایات اسالمى تعبيراتى بسيار تكان دهنده در این زمينه دیده مىشود ،که نمونهاى از آن را ذیال مىآوریم:
پيغمبر گرامى اسالم فرمود:
ان الدرهم یصيبه الرجل من الربا اعظم عند اللَّه فى الخطيئة من ست و ثالثين زنية ،یزنيها الرجل! و اربى الربا
عرض الرجل المسلم!:
" درهمى که انسان از ربا به دست مىآورد گناهش نزد خدا از سى و شش زنا بزرگتر است! و از هر ربا باالتر
آبروى مسلمان است"! .5
این مقایسه به خاطر آن است که" زنا" هر اندازه قبيح و زشت است جنبه" حق اللَّه" دارد ،ولى رباخوارى ،و از
آن بدتر ریختن آبروى مردم از طریق غيبت ،یا غير آن ،جنبه" حق الناس" دارد.
در حدیث دیگرى آمده است :روزى پيامبر ص با صداى بلند خطبه خواند و فریاد زد:
یا معشر من آمن بلسانه و لم یؤمن بقلبه! ال تغتابوا المسلمين ،و ال تتبعوا عوراتهم ،فانه من تتبع عورة اخيه تتبع
اللَّه عورته ،و من تتبع اللَّه عورته یفضحه فى جوف بيته!؟
" اى گروهى که به زبان ایمان آوردهاید و نه با قلب! غيبت مسلمانان نكنيد ،و از عيوب پنهانى آنها جستجو
ننمائيد ،زیرا کسى که در امور پنهانى برادر دینى خود جستجو کند خداوند اسرار او را فاش مىسازد ،و در دل
خانهاش رسوایش مىکند"!.57
و در حدیث دیگرى آمده است که خداوند به موسى وحى فرستاد:
من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من یدخل الجنة ،و من مات مصرا عليها فهو اول من یدخل النار!:

(  ")1احملجة البيضاء" جلد  4ص .243
(  1و  )2مدرك سابق صفحه .242
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" کسى که بميرد در حالى که از غيبت توبه کرده باشد آخرین کسى است که وارد بهشت مىشود و کسى که
بميرد در حالى که اصرار بر آن داشته باشد اولين کسى است که وارد دوزخ مىگردد"!.52
و نيز در حدیثى از پيغمبر گرامى اسالم ص مىخوانيم:
الغيبة اسرع فى دین الرجل المسلم من األکلة فى جوفه!:
" تاثير غيبت در دین مسلمان از خوره در جسم او سریعتر است"!.59
این تشبيه نشان مىدهد که غيبت همانند خوره که گوشت تن را مىخورد و متالشى مىکند به سرعت ایمان
انسان را بر باد مىدهد ،و با توجه به اینكه انگيزههاى غيبت امورى همچون حسد ،تكبر ،بخل ،کينهتوزى ،انحصار
طلبى و مانند این صفات زشت و نكوهيده است روشن مىشود که چرا غيبت و از بين بردن آبرو و احترام
مسلمانان از این طریق این چنين ایمان انسان را بر باد مىدهد (دقت کنيد).
روایات در این زمينه در منابع اسالمى بسيار زیاد است که با ذکر حدیث دیگرى این بحث را پایان مىدهيم امام
صادق ع مىفرماید:
من روى على مؤمن روایة یرید بها شينه ،و هدم مروته ،ليسقط من اعين الناس ،اخرجه اللَّه من والیته الى والیة
الشيطان ،فال یقبله الشيطان!:
" کسى که به منظور عيبجویى و آبروریزى مؤمنى سخنى نقل کند تا او را از نظر مردم بيندازد ،خداوند او را از
والیت خودش بيرون کرده ،به سوى والیت شيطان مىفرستد ،و اما شيطان هم او را نمىپذیرد"!.54
تمام این تاکيدات و عبارات تكان دهنده به خاطر اهميت فوق العادهاى است که اسالم براى حفظ آبرو ،و حيثيت
اجتماعى مؤمنان قائل است ،و نيز به خاطر تاثير مخربى است که غيبت در وحدت جامعه ،و اعتماد متقابل و
پيوند دلها دارد ،و از آن بدتر اینكه غيبت عاملى است براى دامن زدن به آتش کينه و عداوت و دشمنى و نفاق و
اشاعه فحشاء در سطح اجتماع ،چرا که وقتى عيوب پنهانى مردم از طریق غيبت آشكار شود اهميت و عظمت
گناه از ميان مىرود و آلودگى به آن آسان مىشود.
 -4مفهوم غيبت

(  1و  )2مدرك سابق صفحه .242
(  ")3اصول كاىف" جلد  2باب الغيبة حديث  (1آكله بر وزن قابله يك نوع بيمارى است كه گوشت تن را مىخورد).
(  ")1وسائل الشيعه" جلد  6باب  147حديث  2صفحه .106
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" غيبت" چنان که از اسمش پيدا است این است که در غياب کسى سخنى گویند ،منتهى سخنى که عيبى از
عيوب او را فاش سازد ،خواه این عيب جسمانى باشد ،یا اخالقى ،در اعمال او باشد یا در سخنش ،و حتى در
امورى که مربوط به او است مانند لباس ،خانه ،همسر و فرزندان و مانند اینها.
بنا بر این اگر کسى صفات ظاهر و آشكار دیگرى را بيان کند غيبت نخواهد بود .مگر اینكه قصد مذمت و
عيبجویى داشته باشد که در این صورت حرام است ،مثل اینكه در مقام مذمت بگوید آن مرد نابينا ،یا کوتاه قد،
یا سياهرنگ یا کوسه! به این ترتيب ذکر عيوب پنهانى به هر قصد و نيتى که باشد غيبت و حرام است ،و ذکر
عيوب آشكار اگر به قصد مذمت باشد آن نيز حرام است ،خواه آن را در مفهوم غيبت وارد بدانيم یا نه.
اینها همه در صورتى است که این صفات واقعا در طرف باشد ،اما اگر صفتى اصال وجود نداشته باشد داخل در
عنوان" تهمت" خواهد بود که گناه آن به مراتب شدیدتر و سنگينتر است.
در حدیثى از امام صادق ع مىخوانيم:
الغيبة ان تقول فى اخيك ما ستره اللَّه عليه ،و اما االمر الظاهر فيه ،مثل الحدة و العجلة ،فال ،و البهتان ان تقول
ما ليس فيه:
" غيبت آن است که در باره برادر مسلمانت چيزى را بگویى که خداوند پنهان داشته ،و اما چيزى که ظاهر است
مانند تندخویى و عجله داخل در غيبت نيست ،اما بهتان این است که چيزى را بگویى که در او وجود ندارد".55
و از اینجا روشن مىشود عذرهاى عوامانهاى که بعضى براى غيبت مىآورند مسموع نيست ،مثال گاهى غيبت
کننده مىگوید این غيبت نيست ،بلكه صفت او است! در حالى که اگر صفتش نباشد تهمت است نه غيبت.
یا این که مىگوید :این سخنى است که در حضور او نيز مىگویم ،در حالى که گفتن آن پيش روى طرف نه تنها
از گناه غيبت نمىکاهد بلكه به خاطر ایذاء ،گناه سنگينترى را به بار مىآورد.
 -5عالج غيبت و توبه آن
" غيبت" مانند بسيارى از صفات ذميمه تدریجا به صورت یك بيمارى روانى در مىآید ،به گونهاى که غيبت
کننده از کار خود لذت مىبرد ،و از این که پيوسته آبروى این و آن را بریزد احساس رضا و خشنودى مىکند ،و
این یكى از مراحل بسيار خطرناك اخالقى است.

(  ")1اصول كاىف" جلد  2باب الغيبة و البهت حديث .7
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اینجا است که غيبت کننده باید قبل از هر چيز به درمان انگيزههاى درونى غيبت که در اعماق روح او است و به
این گناه دامن مىزند بپردازد ،انگيزههایى همچون" بخل" و" حسد" و" کينهتوزى" و" عداوت" و" خود برتر
بينى".
باید از طریق خودسازى ،و تفكر در عواقب سوء این صفات زشت و نتائج شومى که ببار مىآورد ،و همچنين از
طریق ریاضت نفس این آلودگيها را از جان و دل بشوید ،تا بتواند زبان را از آلودگى به غيبت باز دارد.
سپس در مقام توبه بر آید ،و از آنجا که غيبت جنبه" حق الناس" دارد اگر دسترسى به صاحب غيبت دارد و
مشكل تازهاى ایجاد نمىکند ،از او عذر خواهى کند ،هر چند بصورت سر بسته باشد ،مثال بگوید من گاهى بر اثر
نادانى و بيخبرى از شما غيبت کردهام مرا ببخش ،و شرح بيشترى ندهد ،مبادا عامل فساد تازهاى شود.
و اگر دسترسى به طرف ندارد یا او را نمىشناسد ،یا از دنيا رفته است ،براى او استغفار کند ،و عمل نيك انجام
دهد ،شاید به برکت آن خداوند متعال وى را ببخشد و طرف مقابل را راضى سازد.
 -6موارد استثناء
آخرین سخن در باره غيبت اینكه قانون غيبت مانند هر قانون دیگر استثناهایى دارد ،از جمله این که گاه در
مقام" مشورت" مثال براى انتخاب همسر ،یا شریك در کسب و کار و مانند آن کسى سؤالى از انسان مىکند،
امانت در مشورت که یك قانون مسلم اسالمى است ایجاب مىکند اگر عيوبى از طرف سراغ دارد بگوید ،مبادا
مسلمانى در دام بيفتد ،و چنين غيبتى که با چنين نيت انجام مىگيرد حرام نيست.
همچنين در موارد دیگرى که اهداف مهمى مانند هدف مشورت در کار باشد ،یا براى احقاق حق و تظلم صورت
گيرد.
البته کسى که آشكارا گناه مىکند و به اصطالح" متجاهر به فسق" است از موضوع غيبت خارج است ،و اگر گناه
او را پشت سر او بازگو کنند ایرادى ندارد ،ولى باید توجه داشت این حكم مخصوص گناهى است که نسبت به آن
متجاهر است.
این نكته نيز قابل توجه است که نه تنها غيبت کردن حرام است ،گوش به غيبت دادن ،و در مجلس غيبت
حضور یافتن آن نيز جزء محرمات است ،بلكه طبق پارهاى از روایات بر مسلمانان واجب است که رد غيبت کنند،
یعنى در برابر غيبت به دفاع برخيزند ،و از برادر مسلمانى که حيثيتش به خطر افتاده دفاع کنند ،و چه زیبا است
جامعهاى که این اصول اخالقى در آن دقيقا اجرا شود.
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یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ()79
ترجمه:
 -79اى مردم! ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم ،و تيرهها و قبيلهها قرار دادیم ،تا یكدیگر را بشناسيد ،ولى
گرامىترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست ،خداوند دانا و خبير است.
تفسير :تقوى بزرگترين ارزش انسانى
در آیات گذشته روى سخن به مؤمنان بود ،و خطاب به صورت" یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا" و در ضمن آیات متعددى را
که یك" جامعه مؤمن" را با خطر روبرو مىسازد بازگو کرد و از آن نهى فرمود.
در حالى که در آیه مورد بحث مخاطب کل جامعه انسانى است و مهمترین اصلى را که ضامن نظم و ثبات است
بيان مىکند ،و ميزان واقعى ارزشهاى انسانى را در برابر ارزشهاى کاذب و دروغين مشخص مىسازد.
مىفرماید ":اى مردم! ما شما را از یك مرد و زنى آفریدیم ،و شما را تيرهها و قبيلهها قرار دادیم تا یكدیگر را
بشناسيد" (یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا).
منظور از آفرینش مردم از یك مرد و زن همان بازگشت نسب انسانها به" آدم" و" حوا" است ،بنا بر این چون
همه از ریشه واحدى هستند معنى ندارد که از نظر نسب و قبيله بر یكدیگر افتخار کنند ،و اگر خداوند براى هر
قبيله و طائفهاى ویژگيهایى آفریده براى حفظ نظم زندگى اجتماعى مردم است ،چرا که این تفاوتها سبب
شناسایى است ،و بدون شناسایى افراد ،نظم در جامعه انسانى حكمفرما نمىشود ،چرا که هر گاه همه یكسان و
شبيه یكدیگر و همانند بودند ،هرج و مرج عظيمى سراسر جامعه انسانى را فرا مىگرفت.
در این که ميان" شعوب" (جمع" شعب" بر وزن صعب) به معنى" گروه عظيمى از مردم" و" قبائل" جمع"
قبيله" چه تفاوتى است؟ مفسران احتماالت مختلفى دادهاند؟
جمعى گفتهاند دایره شعوب گستردهتر از دایره قبائل است ،همانطور که" شعب" امروز بر یك" ملت" اطالق
مىشود.
بعضى" شعوب" را اشاره به" طوائف عجم" و" قبائل" را اشاره به" طوائف عرب" مىدانند:
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و باآلخره بعضى دیگر" شعوب" را از نظر انتساب انسان به مناطق جغرافيایى ،و" قبائل" را ناظر به انتساب او به
نژاد و خون شمردهاند.
ولى تفسير اول از همه مناسبتر به نظر مىرسد.
به هر حال قرآن مجيد بعد از آنكه بزرگترین مایه مباهات و مفاخره عصر جاهلى یعنى نسب و قبيله را از کار
مىاندازد ،به سراغ معيار واقعى ارزشى رفته مىافزاید ":گرامىترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است" (إِنَّ
أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ).
به این ترتيب قلم سرخ بر تمام امتيازات ظاهرى و مادى کشيده ،و اصالت و واقعيت را به مساله تقوا و
پرهيزکارى و خدا ترسى مىدهد ،و مىگوید براى تقرب به خدا و نزدیكى به ساحت مقدس او هيچ امتيازى جز
تقوا مؤثر نيست.
و از آنجا که تقوا یك صفت روحانى و باطنى است که قبل از هر چيز باید در قلب و جان انسان مستقر شود ،و
ممكن است مدعيان بسيار داشته باشد و متصفان کم ،در آخر آیه مىافزاید ":خداوند دانا و آگاه است" (إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ).
پرهيزگاران را به خوبى مىشناسد ،و از درجه تقوا و خلوص نيت و پاکى و صفاى آنها آگاه است ،آنها را بر طبق
علم خود گرامى مىدارد و پاداش مىدهد مدعيان دروغين را نيز مىشناسد و کيفر مىدهد.
نكته:
 -1ارزشهاى راستين و ارزشهاى كاذب
بدون شك هر انسانى فطرتا خواهان این است که موجود با ارزش و پر افتخارى باشد ،و به همين دليل با تمام
وجودش براى کسب ارزشها تالش مىکند.
ولى شناخت معيار ارزش با تفاوت فرهنگها کامال متفاوت است ،و گاه ارزشهاى کاذب جاى ارزشهاى راستين را
مىگيرد.
گروهى ارزش واقعى خویش را در انتساب به" قبيله معروف و معتبرى" مىدانند ،و لذا براى تجليل مقام قبيله و
طائفه خود دائما دست و پا مىکنند ،تا از طریق بزرگ کردن آن خود را به وسيله انتساب به آن بزرگ کنند.
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مخصوصا در ميان اقوام جاهلى افتخار به انساب و قبائل رایجترین افتخار موهوم بود ،تا آنجا که هر قبيلهاى خود
را" قبيله برتر" و هر نژادى خود را" نژاد واالتر" مىشمرد ،که متاسفانه هنوز رسوبات و بقایاى آن در اعماق روح
بسيارى از افراد و اقوام وجود دارد.
گروه دیگرى مساله مال و ثروت و داشتن کاخ و قصر و خدم و حشم و امثال این امور را نشانه ارزش مىدانند ،و
دائما براى آن تالش مىکنند ،در حالى که جمع دیگرى مقامات بلند اجتماعى و سياسى را معيار شخصيت
مىشمرند.
و به همين ترتيب هر گروهى در مسيرى گام برمىدارند و به ارزشى دل مىبندند و آن را معيار مىشمرند.
اما از آنجا که این امور همه امورى است متزلزل و برون ذاتى و مادى و زودگذر یك آئين آسمانى همچون اسالم
هرگز نمىتواند با آن موافقت کند ،لذا خط بطالن روى همه آنها کشيده ،و ارزش واقعى انسان را در صفات ذاتى
او مخصوصا تقوا و پرهيزکارى و تعهد و پاکى او مىشمرد حتى براى موضوعات مهمى ،همچون علم و دانش ،اگر
در مسير ایمان و تقوا و ارزشهاى اخالقى ،قرار نگيرد اهميت قائل نيست.
و عجيب است که قرآن در محيطى ظهور کرد که ارزش" قبيله" از همه ارزشها مهمتر محسوب مىشد ،اما این
بت ساختگى در هم شكست ،و انسان را از اسارت" خون" و" قبيله" و" رنگ" و" نژاد" و" مال" و" مقام" و"
ثروت" آزاد ساخت ،و او را براى یافتن خویش به درون جانش و صفات واالیش رهبرى کرد! جالب اینكه در شان
نزولهایى که براى این آیه ذکر شده نكاتى دیده مىشود که از عمق این دستور اسالمى حكایت مىکند ،از جمله
اینكه :بعد از فتح مكه پيغمبر اکرم ص دستور داد اذان بگویند "،بالل" بر پشت بام کعبه رفت ،و اذان گفت"،
عتاب بن اسيد" که از آزاد شدگان بود گفت شكر مىکنم خدا را که پدرم از دنيا رفت و چنين روزى را ندید! و"
حارث بن هشام" نيز گفت :آیا رسول اللَّه ص غير از این" کالغ سياه"! کسى را پيدا نكرد؟! (آیه فوق نازل شد و
معيار ارزش واقعى را بيان کرد) .5
بعضى دیگر گفتهاند :آیه هنگامى نازل شد که پيامبر ص دستور داده بود دخترى به بعضى از" موالى" دهند
(موالى به بردگان آزاد شده ،یا به غير عرب مىگویند) آنها تعجب کردند و گفتند :اى رسول خدا ص آیا
مىفرمائيد دخترانمان را به موالى دهيم؟! (آیه نازل شد و بر این افكار خرافى خط بطالن کشيد).51
در حدیثى مىخوانيم :روزى پيامبر ص در مكه براى مردم خطبه خواند و فرمود:

(  ")1روح البيان" جلد  9صفحه  -90در تفسري" قرطىب" نيز مهني شان نزوهلا آمده است جلد  9صفحه .1110
(  ")1روح البيان" جلد  9صفحه  -90در تفسري" قرطىب" نيز مهني شان نزوهلا آمده است جلد  9صفحه .1110
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یا ایها الناس ان اللَّه قد اذهب عنكم عيبة الجاهلية ،و تعاظمها بابائها ،فالناس رجالن :رجل بر تقى کریم على اللَّه،
و فاجر شقى هين على اللَّه ،و الناس بنو آدم ،و خلق اللَّه آدم من تراب ،قال اللَّه تعالى :یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ
مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ:
" اى مردم! خداوند از شما ننگ جاهليت و تفاخر به پدران و نياکان را زدود ،مردم دو گروه بيش نيستند:
نيكوکار و با تقوا و ارزشمند نزد خدا ،و یا بدکار و شقاوتمند و پست در پيشگاه حق ،همه مردم فرزند آدمند ،و
خداوند آدم را از خاك آفریده ،چنان که مىگوید :اى مردم! ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم ،و شما را تيرهها
و قبيلهها قرار دادیم تا شناخته شوید ،از همه گراميتر نزد خداوند کسى است که از همه پرهيزگارتر باشد،
خداوند دانا و آگاه است" .5
در کتاب" آداب النفوس" طبرى آمده که پيامبر ص در اثناء ایام تشریق (روزهاى  77و  72و  79ذى الحجه
است) در سرزمين" منى" در حالى که بر شترى سوار بود رو به سوى مردم کرد و فرمود:
یا ایها الناس! اال ان ربكم واحد و ان اباکم واحد ،اال ال فضل لعربى على عجمى ،و ال لعجمى على عربى ،و ال
السود على احمر ،و ال الحمر على اسود ،اال بالتقوى اال هل بلغت؟ قالوا نعم! قال ليبلغ الشاهد الغائب:
" اى مردم بدانيد! خداى شما یكى است و پدرتان یكى ،نه عرب بر عجم برترى دارد و نه عجم بر عرب ،نه
سياهپوست بر گندمگون و نه گندمگون بر سياهپوست مگر به تقوا ،آیا من دستور الهى را ابالغ کردم؟ همه
گفتند:
آرى! فرمود :این سخن را حاضران به غائبان برسانند"!.53
و نيز در حدیث دیگرى در جملههایى کوتاه و پر معنى از آن حضرت آمده است:
ان اللَّه ال ینظر الى احسابكم ،و ال الى انسابكم ،و ال الى اجسامكم ،و ال الى اموالكم ،و لكن ینظر الى قلوبكم ،فمن
کان له قلب صالح تحنن اللَّه عليه ،و انما انتم بنو آدم و احبكم اليه اتقاکم:
" خداوند به وضع خانوادگى و نسب شما نگاه نمىکند ،و نه به اجسام شما ،و نه به اموالتان ،ولى نگاه به دلهاى
شما مىکند ،کسى که قلب صالحى دارد ،خدا به او لطف و محبت مىکند ،شما همگى فرزندان آدميد ،و
محبوبترین شما نزد خدا با تقواترین شما است" .
(  ")2تفسري قرطىب" جلد  9صفحه .1111
(  1و  )2مدرك سابق صفحه  -1112تعبري به" امحر" در اين روايت به معىن سرخپوست نيست بلكه گندمگون است چون غالب افراد در آن حميط چنني بودند ،اتفاقا واژه" امحر"
در روايات به خود گندم نيز اطالق شده است.
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ولى عجيب است که با این تعليمات وسيع و غنى و پربار هنوز در ميان مسلمانان کسانى روى مساله" نژاد" و"
خون" و" زبان" تكيه مىکنند ،و حتى وحدت آن را بر اخوت اسالمى ،و وحدت دینى مقدم مىشمرند ،و
عصبيت جاهليت را بار دیگر زنده کردهاند ،و با اینكه از این رهگذر ضربههاى سختى بر آنان وارد شده گویى
نمىخواهند بيدار شوند ،و به حكم اسالم باز گردند!.
خداوند همه را از شر تعصبهاى جاهليت حفظ کند.
اسالم با" عصبيت جاهليت" در هر شكل و صورت مبارزه کرده است ،تا مسلمانان جهان را از هر نژاد و قوم و
قبيله زیر پرچم واحدى جمعآورى کند ،نه پرچم قوميت و نژاد ،و نه پرچم غير آن ،چرا که اسالم هرگز این
دیدگاههاى تنگ و محدود را نمىپذیرد ،و همه را موهوم و بى اساس مىشمرد حتى در حدیثى آمده که پيامبر
ص در مورد عصبيت جاهليت فرمود:
دعوها فانها منتنه!:
" آن را رها کنيد که چيز متعفنى است"!. 7
اما چرا این تفكر متعفن هنوز مورد عالقه گروه زیادى است که خود را ظاهرا مسلمان مىشمرند و دم از قرآن و
اخوت اسالمى مىزنند؟
معلوم نيست! چه زیبا است جامعهاى که بر اساس معيار ارزشى اسالم" إِنَّ أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ" بنا شود ،و
ارزشهاى کاذب نژاد و مال و ثروت و مناطق جغرافيایى و طبقه از آن بر چيده شود ،آرى تقواى الهى و احساس
مسئوليت درونى و ایستادگى در برابر شهوات ،و پایبند بودن به راستى و درستى و پاکى و حق و عدالت این تنها
معيار ارزش انسان است و نه غير آن .هر چند در آشفته بازار جوامع کنونى این ارزش اصيل به دست فراموشى
سپرده شده ،و ارزشهاى دروغين جاى آن را گرفته است.
در نظام ارزشى جاهلى که بر محور" تفاخر به آباء و اموال و اوالد" دور مىزد یك مشت دزد و غارتگر پرورش
مىیافت ،اما با دگرگون شدن این نظام و احياى اصل واالى إِنَّ أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ محصول آن انسانهایى
همچون سلمان و ابو ذر و عمار یاسر و مقداد بود.
و مهم در انقالب جوامع انسانى انقالب نظام ارزشى آن ،و احياى این اصل اصيل اسالمى است.
(  1و  )2مدرك سابق صفحه  -1112تعبري به" امحر" در اين روايت به معىن سرخپوست نيست بلكه گندمگون است چون غالب افراد در آن حميط چنني بودند ،اتفاقا واژه" امحر"
در روايات به خود گندم نيز اطالق شده است.
(  ")1صحيح مسلم"( طبق نقل ىف ظالل جلد  7صفحه .)436
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این سخن را با حدیثى از پيامبر گرامى اسالم ص پایان مىدهيم آنجا که فرمود:
کلكم بنو آدم ،و آدم خلق من تراب ،و لينتهين قوم یفخرون بآبائهم او ليكونن اهون على اللَّه من الجعالن:
" همه شما فرزندان آدميد ،و آدم از خاك آفریده شده ،از تفاخر به پدران بپرهيزید ،و گرنه نزد خدا از حشراتى
که در کثافات غوطهورند پستتر خواهيد بود"!. 2
 -2حقيقت تقوى
چنان که دیدیم ،قرآن بزرگترین امتياز را براى تقوى قرار داده و آن را تنها معيار سنجش ارزش انسانها
مىشمرد.
در جاى دیگر تقوى را بهترین زاد و توشه شمرده ،مىگوید ":وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى" (بقره.)731 -
و در جاى دیگر لباس تقوى را بهترین لباس براى انسان مىشمرد وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ (اعراف.)2 -
و در آیات متعددى یكى از نخستين اصول دعوت انبياء را" تقوى" ذکر کرده ،و باآلخره در جاى دیگر اهميت
این موضوع را تا آن حد باال برده که خدا را" اهل تقوى" مىشمرد ،و مىگوید :هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
(مدثر.)5 -
قرآن "،تقوى" را نور الهى مىداند که هر جا راسخ شود ،علم و دانش مىآفریند وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ (بقره-
.)2 2
و نيز" نيكى" و" تقوى" را قرین هم مىشمرد ،وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى.
و" عدالت" را قرین" تقوى" ذکر مىکند :اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى.
اکنون باید دید حقيقت تقوى این سرمایه بزرگ معنوى و این بزرگترین افتخار انسان با اینهمه امتيازات چيست؟
قرآن اشاراتى دارد که پرده از روى حقيقت تقوى بر مىدارد :در آیات متعددى جاى تقوى را" قلب" مىشمرد ،از
جمله مىفرماید :أُولئِكَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى ":آنها که صداى خود را در برابر رسول خدا ص پائين
مىآورند و رعایت ادب مىکنند کسانى هستند که خداوند قلوبشان را براى پذیرش تقوى آزموده است"
(حجرات.)9 -
(  ")1ىف ظالل" جلد  7صفحه .436
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قرآن "،تقوى" را نقطه مقابل" فجور" ذکر کرده ،چنان که در آیه سوره شمس مىخوانيم :فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ
تَقْواها ":خداوند انسان را آفرید و راه فجور و تقوى را به او نشان داد".
قرآن هر عملى را که از روح اخالص و ایمان و نيت پاك سرچشمه گرفته باشد بر اساس" تقوى" مىشمرد،
چنان که در آیه  7سوره توبه در باره مسجد" قبا" که منافقان مسجد" ضرار" را در مقابل آن ساختند
مىفرماید :لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ":مسجدى که از روز نخست بر شالوده
تقوى باشد شایستهتر است که در آن نماز بخوانى".
از مجموع این آیات به خوبى استفاده مىشود که" تقوى" همان احساس مسئوليت و تعهدى است که به دنبال
رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم مىشود و او را از" فجور" و گناه باز مىدارد ،به نيكى و پاکى و عدالت
دعوت مىکند ،اعمال آدمى را خالص و فكر و نيت او را از آلودگيها مىشوید.
هنگامى که به ریشه لغوى این کلمه باز مىگردیم نيز به همين نتيجه مىرسيم ،زیرا" تقوى" از" وقایة" به معنى
کوشش در حفظ و نگهدارى چيزى است ،و منظور در اینگونه موارد نگهدارى روح و جان از هر گونه آلودگى ،و
متمرکز ساختن نيروها در امورى است که رضاى خدا در آن است.
بعضى از بزرگان براى تقوى سه مرحله قائل شدهاند:
 -7نگهدارى نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصيل اعتقادات صحيح.
 -2پرهيز از هر گونه گناه اعم از ترك واجب و فعل معصيت.
 -9خویشتندارى در برابر آنچه قلب آدمى را به خود مشغول مىدارد و از حق منصرف مىکند ،و این تقواى
خواص بلكه خاص الخاص است. 9
امير مؤمنان على ع (در نهج البالغه) تعبيرات گویا و زندهاى پيرامون تقوى دارد ،و تقوى از مسائلى است که در
بسيارى از خطب و نامهها و کلمات قصار حضرت ع روى آن تكيه شده است.
در یك جا تقوى را با گناه و آلودگى مقایسه کرده چنين مىگوید:
اال و ان الخطایا خيل شمس حمل عليها اهلها ،و خلعت لجمها ،فتقحمت بهم فى النار! اال و ان التقوى مطایا ذلل
حمل عليها اهلها ،و اعطوا ازمتها ،فاوردتهم الجنة!:

(  ")1حبار االنوار" جلد  70صفحه .131
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" بدانيد گناهان همچون مرکبهاى سرکش است که گنهكاران بر آنها سوار مىشوند ،و لجامشان گسيخته
مىگردد ،و آنان را در قعر دوزخ سرنگون مىسازد.
اما تقوى مرکبى است راهوار و آرام که صاحبانش بر آن سوار مىشوند ،زمام آنها را به دست مىگيرند ،و تا قلب
بهشت پيش مىتازند"!. 4
مطابق این تشبيه لطيف ،تقوى همان حالت خویشتندارى و کنترل نفس و تسلط بر شهوات است ،در حالى که
بى تقوایى همان تسليم شدن در برابر شهوات سرکش و از بين رفتن هر گونه کنترل بر آنها است.
و در جاى دیگرى مىفرماید:
اعلموا عباد اللَّه ان التقوى دار حصن عزیز ،و الفجور دار حصن ذليل ،ال یمنع اهله ،و ال یحرز من لجا اليه ،اال و
بالتقوى تقطع حمة الخطایا:
" بدانيد اى بندگان خدا که تقوا قلعهاى محكم و شكستناپذیر است ،اما فجور و گناه حصارى است سست و بى
دفاع که اهلش را از آفات نجات نمىدهد و کسى که به آن پناهنده شود در امان نيست ،بدانيد انسان تنها به
وسيله تقوا از گزند گناه مصون مىماند". 5
و باز در جاى دیگر مىافزاید:
فاعتصموا بتقوى اللَّه فان لها حبال وثيقا عروته و معقال منيعا ذروته.
" چنگ به تقواى الهى بزنيد که رشتهاى محكم و دستگيرهاى است استوار و پناهگاهى است مطمئن"! .
از البالى مجموع این تعبيرات حقيقت و روح تقوى به خوبى روشن مىشود.
این نكته نيز الزم به یادآورى است که تقوى ميوه درخت ایمان است ،و به همين دليل براى به دست آوردن این
سرمایه عظيم باید پایه ایمان را محكم ساخت.
البته ممارست بر اطاعت ،و پرهيز از گناه ،و توجه به برنامههاى اخالقى ،بلكه تقوى را در نفس راسخ مىسازد ،و
نتيجه آن پيدایش نور یقين و ایمان شهودى در جان انسان است ،و هر قدر نور" تقوى" افزون شود نور" یقين"
(  ")2هنج البالغه" خطبه .11
(  ")1هنج البالغه" خطبه .147
(  ")2هنج البالغه" خطبه .190

51

نيز افزون خواهد شد ،و لذا در روایات اسالمى مىبينيم" تقوى" یك درجه باالتر از" ایمان" و یك درجه پائينتر
از" یقين" شمرده شده! امام على بن موسى الرضا ع مىفرماید؟
االیمان فوق االسالم بدرجة ،و التقوى فوق االیمان بدرجة ،و اليقين فوق التقوى بدرجة ،و ما قسم فى الناس
شىء اقل من اليقين:
" ایمان یك درجه برتر از" اسالم" است ،و" تقوى" درجهاى است باالتر از" ایمان" و" یقين" درجهاى برتر از"
تقوى" است و هيچ چيز در ميان مردم کمتر از" یقين" تقسيم نشده است" ! 1این بحث را به شعر معروفى که
حقيقت تقوى را ضمن مثال روشنى بيان کرده پایان مىدهيم:
خل الذنوب صغيرها

و کبيرها فهو التقى

و اصنع کماش فوق ارض

الشوك یحذر ما یرى

ال تحقرن صغيرة

ان الجبال من الحصى

" گناهان کوچك و بزرگ را ترك گوى و تقوى همين است".
" و همچون کسى باش که از یك" خارزار" مىگذرد لباس و دامان خود را چنان جمع مىکند که خار بر
دامانش ننشيند ،و پيوسته مراقب اطراف خویش است"!" هرگز گناهى را کوچك مشمر که کوههاى بزرگ از
سنگریزههاى کوچك تشكيل شده"!***
قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِكُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ال
یَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( )74إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابُوا وَ جاهَدُوا
بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ()75
ترجمه:
(  )1حبار االنوار جلد  70صفحه .131
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 -74عربهاى بادیهنشين گفتند :ایمان آوردهایم ،بگو شما ایمان نياوردهاید ولى بگوئيد اسالم آوردهایم ،اما هنوز
ایمان وارد قلب شما نشده است! و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنيد پاداش اعمال شما را به طور کامل مىدهد،
خداوند غفور و رحيم است.
 -75مؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردهاند ،سپس هرگز شك و تردیدى به خود
راه نداده ،و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد کردهاند ،آنها راستگویانند.
شان نزول:
بسيارى از مفسران ،شان نزولى براى آیه ذکر کردهاند که خالصهاش چنين است:
جمعى از طایفه" بنى اسد" در یكى از سالهاى قحطى و خشكسالى وارد مدینه شدند ،و به اميد گرفتن کمكى از
پيامبر ص شهادتين بر زبان جارى کردند ،و به پيامبر ص گفتند ":طوائف عرب بر مرکبها سوار شدند و با تو
پيكار کردند ،ولى ما با زن و فرزندان نزد تو آمدیم ،و دست به جنگ نزدیم ،و از این طریق مىخواستند بر پيامبر
ص منت بگذارند.
آیات فوق ،نازل شد (و به آنها خاطر نشان کرد که اسالم آنها ظاهرى است ،و ایمان در اعماق قلبشان نيست!
بعالوه اگر هم ایمان آوردهاند نباید منتى بر پيامبر ص بگذارند ،بلكه خدا بر آنها منت دارد که هدایتشان کرده) .
ولى وجود این شان نزول -مانند سایر موارد -هرگز مانع از عموميت مفهوم آیه نيست.
تفسير :فرق" اسالم" و" ايمان"
در آیه گذشته ،سخن از معيار ارزش انسانها یعنى" تقوى" در ميان بود ،و از آنجا که" تقوى" ثمره شجره"
ایمان" است ،آنهم ایمانى که در اعماق جان نفوذ کند ،در آیات مورد بحث به بيان حقيقت" ایمان" پرداخته،
چنين مىگوید:
" اعراب بادیهنشين گفتند :ایمان آوردهایم ،به آنها بگو :شما ایمان نياوردهاید ،بگوئيد اسالم آوردهایم ،ولى هنوز
ایمان وارد قلب شما نشده است"! (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی
قُلُوبِكُمْ).

(  ")1تفسري امليزان" و" روح البيان" و" ىف ظالل" ذيل آيات مورد حبث.
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طبق این آیه تفاوت" اسالم" و" ایمان" ،در این است که" اسالم" شكل ظاهرى قانونى دارد ،و هر کس شهادتين
را بر زبان جارى کند در سلك مسلمانان وارد مىشود ،و احكام اسالم بر او جارى مىگردد.
ولى ایمان یك امر واقعى و باطنى است و جایگاه آن قلب آدمى است ،نه زبان و ظاهر او.
" اسالم" ممكن است انگيزههاى مختلفى داشته باشد ،حتى انگيزههاى مادى و منافع شخصى ،ولى" ایمان"
حتما از انگيزههاى معنوى ،از علم و آگاهى ،سرچشمه مىگيرد ،و همان است که ميوه حيات بخش تقوى بر
شاخسارش ظاهر مىشود.
این همان چيزى است که در عبارت گویایى از پيغمبر گرامى اسالم ص آمده است:
االسالم عالنية ،و االیمان فى القلب:
" اسالم امر آشكارى است ،ولى جاى ایمان دل است". 3
و در حدیث دیگرى از امام صادق ع مىخوانيم:
االسالم یحقن به الدم و تؤدى به االمانة ،و تستحل به الفروج ،و الثواب على االیمان:
با اسالم خون انسان محفوظ ،و اداى امانت او الزم ،و ازدواج با او حالل مىشود ،ولى ثواب بر ایمان است" .1
و نيز به همين دليل است که در بعضى از روایات مفهوم" اسالم" منحصر به اقرار لفظى شمرده شده ،در حالى
که ایمان اقرار توأم با عمل معرفى شده است (
االیمان اقرار و عمل ،و االسالم اقرار بال عمل).17
همين معنى به تعبير دیگرى در بحث" اسالم و ایمان" آمده است "،فضيل بن یسار" مىگوید :از امام صادق ع
شنيدم فرمود:
ان االیمان یشارك االسالم ،و ال یشارکه االسالم ،ان االیمان ما وقر فى القلوب ،و االسالم ما عليه المناکح و
المواریث و حقن الدماء:

(  ")1جممع البيان" جلد  9صفحه .136
(  ")2كاىف" جلد  "2باب ان االسالم حيقن به الدم" حديث  1و .2
(  ")1كاىف" جلد  "2باب ان االسالم حيقن به الدم" حديث  1و .2
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" ایمان با اسالم شریك است ،اما اسالم با ایمان شریك نيست (و به تعبير دیگر هر مؤمنى مسلمان است ولى هر
مسلمانى مؤمن نيست)" ایمان" آن است که در دل ساکن شود ،اما" اسالم" چيزى است که قوانين نكاح وارث و
حفظ خون بر طبق آن جارى مىشود".12
ولى این تفاوت مفهومى در صورتى است که این دو واژه در برابر هم قرار گيرند ،اما هر گاه جدا از هم ذکر شوند
ممكن است اسالم بر همان چيزى اطالق شود که ایمان بر آن اطالق مىشود ،یعنى هر دو واژه در یك معنى
استعمال گردد.
سپس در آیه مورد بحث مىافزاید ":اگر از خدا و رسولش اطاعت کنيد ثواب اعمالتان را به طور کامل مىدهد ،و
چيزى از پاداش اعمال شما را فروگذار نمىکند" (وَ إِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ال یَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً).
چرا که" خداوند غفور و رحيم است" (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
" ال یلتكم" از ماده" ليت" (بر وزن ریب) به معنى کم گذاردن حق است.19
جملههاى اخير در حقيقت اشاره به یك اصل مسلم قرآنى است که شرط قبولى اعمال" ایمان" است ،مىگوید،
اگر شما ایمان قلبى به خدا و پيامبر ص داشته باشيد که نشانه آن اطاعت از فرمان خدا و رسول او است ،اعمال
شما ارزش مىیابد ،و خداوند حتى کوچكترین حسنات شما را مىپذیرد ،و پاداش مىدهد ،و حتى به برکت این
ایمان گناهان شما را مىبخشد که او غفور و رحيم است.
و از آنجا که دست یافتن بر این امر باطنى یعنى ایمان کار آسانى نيست در آیه بعد به ذکر نشانههاى آن
مىپردازد ،نشانههایى که به خوبى مؤمن را از مسلم ،و صادق را از کاذب ،و آنها را که عاشقانه دعوت پيامبر ص
را پذیرفتهاند ،از آنها که براى حفظ جان و یا رسيدن به مال دنيا اظهار ایمان مىکنند جدا مىسازد ،مىفرماید:
" مؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردهاند ،سپس هرگز شك و ریبى به خود راه
نداده ،و با اموال و جانهاى خود در راه خدا به جهاد پرداختهاند" (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ
یَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ).
آرى نخستين نشانه ایمان عدم تردید و دو دلى در مسير اسالم است ،نشانه دوم جهاد با اموال ،و نشانه سوم که
از همه برتر است جهاد با انفس (جانها) است.

(  ")2اصول كاىف" جلد  "2باب ان االميان يشرك االسالم" حديث .3
(  )1بنا بر اين فعل مزبور اجوف يائى است ،هر چند ماده" ولت"( مثال واوى) نيز به مهني معىن آمده است.
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به این ترتيب اسالم به سراغ روشنترین نشانهها رفته است :ایستادگى و ثبات قدم ،و عدم شك و تردید از یك
سو ،و ایثار مال و جان از سوى دیگر.
چگونه ممكن است ایمان در قلب راسخ نباشد در حالى که انسان از بذل مال و جان در راه محبوب مضایقه
نمىکند.
و لذا در پایان آیه مىافزاید ":چنين کسانى راستگو هستند" و روح ایمان در وجودشان موج مىزند (أُولئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ).
این معيار را که قرآن براى شناخت" مؤمنان راستين" از" دروغگویان متظاهر به اسالم" بيان کرده ،منحصر به
فقراى طایفه" بنى اسد" نيست ،معيارى است روشن و گویا براى هر عصر و زمان ،براى جداسازى مؤمنان واقعى
از مدعيان دروغين ،و براى نشان دادن ارزش ادعاى کسانى که همه جا دم از اسالم مىزنند و خود را طلبكار
پيامبر ص مىدانند ولى در عمل آنها کمترین نشانهاى از ایمان و اسالم دیده نمىشود.
در مقابل ،کسانى هستند که نه تنها ادعایى ندارند ،بلكه همواره خود را مقصر مىشمرند ،و در عين حال در
ميدان ایثار و فداکارى از همه پيشگامترند.
و اگر این معيار قرآنى را براى سنجش مؤمنان واقعى به کار بریم معلوم نيست از انبوه ميليونها ميليون مدعيان
اسالم چه اندازه مؤمن واقعى هستند ،و چه مقدار مسلمان ظاهرى؟!***
قُلْ أَ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِینِكُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيمٌ (  )7یَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ
أَسْلَمُوا قُلْ ال تَمُنُّوا عَلَیَّ إِسْالمَكُمْ بَلِ اللَّهُ یَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداکُمْ لِلْإِیمانِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِينَ ( )71إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ
غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ( )7
ترجمه:
 -7بگو :آیا خدا را از ایمان خود با خبر مىسازید ،او تمام آنچه را در آسمان و زمين است مىداند ،و خداوند از
همه چيز آگاه است.
 -71آنها بر تو منت مىگذارند که اسالم آوردهاند ،بگو اسالم خود را بر من منت مگذارید ،بلكه خداوند بر شما
منت مىگذارد که شما را به سوى ایمان هدایت کرده ،اگر (در ادعاى ایمان) راستگو هستيد.
 -7خداوند غيب آسمانها و زمين را مىداند و نسبت به آنچه انجام مىدهيد بيناست.
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شان نزول:
جمعى از مفسران گفتهاند که بعد از نزول آیات گذشته گروهى از اعراب خدمت پيامبر ص آمدند و سوگند یاد
کردند که در ادعاى ایمان صادقند ،و ظاهر و باطن آنها یكى است ،نخستين آیه مورد بحث نازل شد (و به آنها
اخطار کرد که نيازى به سوگند ندارد خدا درون و برون همه را مىداند).14
تفسير :منت نگذاريد كه مسلمان شدهايد!
در آیات گذشته نشانههاى مؤمنان راستين بيان شده بود ،و چنان که در شان نزول ذکر شد جمعى از مدعيان
اصرار داشتند که حقيقت ایمان در قلب آنها مستقر است ،قرآن به آنها و به تمام کسانى که همانند آنها هستند
اعالم مىکند که نيازى به اصرار و سوگند نيست ،در مساله" ایمان" و" کفر" سر و کار شما با خدایى است که از
همه چيز با خبر است ،مخصوصا با لحنى عتاب آميز در نخستين آیه مورد بحث مىگوید ":به آنها بگو :آیا
مىخواهيد خداوند را از ایمان خود با خبر سازید ،او تمام آنچه را در آسمانها و زمين است مىداند" (قُلْ أَ
تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِینِكُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ).
و براى تاکيد بيشتر مىافزاید ":خداوند از همه چيز آگاه است" (وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيمٌ).
ذات مقدس او عين علم است ،و علمش عين ذات او است ،و به همين دليل علمش ازلى و ابدى است.
ذات پاکش همه جا حضور دارد ،و از رگ گردن به شما نزدیكتر ،و ميان انسان و قلبش حائل مىشود ،با این حال
نيازى به ادعاى شما نيست ،او راستگویان را از مدعيان کاذب به خوبى مىشناسد ،و از اعماق جانشان با خبر
است ،حتى درجات شدت و ضعف ایمان آنها را که گاه از خودشان نيز پوشيده است ،نزد او روشن است ،با این
حال چرا اصرار دارید که خدا را از ایمان خود با خبر سازید؟!*** سپس به گفتگوى اعراب بادیهنشين
بازمىگردد که اسالم خود را به رخ پيامبر مىکشيدند ،و مىگفتند :ما با تو از در تسليم آمدیم در حالى که
بسيارى از قبائل عرب از در جنگ آمدند.
قرآن در پاسخ آنها مىگوید ":آنها بر تو منت مىگذارند که اسالم آوردهاند"! (یَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا).
" به آنها بگو :اسالم خود را بر من منت نگذارید" (قُلْ ال تَمُنُّوا عَلَیَّ إِسْالمَكُمْ).
" بلكه خداوند بر شما منت مىگذارد که شما را به سوى ایمان هدایت کرد اگر در ادعاى ایمان راستگو هستيد"!
(بَلِ اللَّهُ یَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداکُمْ لِلْإِیمانِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِينَ).
(  ")1جممع البيان" "،امليزان" "،روح البيان" و" تفسري قرطىب".
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" منت" -چنان که قبال هم گفتهایم -از ماده" من" به معنى وزنه مخصوصى است که با آن وزن مىکنند ،سپس
به هر نعمت سنگين و گرانقدرى اطالق شده ،منت بر دو گونه است اگر جنبه عملى داشته باشد (به معنى
بخشش نعمت گرانقدر) ممدوح است ،و منتهاى الهى از این قبيل است ،ولى اگر جنبه لفظى داشته باشد مانند
منت بسيارى از انسانها عملى است زشت و ناپسند.
جالب اینكه در جمله اول مىگوید :آنها بر تو منت مىگذارند که" اسالم" را پذیرفتهاند و این تاکيد دیگرى است
بر اینكه آنها در ادعاى ایمان صادق نيستند بلكه ظاهرا اسالم را پذیرا شدهاند.
ولى در ذیل آیه مىگوید ":اگر در دعوى خود راست مىگوئيد خداوند بر شما منت مىگذارد که هدایتتان به"
ایمان" کرده است".
به هر حال این مساله مهمى است که افراد کوتهفكر غالبا تصورشان این است که با قبول ایمان ،و انجام عبادات و
طاعات ،خدمتى به ساحت قدس الهى یا پيامبر ص و اوصياى او ع کردهاند ،و به همين دليل انتظار پاداش دادند.
در حالى که اگر نور ایمان به قلب کسى بتابد و این توفيق نصيبش شود که در سلك مؤمنان در آید ،بزرگترین
لطف الهى شامل حال او شده است.
" ایمان" قبل از هر چيز درك تازهاى از عالم هستى به انسان مىدهد ،حجابها و پردههاى خود خواهى و غرور را
کنار مىزند ،افق دید انسان را مىگشاید ،و شكوه و عظمت بى مانند آفرینش را در نظر او مجسم مىکند.
سپس نور و روشنایى بر عواطف او مىپاشد و آنها را پرورش مىدهد ،ارزشهاى انسانى را در او زنده مىکند،
استعدادهاى واالى او را شكوفا مىسازد ،علم و قدرت و شهامت و ایثار و فداکارى و عفو و گذشت و اخالص به او
مىدهد ،و از موجودى ضعيف انسانى نيرومند و پر ثمر مىسازد.
دست او را گرفته و از مدارج کمال باال مىبرد ،و به اوج قله افتخار مىرساند ،او را هماهنگ با قوانين عالم هستى،
و عالم هستى را در تسخير او قرار مىدهد.
آیا این نعمتى است که خداوند بر انسان ارزانى داشته یا منتى است که انسان بر پيامبر خدا ص بگذارد؟!
همچنين هر یك از عبادات و اطاعات گامى است به سوى تكامل :قلب را صفا مىبخشد ،شهوات را کنترل
مىکند ،روح اخالص را تقویت مىنماید ،به جامعه اسالمى وحدت و یكپارچگى و قوت و عظمت مىبخشد.
هر کدام یك کالس بزرگ تربيتى است ،و درسى است آموزنده.
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اینجا است که انسان باید هر صبح و شام شكر نعمت ایمان بجا آورد و بعد از هر نماز و هر عبادت سر به سجده
بگذارد ،و خدا را بر اینهمه توفيق سپاس گوید.
اگر بينش انسان در مورد ایمان و اطاعت خدا چنين باشد نه تنها خود را" طلبكار" نمىداند ،بلكه هميشه"
مدیون" خدا و پيامبر ص و غرق احسان او مىشمرد.
عبادات را عاشقانه انجام مىدهد ،و در راه اطاعت او نه با پا که با سر مىدود .و اگر خدا براى او پاداش عمل قائل
شده ،این را نيز لطف دیگرى مىداند ،و گرنه انجام کارهاى نيك سودش به خود انسان باز مىگردد و در حقيقت
با این توفيق بر ميزان بدهكاریهاى او به خداوند افزوده مىگردد.
بنا بر این هدایت او لطف است ،و دعوت پيامبرش ص لطفى دیگر ،و توفيق اطاعت و فرمانبردارى لطفى مضاعف،
و پاداش لطفى است ما فوق لطف!*** در آخرین آیه مورد بحث که پایان سوره" حجرات" است باز هم آنچه را
در آیه قبل آمده تاکيد مىکند ،و مىفرماید ":خداوند غيب آسمانها و زمين را مىداند ،و نسبت به آنچه انجام
مىدهيد بصير و بينا است" (إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ).
اصرار نداشته باشيد که حتما مؤمن هستيد ،و نيازى به سوگند نيست ،او در زوایاى قلب شما حضور دارد ،و از
آنچه در آن مىگذرد کامال با خبر است .او از تمام اسرار اعماق زمين و غيب آسمانها آگاه است ،بنا بر این چگونه
ممكن است از درون دل شما بيخبر باشد؟

خداوندا! بر ما منت نهادى و نور ایمان را در قلب ما تابيدى ،تو را به نعمت عظيم هدایت سوگند که ما را در این
راه ثابت بدار و در مسير تكامل رهبرى کن! پروردگارا! تو از اعماق قلب ما آگاهى ،نيات ما را به خوبى مىدانى،
عيوب ما را از بندگانت بپوشان و به کرمت اصالح فرما! بار الها! به ما توفيق و قدرتى مرحمت کن که ارزشهاى
عظيم اخالقى که در این سوره پر عظمت بيان فرمودى در وجود خود زنده کنيم و احترام آن را پاس داریم.
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