
 

 

  از شیعیان انتظارات امام حسن

*علیرضاانواریاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
نازل و قرآن  «قرآن صامت»ماه رمضان ماه خدا، ماه قرآن و ماه والیت است؛ زیرا در این ماه 

طلبد که باه انتظاارات   ردد. این تقارن می متولد می ( شهید و امام حسنناط  )امام علی
مااه بناد ان، بارای  ، از شیعیان بپردازیم؛ زیرا در ایانویژه  امام حسن به بیت قرآن و اهل

کنناد. در ایان رقابات کسای برناده  عبادت، خشنودی خدا و کسب فضایل اخالقی، رقابت می
لَهِِِِإَنِ»فرماود   را برآورده کند. امام حسن های قرآن و امام حسن خواهد بود که خواسته ِِاللَّ

َرَِرَمَضاَنَِِِجَعَ ِ ِقِهَِِِشه  َمارًاِِلَخل  َتِبُقوَنِِفيِهِبِِِِِمض  لَرَِفَيس  َِفَفلاُزواَِوَِقصَّ م  َضلاِتِهَِفَسلَبَقَِقلو  َطاَعِتِهِِإَل َِمر 
خداوند ماه رمضان را برای بند ان خود میدان مسابقه قرار داد. پس برخای در آن  1؛آَخُروَنَِفَخاُبوا

دیگر سبقت خواهند  رفت و  روهی  ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و خشنودی الهی از یک
 «.نمایند انگاری خسارت و ضرر می و سهلتوجهی  از روی بی

 شود. آنها اشاره می از متعدد است که در این نوشتار به برخی انتظارات امام حسن

 . جلب رضایت خداوند 1
جلب رضایت خداوند است؛ یعنی اینکه در تقابل خواست  یکی از انتظارات امام حسن 

ِ»فرماید   داشت. حضرت میو رضایت فردی و اجتماعی، باید خواست خدا را مقدم  َِِطَللَبَِِِملن 
ِهِِِِرَض  اِسِِِاللَّ ُُِِِِبَسَخِطِالنَّ ُهَِِِکَفا اِسِِِاللَّ ُموَرِالنَّ

ُ
ِِِأ اِسِِِِرَض َِِطَلَبَِِِوَِمن  لُهِِإَلل ِِِالنَّ ِهَِوَکَللُهِاللَّ ِبَسَخِطِاللَّ

َهُمِ اِسَِوِالسَّ شود؛ خداوند او را هر کس رضایت خدا را بخواهد هرچند باخشم مردم همراه  2؛النَّ
                                                            

 نویسنده و پژوهشگر.* 
 .23۷، صتحف العقو . ابن شعبه حرانی، 1
 . 201، ص األمالی،  ن بابویه. محمد بن علی ب2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 «.کند از امور مردم کفایت می
رضایت، به معنای خشنودی است؛ ا ر امری ساز ار با میل ما باشد، از آن به رضایت تعبیار 

و مقصاود از  2اما رضایت خداوند، به معنای تسلیم بودن در برابار امرونهای او اسات 1شود. می
بر این اساس چنان چه میاان  3ادن است.ناخشنودی و خشم او، محروم کردن از نعمت و کیفر د

جلب رضایت خدا، خود انسان و سایر افراد، تقابل ایجاد شود، باید رضایت خدا مقدم شاود. از 
 داند   های مؤمنان را جلب رضایت خدا میاین رو قرآن یکی از ویژ ی

اِل اِت ُأولِئَك ُهْم َخْیُر اْلبَ  ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ااُت ِإنَّ الَّ ِهاْم َجنَّ ِة َجزاُؤُهْم ِعْناَد َربِّ ِریَّ
ُه َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه ذِلَك ِلَمْن  ْنهاُر خاِلدیَن فیها َأَبدا  َرِضَی اللَّ َعْدن  َتْجري ِمْن َتْ ِتَها اْأَ

ه ]اّما  کسانی کاه ایماان آوردناد و اعماال صاالح انجاام دادناد، بهتارین  4؛  َخِشَی َربَّ
های بهشت جاویدان است کاه  ها نزد پرورد ارشان باغ د(! پاداش آنمخلوقات )خداین

ها خشانود  مانند! ]هم  خدا از آن نهرها از زیر درختانش جاری است همیشه در آن می
هاا از خادا خشانودند و ایان ]مقاام واال  بارای کسای اسات کاه از  است و ]هام  آن

 پرورد ارش بترسد.

 وانیم خ در تفسیر نمونه در ذیل این آیه می
هاای پرنعمات  ها کاه باغ هرحال در این آیه نخست از پاداش مادی و جسمانی آن ... به

بهشتی است سخن به میان آمده، و بعد از پاداش معنوی و روحانی، آنان که هم خدا از 
اناد، چراکاه هار چاه  هاا از خادا راضای آنان راضی است و هم آنان از خدا راضی. آن

ها راضی است، چراکه هار چاه او خواساته انجاام  و خدا از آن ها داده اند به آن خواسته
نظر کرده؛ چه لذتی از این برتار و بااالتر  اند و ا ر هم لغزشی بوده به لطفش صر  داده

 5که احساس کند موردقبول و رضای معبود و محبوبش واقع شده... است.
دارناد؛  دم میمتأسفانه برخی در تقابل رضاایت خاال  و مخلاوق، رضاایت مخلاوق را مقا

فروشی و احتکار نکنید، یا به خاطر رضایت دیگران در مجالس  دهد  ران چنانکه خدا دستور می
افتد و ایان هماان تقادم  عروسی لهو و لعب شرکت ننمایید و حال اینکه عکس این امر اتفاق می

                                                            

 .106، ص 3، ج المعزان فی تفسعر القرآن. محمدحسین طباطبائی، 1
 «.رضی»؛ ذیل واژه التحقعق فی کلمات القرآن الکریم،  . حسن مصطفوی2
 .453، ص 2، ج فتح القدیر. محمد بن علی شوکانی، 3
 .۷4و 8. بینه  4
 .209 ، ص2۷ ، جتفسعر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 5
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َأ َفَماِن »فرمایاد   کند.  قرآن می خواست مخلوق بر خال  است که زمینه خشم خدا را فراهم می
ُم َو ِبْئَس اْلَمصیر ِه َو َمْأواُه َجَهنَّ ِه َکَمْن باَء ِبَسَخط  ِمَن اللَّ َبَع ِرْضواَن اللَّ آیا کسی که از رضاای  1؛اتَّ

خدا پیروی کرده، همانند کسی است که به خشم و غضب خدا باز شته؟! و جایگااه او جهانم و 
 «.پایان کار او بسیار بد است

 . قرآن مداری2 
از شیعیان قرآن مداری است؛ قرآنی که عامل هدایت، امام و  کی از انتظارات امام حسنی

 هاست. چنانکه حضرت فرمود  شفابخش روح و جسم انسان

ِاَِ َِماَِبقِِ َحقَّ
َ
ِأ َِوِِإنَّ َِعَل ُِلَداُکم  ُكم  ِِإَمامًاَِیُدلَّ ُُ ِخُذو آِنَِفاتَّ ُقر  ُرَِلَذاِال  َِغي  ة  َياَِبِقيَّ ن  اِسِِفيِالدُّ لنَّ

ُُِ لَرُؤ َِکلاَنَِیق  ِِبلِهَِوِِإن  َم   َِیع  َِلم  ُهَِمن  ِِمن  َعَدُلم  ب 
َ
ُهَِوِأ َفظ  َِیه  َِلم  َِعِمَ ِِبِهَِوِِإن  آِنَِمن  ُقر  در  2؛ِبال 

دنیا غیر از این قرآن باقی نمانده، پس او را پیشاوای خاود قارار دهیاد تاا شاما را باه راه 
کسی است که به آن عمال   ترین مردم به قرآندرستی که سزاوار نجات هدایت کند؛ و به

کند  ر چه آن را حفظ نکرده باشد؛ و دورترین مردم از قرآن کسی است که به آن عمال 
 نکند  ر چه آن را قرائت کند.

ِإ»چنین ایشان فرمود   هم آَنِِِنَّ ُقر  ُدورَِِمَصاِبيُحِِِِفيِهَِِِلَذاِال  وِرَِوِِشَفاُءِالصُّ آن همانا در این قر 3؛النُّ
«. هاسات هاا و سینه های هدایت به سوی نور و سعادت موجود است و این قرآن شفای دل چراغ

ُکْم َو ِشِاٌء »ناظر به این آیه است   این کالم امام حسن اُس َقْد جاَءْتُکْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ َها النَّ َأیُّ
ُدورِ  ِِلم»در تفسیر  عالمه طباطبایی 4...«.ِلما ِفي الصُّ ُدورِِِشفاء  پاس... »فرمایاد   می« اِِف ِالصُّ

هاست دو تعبیر کنایی است، و کنایه است از اینکه آن حالات باد و خبیاث   "شفام"  آنچه در سینه
داد و عایش خاوش مارا مکادر  ساوی شاقاوت و بادبختی ساوق مای روحی که داشتم و مارا به

بار ایان اسااس «. ل  ردیادبرد، از بین رفت و زایا ساخت، و خیر دنیا و آخرت مرا از بین می می
هاسات، هماان  ها و یا به تعبیر قارآن شافای چیازی کاه در سینه منظور از شفا دادن بیماری دل»

های معنوی و روحانی است مانند بخل و کینه و حساد و جابن و شارک و نفااق و امثاال  آلود ی

                                                            

 .35، ص ۷ ، جمواهب الرحمان فی تفسعر القرآنموسوی سبزواری،   و ر.ک  سید عبداالعلی 162. آل عمران  1
 .316، ص إرشاد القلوب إلی الصواب. حسن بن محمد دیلمی، 2
 .۷3، صنزه  الناظر و تنبعه الخاطر. حسین حلوانی، 3
  کاه در    شاما آماده اسات و شافایی بارای آن ]دردی برای  پرورد ارتان پندی ] ای مردم، از ]سوی  »5۷. یونس  4

 «.هاست سینه
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

ره اسرا نیز آمده سو 82و همین معنا در آیه «. های روحی و معنوی است ها که همه از بیماری این
هاست؛ بناابراین نخساتین  ها و نقص ها و عیب دانیم "شفا" معمواًل در مقابل بیماری می» 1است 

های فکاری و اخالقای  سازی از انواع بیماری کند همان پاک ها می کاری که قرآن در وجود انسان
 2«. فرد و جامعه است 

را در خصاوص  نتظارات امام حسانشود این است  آیا ما اسؤالی که در اینجا مطرح می
ایم؟ حقیقت ایان اسات کاه انتظاارات اماام  برآورده کرده 3عمل به قرآن که هد  نزول آن است

صورت شایسته در ماتن  تنها به قرآن با تمام عظمت نه –متأسفانه  –برآورده نشده است، زیرا امروزه 
تر محدود به ظواهر اسات؛ و  ود بیشش زند ی ما قرار نگرفته و ا ر جایی هم به قرآن پرداخته می

اللاه  هاای زناد ی اسات. حضارت آیاتحال اینکه خواست امام، حضور قرآن در تمام عرصاه
 فرماید  می ای خامنه

امروز نگااهی باه صاحنه زناد ی مسالمانان بیفکنیاد، ببینیاد قارآن در کجاسات؟ در 
بات ماردم باا های اقتصادی؟ در تنظیم رواباط و مناسا های حکومت؟ در نظام دستگاه

هاا؟ ... در  ها؟ در سیاست خارجی و روابط با دولت ها و دانشگاه دیگر؟ در مدرسه یک
های زند ی، تنهاا مسااجد و  همه میدان وخوی مدیران جوامع اسالمی؟ ... از این خل 

 ریانااد کااه قاارآن   ریساات. می ها...؟ سااید جمااال صدسااال پاایش از ایاان می مأذنااه
هاسات، در  ها و نهادن بر طاقچه دن و خواندن بر مقبرهمخصوص هدیه دادن و زینت کر

کنناده  این صدسال چه تغییری حاصل شده است؟ آیا وضع قرآن برای امت قرآن نگران
  4نیست؟

مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن است؛ عالج هم بر شات »چنین ایشان فرمود   هم
زنیم،  ت اسالمی اینجاست که دم از قرآن میها، ما ام به قرآن است... عیب بزرگ کار ما مسلمان

 5«.کنیم... اما به قرآن عمل نمی
بر این اساس ا ر جامعه دینی به این معرفات نائال آیناد کاه قارآن یگاناه نساخه شافابخش 

                                                            

ُل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشِاٌء َو َرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمنیَن . »1  «.َو ُنَنزِّ
 .23۷، ص 12 ، جتفسعر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 2
ِبُعوهُ   »155. انعام  3  «.َو هذا ِکتاٌب َأْنَزْلناُه ُمباَرٌك َفاتَّ
، به نقل از  قرآن در آیناه 64ماه  در زمان ریاست جمهوری به کنفرانس اندیشه اسالمی، بهمن ای الله خامنه . پیام آیت4

 ها. اندیشه
5. http://farsi.khamenei.ir/newspartindex?id=3032 
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و حیاات  1ترین عامل مهجوریت قارآن زدوده هاست؛ اصلی جانبه و پیش روی آن مشکالت همه
 2طیبه محق  خواهد شد.

در ماه رمضان که ماه بهار قرآن است، با قرآن بیشتر ماأنوس و معاار  بلناد آن را پس بیاییم 
دستورالعمل زند ی قرار دهیم؛ چنانکه علما با قرآن مأنوس و به آن عمل و تاأ یر آن را در زناد ی 

 کردند. احساس می
     وید الله طالقانی می های آیت سلول یکی از هم

رساید، یکای آه  ای استغا ه آمیز به  اوش می لول نالهکه از هر س شبی در زندان درحالی
طلبیاد و  پیچیاد و خادا را باه یااری می کشید و دیگری از درد شکنجه باه خاود می می

خواناد،  ، عزیازانش را باه ناام می سوخت و در هزیاان شخص دیگری در آتش تب می
اِزعااِت َو » :فرماود رسید که می  وش می صدای ملکوتی قرآن از مرحوم طالقانی به النَّ

اِشطاِت َنْشطا   * َغْرقا   نا اه دژخیمان زندان وارد شادند و مرحاوم طالقاانی را  3«َو النَّ
که تن شریفش در زیار تازیاناه آناان سایاه شاده باود او را  بردند و بعد از مدتی درحالی

اِب اِت َسْب ا  » وش رسید   بر رداندند. اّما باز صدای قرآنش به اا * َو السَّ ِبقاِت َفالسَّ
بان شنیده شد کاه آمدناد و مرحاوم طالقاانی را بردناد و او را  باز صدای زندان 4«َسْبقا

هایش  سلولی شکنجه کردند و بر رداندند. مجددًا صدای قرآن او بلند شد و با اینکه هم
بانان اهل تارحم نبودناد،  از او خواهش کردند که از ادامه قرآن چشم بپوشد؛ زیرا زندان

امشب دلم  رفته و هاوای تاالوت قارآن را کارده  القانی در جواب  فت ولی مرحوم ط
راِت َأْمارا  » اه خواناد   است و شکنجه آنان تأ یری در من ندارد. آن بااز در  5«.َفاْلُماَدبِّ

که او را آوردند دیگر   اه بردند. هنگامی کشان به شکنجه سلول باز شد و پیکر او را کشان
 6چکید. ها خون می ز جای تازیانهخوان صبح بود و ا وقت خروس

شان ناراحات شاده  نجف که بودیم آقا چشم» وید   دکتر فاطمه طباطبایی )عروس امام( می
امام «. شما چند روز قرآن نخوانید و استراحت کنید»بود. دکتر آمد و چشم ایشان را دید و  فت  

                                                            

َخُذوا هَذا اْلُقْرآَن َم » 30. فرقان  1 ُسوُل یا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتَّ  «.ْهُجورا  َو قاَل الرَّ
2  .  http://www.imam-khomeini.ir/fa/n119320 

 .2و 1. النازعات   3
 .4و  3. النازعات   4
 .5. النازعات  5
 .66 ، صانس اا قرآن در سعره مالماناکبر مؤمنی،  . علی6



162       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

ای دارد  خواهم، چه فایاده میدکتر من چشمم را برای قرآن خواندن »دفعه خندیدند و  فتند   یک
َر ِمَن اْلُقْرآن» 1. ...ا ر چشم داشته باشم و قرآن نخوانم   2«.َفاْقَرُؤا ما َتَیسَّ

 . آمادگی برای زندگی جاودانه3

اس  »ای خواهاد شاد    یر هر موجود زناده مرگ حقیقتی انکارناپذیر است که  ریبان ِْ ُکالُّ َن
ساوی ماا باز رداناده   اه به چشد، آن میرا مرگ  که هر جانداری 3؛ْرَجُعوَن ذاِئَقُة اْلَمْوِت ُثمَّ ِإَلْینا تُ 

اهمیات زیاادی داده شاده «  رایی و معاد بااوری آخرت»از این رو در منابع دینی به «. شوید می
« توحیاد»ها آیه به قیامت اشاره دارد و از جهت اهمیات بعاد از  ای که در قرآن صد  ونه است، به

شود انسان خود را برای سفر جاودانه آماده و از  چراکه یاد مرگ و قیامت سبب میقرار رفته است؛ 
پوشی کند. البته آماد ی برای زناد ی جاوداناه باه معناای انازوا و دنیاا  لذات زود ذر دنیا چشم

ضمن سفارش انسان باه   ریزی نیست، بلکه استفاده عاقالنه از مواهب دنیاست؛ امام حسن
ای کاه  کند در بیماری . جناده نقل می کند  یری معقول از دنیا نیز دعوت می ه رایی، به بهر آخرت

شد، خدمت ایشان رسیدم. دیدم وضعیت جسامی اماام خیلای  منجر به شهادت امام حسن
 فرمود  کننده است؛ از این رو به حضرت عرض کردم مرا نصیحت کنید. امام ناراحت

ِِلَسَفِرَكِ» َتِعدَّ ِِِاس  َ ِِِاَدَكَِزَِِِوَِحصِّ   َجِلَكُِِِحُلوِلَِِِقب 
َ
ِ…أ َمل   َبلدًاَِوِاع 

َ
لَكَِتِعليُشِأ نَّ

َ
َياَكَِکأ ِِللُدن  َمل   َوِاع 

َكَِتُموُتَِغداًِ نَّ
َ
قدری تالش کن که  ویا همیشاه در دنیاا هساتی و بارای  برای دنیا آن 4؛ْلِِخَرِتَكَِکأ
 .« ونه زحمت بکش که  ویا همین فردا از دنیاخواهی رفت آخرت آن
 کند   یکی از خصوصیات شیعه را خوشحال بودن در هنگام مرگ بیان می حسنامام 

َظُمِ ع 
َ
ِمِنيَنُِِِسُروٍرَِیِرُدَِعَل ِِأ ُمؤ  َظلُمُِثُبلوٍرَِیلِرُدِِِال  ع 

َ
َبِدَِوِأ َ َكِدِِإَل َِنِعيِمِاأ  َِداِرِالنَّ ُِنِقُلواَِعن  ِإذ 

ِِإلَِ ِتِهم  َِجنَّ ُِنِقُلواَِعن  یَنِِإذ  َكاِفِر َفُدَِعَل ِال  ترین شادمانی که بار  بزرگ 5؛ َِناٍرََِلَِتِبيُدَِوََِلَِتن 
هاای  شود، زمانی است که از دار عسارت و درماناد ی دنیاا باه نعمت مؤمنان وارد می

ترین هالکتی که بر کافران فرود آید؛ زیرا آناان از بهشات  جاودان رخت بربندند و بزرگ
 ی دارد، رخت بربندند.خود )دنیا( به آتشی که نه خاموشی و نه پایان

                                                            

 .33. همان، ص 1
 .20. مزمل  2
 .5۷. عنکبوت  3
 .139، ص 44 ، جاحاراالنوار.محمدباقر مجلسی، 4
 .52، ص إمتقادات اإلمامع بابویه،  مد بن علی بن. مح5
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تنها از مارگ هاراس نادارد،  به دنیا داشته باشد، نهرا  بنابراین ا ر انسان دید اه امام حسن 
دنیاا و دیادار باا معشاوق  یی از قیدوبندهایها بلکه در هنگام مرگ خوشحال است؛ زیرا مرگ ر

ُكم ِ»درباره هراس و ترس از مرگ چنین فرمود   است. امام َرِِِِإنَّ خ 
َ
ُتم ِأ ِِِآِخَرَتُكم ِِِب  َيلاُکم  ُِدن  ُتم  َوَِعَملر 

َخَراِبِ َراِنِِإَل ِال  ُعم  َلَةِِمَنِال  ق  َرُلوَنِالنُّ َِتك  ُتم  ن 
َ
شما تمام کوشاش خودتاان را صار  آباادی دنیاا  1؛َفأ

ترساید کاه از جاای آبااد  اید و برای آخرت کار نیکی ندارید و به همین خااطر از مارگ می کرده
 «.قل شویدجای خراب منت به

بردناد،  نقل شده است در اواخر عمر میرزا جواد آقا تهرانی که در بیماری شدیدی به سار می
فرماید  خیر دردی ندارم ولی غم دارم؛  ایشان می آقا آیا دردی دارید؟»کند   ایشان سؤال می دکتر از

یااا  فاات  در چندماهااه آخاار عماار کااه  و غاام دوری از محبااوب. یکاای از مااراقبین ایشااان می
 2«.بود« یا الله»فهمیدند وصال به محبوب نزدیک شده، بیشترین ذکری که بر لب داشتند ذکر  می

، 3دهناد، خواهناد دیاد ا ر امروزه مردم بدانند نتیج  کارهای خوب و بادی را کاه انجاام می
انسان ا ر به آخرت توجاه نکناد، مرتکاب  .شوند کنند و مرتکب  ناه نمی حواسشان را جمع می

ِتِ»فرماود   شود. امام صادق ی ناه م َملو  لُرِال  لَهَواِتُِِِیِميلُتِِِِذک  سِِالشَّ ف  یااد مارگ،  4؛ ِفليِاللنَّ
مناد  و شاید به همین دلیل است که یاد مارگ باه قادری ارزش«. میراند های نفس را می خواهش

شااود؛ چنانکااه پیااامبر  هااا محسااوب می ترین عبادت ها و برجسااته اندیشااه اساات کااه از برترین
َضُ ِ»فرماید   می اسالم ف 

َ
ِتِِِأ َمو  ُرِال  ِعَباَدِةِِذک  تِِال  َمو  ُرِال  ِرِِذک  َفكُّ َضُ ِالتَّ ف 

َ
  5«. َوِأ

ها را از دسات نادهیم؛  پس بیاییم با تهیه توشه، آماده سفر زند ی جاوداناه باشایم و فرصات
در حال  ذراندن ای  از موقعی که به دنیا آمده !ای فرزند آدم »فرمود    ونه که امام حسن همان

 دساتاز قرآن درباره  6«.ات ]قبر و قیامت  ذخیره نما عمرت هستی، پس ازآنچه داری برای آینده
 فرماید  ها می ن فرصتددا

ی ِإذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل َربِّ اْرِجُعوِن   ي َأْعَمُل صاِل ا  فیما َتَرْکُت َکاالَّ  *َحتَّ َلَعلِّ
ها َکِلَمٌة ُهَو  شاید در آنچه تارک کاردم  7؛ َیْوِم ُیْبَعُثوَن   قاِئُلها َو ِمْن َوراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإلی ِإنَّ

                                                            

 .130، ص6 ، جاحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
2. http://serajnet.org/userfiles/www.salehin.com/fa/salehin/hekayat 

 .5. زلزله  3
 .133، ص 6 ، جاحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 4
 .138. همان، ص 5
 .80، صر و تنبعه الخاطرنزه  الناظ. حسین حلوانی، 6
 .100و90. مؤمنون  7
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 ویند   چنین نیسات! ایان  ]و کوتاهی نمودم  عمل صالحی انجام دهم! ]ولی به او می
 وید ]و ا ر باز ردد، کاارش همچاون  ذشاته اسات  و  سخنی است که او به زبان می

 تا روزی که برانگیخته شوند.پشت سر آنان برزخی است 
 العظمی نوری همدانی فرمود  الله آیت

وآمد داشت. در آخرین دیدار بعد از مالقات  حاج قاسم سلیمانی مکرر در دفتر ما رفت
ایشاان در   رسمی  فتند که همه بیرون بروند من با شما کاری خصوصای دارم، بناده و

 .اتاق ماندیم
به بنده  فت که کفن من را امضا کنید و نام خاود را  حاج قاسم از کیف کفنش را آورد و

عنوان خاداحافظی چناد  خاواهم باه بنویسید و ما هم امضا کردیم؛ بعد هم  فات  می
ایمان و بصیرت ایشاان منقلاب  رکعت نماز پشت سر شما بخوانم. بعد از دیدار بنده از

ار سلیمانی را شدم و عش  و عالقه به جهاد و شهادت داشت. در زمان خداحافظی سرد
َه َعَلْیِه َفِمْنُهْم َماْن »در آغوش  رفتم و آیهم  ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الَلَّ

ُلوا َتْبِدیال   ؛ را قرائت کردم و با چشمان اشک باار َقَضی َنْ َبُه َوِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر َوَما َبَدَّ
 1خداحافظی کردیم.

  وید   شاعر می
ریتمرگچوانـرَــچمـنرــزیک

 
2یرَـچیوسهد ممستوخرامازمیرم

 

 گرایی ( عقل4
هاسات و بعضای  داشتن از جملاه آن عقل در لغت معانی مختلفی دارد که منع، بستن و نگه

اند که آدمی را از  فتاار و عمال  داشتن دانسته و بدان جهت عقل نامیده عقل را حبس و نگه  ریشه
بر این اساس عقل راهنمایی است که راه صاحیح را از راه  3کند. اشته و او را مقید مید ناپسند نگه

از  دارد. به همین جهت، رسول خادا دهد و ما را از راه انحرافی بازمی انحرافی تشخیص می
ئاًِ» :فرماید عنوان بهترین چیز یاد کرده است، آنجا که می عقل به ِعَباِدَِشي  ُهِِلل  َضَ َِِماَِقَسَمِاللَّ ف 

َ
ِِِملَنِِِأ

ل  َعق  و روایات متعددی به خاردورزی   5شود و  درآیات عقل  موجب اندیشه وخردورزی می 4«. ال 
                                                            

1 .https://www.abrobad.net/fa-ir/Article 
 .1639. دیوان شمس تبریزی، غزل 2

  5۷5، ص 3، ج قاموس المحع مجدالدین محمد بن یعقوب فیروزآبادی،  3.
 .12، ص 1، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی؛ 4
 .250، ص 2 ، جی تفسعر القرآنالمعزان ف. رک  محمدحسین طباطبائی، 5
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هاا تفکر و خاردورزی را منشاأ هماه خاوبی توصیه و تأکید شده است. از این رو امام حسن
وِصيُكم ِ»دانست  
ُ
َویِِأ ِهِِِِبَتق  ِالِِاللَّ ِرَِفِإنَّ َفكُّ هَوِِإَداَمِةِالتَّ مُّ

ُ
ٍرَِوِأ َِخي  ُبوُِک ِّ

َ
َرِأ َفكُّ شما]شایعیانم  را باه  1 ؛تَّ

کنم؛ زیارا کاه اندیشایدن پادر و ماادر هماه  تقوای الهای و اندیشایدِن همیشاگی سافارش مای
 «.هاست خوبی

یابد؛ چنانکه انساان باا اندیشاه و  های مختلف، ازجمله فردی نمود می خردورزی در عرصه
از  شناسد. امام حسن د را انتخاب کرده،  خدا را باعقل میاستدالل عقلی اصول اعتقادی خو

شناسای و  تردید یکای از مصاادی  حکمات، خدا عنوان کلید حکمت یاد کرده است. بی عقل به
ُكم ِ»معاد باوری با محوریت عقل است   لَواِبَِِِعَللي  ب 

َ
َبِصليِرَِوَِمَفلاِتيُحِأ لِبِال  لُهَِحَيلاُةَِقل  ِرَِفِإنَّ ِفك  ِبلال 

َمِ بر شما ]شیعیان  الزم است که اندیشه کنیاد؛ زیارا فکار کلیادهای درهاای حکمات  2؛ِةِالِهك 
 «. است

 یر شادن در  های آن و دوری از غافال آماد یکی از مصادی  حکمت، شناخت زماان و پیش
شود؛  و آن نمی   اه بازیچه دست این کند، هیچ رخداد است؛ یعنی کسی که خردمندانه زند ی می

خانواده و چه در مشکالت بزرگ جامعه و کشور و حتی مساائل جهاانی؛  چه در مسائل کوچک
 زیرا عقل بهترین راهنما در شناخت ح  و باطل و فضای غبارآلود است.

 فهرست منابع
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