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بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

انتظارات امام حسن از شیعیان
*

حجتاالسالموالمسلمینعلیرضاانواری 


مقدمه

ماه رمضان ماه خدا ،ماه قرآن و ماه والیت است؛ زیرا در این ماه «قرآن صامت» نازل و قرآن
ناط (امام علی ) شهید و امام حسن متولد می ردد .این تقارن میطلبد که باه انتظاارات
قرآن و اهلبیت بهویژه امام حسن  ،از شیعیان بپردازیم؛ زیرا در ایان مااه بناد ان ،بارای
عبادت ،خشنودی خدا و کسب فضایل اخالقی ،رقابت میکنناد .در ایان رقابات کسای برناده
َّ
خواهد بود که خواستههای قرآن و امام حسن را برآورده کند .امام حسن فرماود « ِإ َنِِالل َلهِِ
َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ
َ َ َ َ َ
َ ً َ ََ َ ُ َ
َََ َ َ َ َ َ
واِوِق َّص َلرِ
لات ِهِفسلبقِقلومِففلاز
جع ِِشه َرِرمضانِِ ِمضمارا ِِلخل ِق ِهِِفيست ِبقون ِِف ِيه ِِِبطاع ِت ِه ِِإل ِمرض ِ
َُ َ ََ
ونِفخ ُابوا؛ 1خداوند ماه رمضان را برای بند ان خود میدان مسابقه قرار داد .پس برخای در آن
آخر

ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و خشنودی الهی از یکدیگر سبقت خواهند رفت و روهی
از روی بیتوجهی و سهلانگاری خسارت و ضرر مینمایند».
انتظارات امام حسن متعدد است که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1جلب رضایت خداوند

یکی از انتظارات امام حسن جلب رضایت خداوند است؛ یعنی اینکه در تقابل خواست
و رضایت فردی و اجتماعی ،باید خواست خدا را مقدم داشت .حضرت میفرماید « َملنِِ َط َل َ
لبِِ
ُ
َ َّ َ َ َّ َ
َ َ
َ َّ َ َ
َ
ور َّ
َّ
ِالناسِِ َک َف ُاُِِ َّالل ُهِِأ ُم َ
ِالن ِاسِِ َو َِمنِِطل َبِِ ِرض ِِ َّالن ِاسِِ ِب َسخ ِطِالل ِه َِوکل ُلهِالل ُله ِِإلل ِ
ِرض ِِالل ِهِِ ِبسخ ِط ِ
َّ َ َّ َ
ِالسه ُِم؛ 2هر کس رضایت خدا را بخواهد هرچند باخشم مردم همراه شود؛ خداوند او را
الن ِاسِو
* نویسنده و پژوهشگر.
 .1ابن شعبه حرانی ،تحف العقو  ،ص.23۷
 .2محمد بن علی بن بابویه ،األمالی ،ص .201
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از امور مردم کفایت میکند».
رضایت ،به معنای خشنودی است؛ ا ر امری ساز ار با میل ما باشد ،از آن به رضایت تعبیار
میشود 1.اما رضایت خداوند ،به معنای تسلیم بودن در برابار امرونهای او اسات 2و مقصاود از
ناخشنودی و خشم او ،محروم کردن از نعمت و کیفر دادن است 3.بر این اساس چنان چه میاان
جلب رضایت خدا ،خود انسان و سایر افراد ،تقابل ایجاد شود ،باید رضایت خدا مقدم شاود .از
این رو قرآن یکی از ویژ یهای مؤمنان را جلب رضایت خدا میداند

َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ِّ ْ َّ ُ
َّ
ام َجناات
ولئك هم خیر البری ِة جزاؤهم ِعناد رب ِه
ات أ ِ
ِإن الذین آمنوا و ع ِملوا الص ِال ِ
ِ
َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ
َ
َْ َ ْ
ْ َ ْ َ َْْ ُ
ذلك ِل َمن
ضی الله عنهم و رضوا عنه ِ
عدن تجري ِمن ت ِتها اأنهار ِ
خالدین فیها أبدا ر ِ
َخش َی َر َّبه؛ّ 4
[اما کسانی کاه ایماان آوردناد و اعماال صاالح انجاام دادناد ،بهتارین
ِ

مخلوقات (خدایند)! پاداش آنها نزد پرورد ارشان باغهای بهشت جاویدان است کاه
نهرها از زیر درختانش جاری است همیشه در آن میمانند! [هم خدا از آنها خشانود
است و [هام آنهاا از خادا خشانودند و ایان [مقاام واال بارای کسای اسات کاه از

پرورد ارش بترسد.

در تفسیر نمونه در ذیل این آیه میخوانیم
 ...بههرحال در این آیه نخست از پاداش مادی و جسمانی آنها کاه باغهاای پرنعمات
بهشتی است سخن به میان آمده ،و بعد از پاداش معنوی و روحانی ،آنان که هم خدا از
آنان راضی است و هم آنان از خدا راضی .آنهاا از خادا راضایاناد ،چراکاه هار چاه
خواستهاند به آنها داده و خدا از آنها راضی است ،چراکه هار چاه او خواساته انجاام
دادهاند و ا ر هم لغزشی بوده به لطفش صر نظر کرده؛ چه لذتی از این برتار و بااالتر
که احساس کند موردقبول و رضای معبود و محبوبش واقع شده ...است.

5

متأسفانه برخی در تقابل رضاایت خاال و مخلاوق ،رضاایت مخلاوق را مقادم میدارناد؛
چنانکه خدا دستور میدهد رانفروشی و احتکار نکنید ،یا به خاطر رضایت دیگران در مجالس
عروسی لهو و لعب شرکت ننمایید و حال اینکه عکس این امر اتفاق میافتد و ایان هماان تقادم
 .1محمدحسین طباطبائی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج  ،3ص .106
 .2حسن مصطفوی ،التحقعق فی کلمات القرآن الکریم؛ ذیل واژه «رضی».
 .3محمد بن علی شوکانی ،فتح القدیر ،ج  ،2ص .453
 .4بینه  8و.4۷
 .5ناصر مکارم شیرازی ،تفسعر نمونه ،ج ،2۷ص .209
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َ َ َ
ان
«أ فم ِ

خواست مخلوق بر خال است که زمینه خشم خدا را فراهم میکند .قرآن میفرمایاد
ْ
َّ
َّ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
َ َّ
الله َو َم ْأ ُ
واه َج َهن ُم َو ِبئ َس ْال َمصیر؛ 1آیا کسی که از رضاای
اتبع ِرضوان الل ِه کمن باء ِبسخط ِمن ِ
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».
 .2قرآن مداری

یکی از انتظارات امام حسن از شیعیان قرآن مداری است؛ قرآنی که عامل هدایت ،امام و
شفابخش روح و جسم انسانهاست .چنانکه حضرت فرمود

َ
َ َ ُ َ َّ ُ
ً َّ ُ َ
ُ
َم َاِب ِق َ ِِف ُّ
يِالدن َي َاِب ِق َّيةِغي ُر َِلذاِالقر ِآنِفات ِخذ ُوُ ِِإ َماما َِی ُدلكم َِعل ُِل َداکم َِو ِِإ َّنِأ َح َّقِا َّلن ِاسِ
ِ ِ
َ َ ُ َ
ُ َ َ
ُ َ َ َ
َ
ُ
َ َ َ َ ُ ُ 2
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِبالقر ِآنِمنِع ِم ِِب ِهِو ِِإنِلمِیهفظهِوِأبعدلم ِِمنهِمنِلمِیعم ِِب ِلهِو ِِإنِکلانِیقلرؤ ُِ؛ در
دنیا غیر از این قرآن باقی نمانده ،پس او را پیشاوای خاود قارار دهیاد تاا شاما را باه راه
نجات هدایت کند؛ و بهدرستی که سزاوارترین مردم به قرآن کسی است که به آن عمال
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.
َ
َّ َ َ ُ
ُ
ُّ
ُ
َ
َ
ُّ
َ
َ
ورِو ِِشف ُاءِالصدور؛ همانا در این قرآن
الن
ِ
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ِ
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ص
م
ِ
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ِ
ف
ِ
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همچنین ایشان فرمود «إِنِلذاِال
ِ
ِ
ِ
ِ
3

چراغهای هدایت به سوی نور و سعادت موجود است و این قرآن شفای دلهاا و سینههاسات».
َ ُّ َ َّ
الن ُ
جاء ْت ُک ْم َم ْوع َظ ٌة م ْن َر ِّب ُک ْم َو ش ٌ
اس َق ْد َ
ِاء
این کالم امام حسن ناظر به این آیه است «أیها
ِ
ِ
ِ
ُ
4
ُّ ُ
ُّ
ور» میفرمایاد «پاس...
اِف ِالصد ِِ
ور .»...عالمه طباطبایی در تفسیر « ِشفاء ِِلم ِ
ِلما ِفي الصد ِ
"شفام" آنچه در سینههاست دو تعبیر کنایی است ،و کنایه است از اینکه آن حالات باد و خبیاث
روحی که داشتم و مارا بهساوی شاقاوت و بادبختی ساوق مایداد و عایش خاوش مارا مکادر
میساخت ،و خیر دنیا و آخرت مرا از بین میبرد ،از بین رفت و زایال ردیاد» .بار ایان اسااس
«منظور از شفا دادن بیماری دلها و یا به تعبیر قارآن شافای چیازی کاه در سینههاسات ،هماان
آلود یهای معنوی و روحانی است مانند بخل و کینه و حساد و جابن و شارک و نفااق و امثاال
 .1آل عمران  162و ر.ک سید عبداالعلی موسوی سبزواری ،مواهب الرحمان فی تفسعر القرآن ،ج ،۷ص .35
 .2حسن بن محمد دیلمی ،إرشاد القلوب إلی الصواب ،ص .316
 .3حسین حلوانی ،نزه الناظر و تنبعه الخاطر ،ص.۷3
 .4یونس « 5۷ای مردم ،از [سوی پرورد ارتان پندی [برای شاما آماده اسات و شافایی بارای آن [دردی کاه در
سینههاست».
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اینها که همه از بیماریهای روحی و معنوی است» .و همین معنا در آیه  82سوره اسرا نیز آمده
ً
است « 1میدانیم "شفا" معموال در مقابل بیماریها و عیبها و نقصهاست؛ بناابراین نخساتین
کاری که قرآن در وجود انسانها میکند همان پاکسازی از انواع بیماریهای فکاری و اخالقای
2
فرد و جامعه است ».
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است آیا ما انتظارات امام حسان را در خصاوص
عمل به قرآن که هد نزول آن است 3برآورده کردهایم؟ حقیقت ایان اسات کاه انتظاارات اماام
برآورده نشده است ،زیرا امروزه – متأسفانه – قرآن با تمام عظمت نهتنها بهصورت شایسته در ماتن
زند ی ما قرار نگرفته و ا ر جایی هم به قرآن پرداخته میشود بیشتر محدود به ظواهر اسات؛ و
حال اینکه خواست امام ،حضور قرآن در تمام عرصاههاای زناد ی اسات .حضارت آیاتاللاه
خامنهای میفرماید
امروز نگااهی باه صاحنه زناد ی مسالمانان بیفکنیاد ،ببینیاد قارآن در کجاسات؟ در
دستگاههای حکومت؟ در نظامهای اقتصادی؟ در تنظیم رواباط و مناسابات ماردم باا
یکدیگر؟ در مدرسهها و دانشگاهها؟ در سیاست خارجی و روابط با دولتهاا؟  ...در
خل وخوی مدیران جوامع اسالمی؟  ...از اینهمه میدانهای زند ی ،تنهاا مسااجد و
مأذنااهها...؟ سااید جمااال صدسااال پاایش از ایاان می ریساات .می ریانااد کااه قاارآن
مخصوص هدیه دادن و زینت کردن و خواندن بر مقبرهها و نهادن بر طاقچههاسات ،در
این صدسال چه تغییری حاصل شده است؟ آیا وضع قرآن برای امت قرآن نگرانکنناده
نیست؟

4

همچنین ایشان فرمود «مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن است؛ عالج هم بر شات
به قرآن است ...عیب بزرگ کار ما مسلمانها ،ما امت اسالمی اینجاست که دم از قرآن میزنیم،
5
اما به قرآن عمل نمیکنیم.»...
بر این اساس ا ر جامعه دینی به این معرفات نائال آیناد کاه قارآن یگاناه نساخه شافابخش
َُ

ُ

ٌ

ْ

ْ
َ
َ « .1و نن ِّز ُل م َن ْالق ْرآن ما ُه َو ش ٌ
نین».
ِاء َو َر ْح َمة ِلل ُمؤ ِم
ِ
ِ
ِ
 .2ناصر مکارم شیرازی ،تفسعر نمونه ،ج ،12ص .23۷
بار ٌك َف َّاتب ُع ُ
تاب َأ ْن َز ْل ُ
 .3انعام َ « 155و هذا ک ٌ
ناه ُم َ
وه».
ِ
ِ
 .4پیام آیتالله خامنهای در زمان ریاست جمهوری به کنفرانس اندیشه اسالمی ،بهمنماه  ،64به نقل از قرآن در آیناه
اندیشهها.

5. http://farsi.khamenei.ir/newspartindex?id=3032
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مشکالت همهجانبه و پیش روی آنهاست؛ اصلیترین عامل مهجوریت قارآن زدوده 1و حیاات
2
طیبه محق خواهد شد.
پس بیاییم در ماه رمضان که ماه بهار قرآن است ،با قرآن بیشتر ماأنوس و معاار بلناد آن را
دستورالعمل زند ی قرار دهیم؛ چنانکه علما با قرآن مأنوس و به آن عمل و تاأ یر آن را در زناد ی
احساس میکردند.
یکی از همسلولهای آیتالله طالقانی می وید
شبی در زندان درحالیکه از هر سلول نالهای استغا ه آمیز به اوش میرساید ،یکای آه
میکشید و دیگری از درد شکنجه باه خاود میپیچیاد و خادا را باه یااری میطلبیاد و
شخص دیگری در آتش تب میسوخت و در هزیاان ،عزیازانش را باه ناام میخواناد،

َ َّ
عاات
صدای ملکوتی قرآن از مرحوم طالقانی به وش میرسید که میفرماود« :و الن ِاز ِ
َ ْ
َ َّ
َْ
طات نشطا» 3نا اه دژخیمان زندان وارد شادند و مرحاوم طالقاانی را
غرقا * و الن ِ
اش ِ

بردند و بعد از مدتی درحالیکه تن شریفش در زیار تازیاناه آناان سایاه شاده باود او را
الساب ات َس ْب ا * َف َّ
بر رداندندّ .اما باز صدای قرآنش به وش رسید « َو َّ
الساابقات
ِ

ِ

ِ

ِ

َس ْبقا» 4باز صدای زندانبان شنیده شد کاه آمدناد و مرحاوم طالقاانی را بردناد و او را
ً
شکنجه کردند و بر رداندند .مجددا صدای قرآن او بلند شد و با اینکه همسلولیهایش
از او خواهش کردند که از ادامه قرآن چشم بپوشد؛ زیرا زندانبانان اهل تارحم نبودناد،
ولی مرحوم طالقانی در جواب فت امشب دلم رفته و هاوای تاالوت قارآن را کارده
َ

َ ْ

ُ َ ِّ
رات أ ْمارا» 5.بااز در
است و شکنجه آنان تأ یری در من ندارد .آن اه خواناد «فالمادب ِ

سلول باز شد و پیکر او را کشانکشان به شکنجه اه بردند .هنگامیکه او را آوردند دیگر
وقت خروسخوان صبح بود و از جای تازیانهها خون میچکید.

6

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

ُ

َ

ُ

َ َ َّ ُ ُ
ول یا َر ِّب ِإ َّن ق ْو ِمي َّات َخذوا هذا ْالق ْر َآن َم ْه ُجورا».
 .1فرقان « 30و قال الرس

 .3النازعات 1و .2
 .4النازعات  3و .4
 .5النازعات .5
 .6علیاکبر مؤمنی ،انس اا قرآن در سعره مالمان ،ص.66

2. http://www.imam-khomeini.ir/fa/n119320
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یکدفعه خندیدند و فتند «دکتر من چشمم را برای قرآن خواندن میخواهم ،چه فایادهای دارد
ُ
َ ْ ُ
2
ا ر چشم داشته باشم و قرآن نخوانم« 1. ...فاق َرؤا ما َت َی َّس َر ِم َن ْالق ْرآن».
 .3آمادگی برای زندگی جاودانه

ُ ُّ َ ْ
«کال نِاس

مرگ حقیقتی انکارناپذیر است که ریبان یر هر موجود زنادهای خواهاد شاد
ذائ َق ُة ْال َم ْوت ُث َّم إ َل ْینا ُت ْر َج ُع َ
ون؛ 3هر جانداری که مرگ را میچشد ،آن اه بهساوی ماا باز رداناده
ِ
ِ
ِ
میشوید» .از این رو در منابع دینی به «آخرت رایی و معاد بااوری» اهمیات زیاادی داده شاده
است ،به ونهای که در قرآن صدها آیه به قیامت اشاره دارد و از جهت اهمیات بعاد از «توحیاد»
قرار رفته است؛ چراکه یاد مرگ و قیامت سبب میشود انسان خود را برای سفر جاودانه آماده و از
لذات زود ذر دنیا چشمپوشی کند .البته آماد ی برای زناد ی جاوداناه باه معناای انازوا و دنیاا
ریزی نیست ،بلکه استفاده عاقالنه از مواهب دنیاست؛ امام حسن ضمن سفارش انسان باه
آخرت رایی ،به بهره یری معقول از دنیا نیز دعوت میکند .جناده نقل میکند در بیماریای کاه
منجر به شهادت امام حسن شد ،خدمت ایشان رسیدم .دیدم وضعیت جسامی اماام خیلای
ناراحتکننده است؛ از این رو به حضرت عرض کردم مرا نصیحت کنید .امام فرمود
َ َ َ َّ َ َ ُ َ ً
َ َّ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
َ
َ
ولِِأ َج ِلكِ… َوِاع َمل ِِل ُلدن َياكِکأنلكِت ِعليشِأ َبلداِوِاعمل ِ
«است ِ َعد ِِلسف ِركِِوِحص ِِ ِزادكِِقب ِِحل ِ
َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ ً
دا؛ 4برای دنیا آنقدری تالش کن که ویا همیشاه در دنیاا هساتی و بارای
وتِغ ِ
ْل ِِخر ِتكِکأنكِتم
آخرت آن ونه زحمت بکش که ویا همین فردا از دنیاخواهی رفت».
امام حسن یکی از خصوصیات شیعه را خوشحال بودن در هنگام مرگ بیان میکند
َ َ
َ
َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ
أع َظ ُمِِ ُس ُرور َِیر ُد َِع َل ِِال ُ
ِاأ َبد َِوِأع َظ ُلم ُِث ُ
لور َِی ِلر ُدِ
ب
يم
ع
ِن
ل
ِإ
د
ك
ِالن
ار
ِد
ن
اِع
و
ل
ق
ِن
ذ
إ
ِ
ين
ِ
ن
م
ؤ
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
َ َ ُ ُ
َ
َّ
َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ 5
َ
َعل ِالك ِاف ِر ین ِِإذِن ِقلواِعنِجن ِت ِهم ِِإِل ِن ٍارَِلِت ِبيدِوَِلِتنف ِد؛ بزرگترین شادمانی که بار
مؤمنان وارد میشود ،زمانی است که از دار عسارت و درماناد ی دنیاا باه نعمتهاای
جاودان رخت بربندند و بزرگترین هالکتی که بر کافران فرود آید؛ زیرا آناان از بهشات
خود (دنیا) به آتشی که نه خاموشی و نه پایانی دارد ،رخت بربندند.
 .1همان ،ص .33
 .2مزمل .20
 .3عنکبوت .5۷
.4محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،44ص .139
 .5محمد بن علی بنبابویه ،إمتقادات اإلمامع  ،ص .52
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بنابراین ا ر انسان دید اه امام حسن را به دنیا داشته باشد ،نهتنها از مارگ هاراس نادارد،
بلکه در هنگام مرگ خوشحال است؛ زیرا مرگ رهایی از قیدوبندهای دنیاا و دیادار باا معشاوق
ُ
َ ُ
ُ
َّ ُ َ ُ
آخ َرتكمِِ َو َِع َملرتم ُِدن َيلاکمِ
است .امام درباره هراس و ترس از مرگ چنین فرمود « ِإنكمِِأخ َِربتمِِ ِ
َ َ ُ َ َ ُ َ ُّ َ َ
َ َ
اب؛ 1شما تمام کوشاش خودتاان را صار آباادی دنیاا
ِالنقلة ِِم َنِال ُعم َر ِان ِِإل ِالخ َر ِ ِ
فأنتمِتكرلون
کردهاید و برای آخرت کار نیکی ندارید و به همین خااطر از مارگ میترساید کاه از جاای آبااد
بهجای خراب منتقل شوید».
نقل شده است در اواخر عمر میرزا جواد آقا تهرانی که در بیماری شدیدی به سار میبردناد،
دکتر ازایشان سؤال میکند «آقا آیا دردی دارید؟ایشان میفرماید خیر دردی ندارم ولی غم دارم؛
غاام دوری از محبااوب .یکاای از ماراقبین ایشااان می فاات در چندماهااه آخاار عماار کااه و یااا
2
میفهمیدند وصال به محبوب نزدیک شده ،بیشترین ذکری که بر لب داشتند ذکر «یا الله» بود».
3
ا ر امروزه مردم بدانند نتیج کارهای خوب و بادی را کاه انجاام میدهناد ،خواهناد دیاد ،
حواسشان را جمع میکنند و مرتکب ناه نمیشوند .انسان ا ر به آخرت توجاه نکناد ،مرتکاب
َّ
َ
ُ ُ َّ َ َ
ليِاللنفس؛ 4یااد مارگ،
اتِِ ِف
ناه میشود .امام صادق فرماود « ِذک ُلرِالملو ِتِِی ِميلتِِالشلهو ِ
خواهشهای نفس را میمیراند» .و شاید به همین دلیل است که یاد مارگ باه قادری ارزشمناد
اساات کااه از برتریناندیشااهها و برجسااتهترین عبادتهااا محسااوب میشااود؛ چنانکااه پیااامبر
َ َ ُ
َ َ َ ُ َّ َ ُّ
5
ِالتفك ِر ِِذک ُرِال َموت».
میفرماید «أفض ِِال ِع َب َاد ِة ِِذک ُرِال َمو ِتِِوِأفض
اسالم
پس بیاییم با تهیه توشه ،آماده سفر زند ی جاوداناه باشایم و فرصاتها را از دسات نادهیم؛
همان ونه که امام حسن فرمود «ای فرزند آدم! از موقعی که به دنیا آمدهای در حال ذراندن
عمرت هستی ،پس ازآنچه داری برای آیندهات [قبر و قیامت ذخیره نما» 6.قرآن درباره از دسات
دادن فرصتها میفرماید
َ ْ ُ َ َّ
َّ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َْ ُ َ
َ َ ِّ َ ْ َ ُ
قال َر ِّب ْارج ُ
صال ا فیما ت َرکت کاال
ع
َحتی ِإذا جاء أحدهم الموت
ون * لعلي أعمل ِ
ِ
ِ
إ َّنها َکل َم ٌة ُه َو قائ ُلها َو م ْن َورائه ْم َب ْر َز ٌخ إلی َی ْوم ُی ْب َع ُث َ
ون؛ 7شاید در آنچه تارک کاردم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

 .1محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،6ص.130

2. http://serajnet.org/userfiles/www.salehin.com/fa/salehin/hekayat

 .3زلزله .5
 .4محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،6ص .133
 .5همان ،ص .138
 .6حسین حلوانی ،نزه الناظر و تنبعه الخاطر ،ص.80
 .7مؤمنون 90و.100
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[و کوتاهی نمودم عمل صالحی انجام دهم! [ولی به او می ویند چنین نیسات! ایان
سخنی است که او به زبان می وید [و ا ر باز ردد ،کاارش همچاون ذشاته اسات و
پشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند.

آیتاللهالعظمی نوری همدانی فرمود

حاج قاسم سلیمانی مکرر در دفتر ما رفتوآمد داشت .در آخرین دیدار بعد از مالقات
رسمی فتند که همه بیرون بروند من با شما کاری خصوصای دارم ،بناده و ایشاان در
اتاق ماندیم.
حاج قاسم از کیف کفنش را آورد و به بنده فت که کفن من را امضا کنید و نام خاود را
بنویسید و ما هم امضا کردیم؛ بعد هم فات میخاواهم باهعنوان خاداحافظی چناد
رکعت نماز پشت سر شما بخوانم .بعد از دیدار بنده ازایمان و بصیرت ایشاان منقلاب
شدم و عش و عالقه به جهاد و شهادت داشت .در زمان خداحافظی سردار سلیمانی را
ُ
ََّ َ َ ْ
َ ْ ْ
ٌ
َ
ْ
َ
در آغوش رفتم و آیهم « ِمن ال ُمؤ ِم ِنین ِر َجال َص َدقوا َما َعاه ُدوا الل َه َعل ْی ِه ف ِمن ُه ْم َمان
َ َ َ
ْ
ُ َ
َْ
ضی ن ْ َب ُه َو ِمن ُه ْم َم ْن َینت ِظ ُر َو َما َب ََّدلوا ت ْب ِدیال؛ را قرائت کردم و با چشمان اشک باار
ق
1
خداحافظی کردیم.

شاعر می وید

کریتمرگچوانـرَــچمـنرــزی 


یرَـچیوسهد ممستوخرامازمیرم

2

 )4عقلگرایی

عقل در لغت معانی مختلفی دارد که منع ،بستن و نگهداشتن از جملاه آنهاسات و بعضای
ریشه عقل را حبس و نگهداشتن دانسته و بدان جهت عقل نامیدهاند که آدمی را از فتاار و عمال
ناپسند نگهداشته و او را مقید میکند 3.بر این اساس عقل راهنمایی است که راه صاحیح را از راه
انحرافی تشخیص میدهد و ما را از راه انحرافی بازمیدارد .به همین جهت ،رسول خادا از
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ً َ َ َ
ئاِأفض ِِ ِم َلنِِ
عقل بهعنوان بهترین چیز یاد کرده است ،آنجا که میفرماید« :ماِقسمِالله ِِلل ِعب ِادِشي ِ
ال َعقل » 4.عقل موجب اندیشه وخردورزی میشود و درآیات 5و روایات متعددی به خاردورزی
1 .https://www.abrobad.net/fa-ir/Article

 .2دیوان شمس تبریزی ،غزل .1639
 .3مجدالدین محمد بن یعقوب فیروزآبادی ،قاموس المحع  ،ج  ،3ص 5۷5
 .4محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی ،ج  ،1ص .12
 .5رک محمدحسین طباطبائی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج ،2ص .250
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توصیه و تأکید شده است .از این رو امام حسن تفکر و خاردورزی را منشاأ هماه خاوبیهاا
ُ
ُ
ُ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ُّ َ
َ ُّ َ ُ ِّ َ
ِالتفك ِرِف ِإ َّنِال َّتفك َرِأ ُبوِک ِخي ٍر َِوِأ ُّمه؛ 1شما[شایعیانم را باه
وصيكمِِ ِبتقویِِالل ِهِِو ِِإدام ِة
أ
دانست « ِ
اندیشایدن همیشاگی سافارش مایکنم؛ زیارا کاه اندیشایدن پادر و ماادر هماه
تقوای الهای و
ِ
خوبیهاست».
خردورزی در عرصههای مختلف ،ازجمله فردی نمود مییابد؛ چنانکه انساان باا اندیشاه و
استدالل عقلی اصول اعتقادی خود را انتخاب کرده ،خدا را باعقل میشناسد .امام حسن از
عقل بهعنوان کلید حکمت یاد کرده است .بیتردید یکای از مصاادی حکمات ،خداشناسای و
ََ ُ َ
َ ُ
َ َّ ُ َ َ ُ
لاة َِقللبِال َبص َ
يحِأب َ
ابِ
لو
لات
معاد باوری با محوریت عقل است « َعلليكمِِ ِبلال ِفك ِرِف ِإنلهِحي
ليرِوِمف ِ
ِ
ِ ِ ِ
الهك َِم ِِة؛ 2بر شما [شیعیان الزم است که اندیشه کنیاد؛ زیارا فکار کلیادهای درهاای حکمات
ِ
است».
یکی از مصادی حکمت ،شناخت زماان و پیشآمادهای آن و دوری از غافال یر شادن در
رخداد است؛ یعنی کسی که خردمندانه زند ی میکند ،هیچ اه بازیچه دست این و آن نمیشود؛
چه در مسائل کوچک خانواده و چه در مشکالت بزرگ جامعه و کشور و حتی مساائل جهاانی؛
زیرا عقل بهترین راهنما در شناخت ح و باطل و فضای غبارآلود است.
فهرست منابع

 .1ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقو  ،مصحح غفاری ،علیاکبر ،چاا دوم ،قام
جامعه مدرسین1404 ،ق  1363 /ش.
 .2ابن فارس ،حمد بن فارس ،معجم مقایعس اللغ  ،مصحح هارون ،عبد السالم محماد ،قام
مکتب االعالم االسالمی ،اول 1404،ق.
 .3ابنبابویه ،محمد بن علی ،إمتقادات اإلمامع  ،چا دوم ،قم کنگره شیخ مفید 1414 ،ق
 .4ابنبابویه ،محمد بن علی ،األمالی؛ چا ششم ،تهران کتابچی 13۷6ش
 .5ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب؛ بیروت دار صادر1414 ،ق.
 .6اقبال الهوری ،محمد ،کلعات اشعار فارسی ،انتشارات اقبال ،چا اول1382 ،ش
 .۷دیلمی ،حسن بن محمد ،إرشاد القلوب إلی الصواب ،قم الشریف الرضی ،اول1412 ،ق.
 .8دیلمی ،حسن بن محمد ،إرشاد القلوب إلی الصواب ،مترجم طباطبایی ،ساید عبااس ،قام
 .1مسعود بن عیسی ورام بن أبی فراس ،مجموم ورام ،ج ،1ص.52
 .2حسن بن محمد ،دیلمی ،أمالم الدین فی صفات المؤمنعن ،ص.298
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جامعه مدرسین پنجم 13۷6ش.
 .9دیلمی ،حسن بن محمد ،أمالم الدین فی صفات المؤمنعن ،قم مؤسس آلالبیات  ،اول،
1408ق.
 .10راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،چا اول ،بیاروت دار القلام ا
الدار الشامی 1412 ،ق.
 .11شوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدیر ،چا اول بیروت دار ابنکثیرا دارالکلم1414 ،ق.
 .12طباطبائی ،سید محمدحسین ،المعزان فی تفسعر القرآن ،قم دفتر انتشارات اسالمی جامعا
مدرسین ،پنجم141۷ ،ق.
 .13فخرالدین رازی؛ ابوعبدالله محمد بان عمار ،مفااتعح الغعاب ،بیاروت دار احیاام التاراث
العربی ،سوم1420ق.
 .14کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقی علی اکبر غفاری ،محمد آخونادی؛ چاا اول،
تهران دار الکتب اإلسالمی 140۷ ،ق.
 .15لیثی واسطی ،علی بن محمد ،معون الحکم و الموامظ ،مصحح حسنی بیرجندی ،حسین،
قم دار الحدیث ،اول13۷6 ،ش.
 .16مجدالدین محمد بن یعقوب فیروزآبادی ،قاموس المحع  ،دارالحیل [بی جا ،بی تا .
 .1۷مصطفوی ،حسن ،التحقعق فی کلمات القرآن الکریم ،چا اول ،تهران وزارت فرهناگ و
ارشاد اسالمی1368 ،ش.
 .18مکارم شیرازی و همکاران ،ناصر ،تفسعر نمونه ،تهران دار الکتب اإلسالمی  ،اول13۷4ش.
 .19موسوی سبزواری ،سید عبداالعلی ،مواهب الرحمان فی تفساعر القارآن ،بیاروت مؤسساه
اهل بیت  ،دوم1409 ،ق.
 .20مؤمنی ،علیاکبر ،انس اا قرآن در سعره مالمان ،قم بوستان کتاب ،دوم1396 ،ش.
 .21ورام بن أبی فراس ،مسعود بن عیسی ،مجموعه ورام ،قم مکتبه فقیه ،اول1410 ،ق.

