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سایه روشن شخصیت وحیات
بزرگترین صحابه پیامبر 1-

سلمان ،خضر دوران خود

ماه مبارک رمضان و پاکی و نورانیت
حاصل از آن ،فرصت بسیار مناسبی
برای بیان مســائل اخالقی و مذهبی
است :تفسیر قرآن ،سیره نبوی و ائمه
اطهــار و بررســی زندگانــی اصحــاب
پیامبــر و ائمــه .در ایــن میــان جناب
سلمان :شاگرد اول مکتب محمدی،
علــوی و فاطمی بــه دالیل متعددی
مقام خاص و ویژهای دارد .متأسفانه
در کشور ما بسیار کم به این شخصیت
بزرگ و استثنایی پرداخته شده است.
یکی از دالیل کمتر پرداخته شــده به
او ،پیچیدگیهای شــخصیت ایشــان
اســت ،همیــن امر باعث شــده که در
میان آثار بســیار معدود راجــع به او،
نتوانیم به اثری جامع و خوب اشــاره
کنیــم .با ســه اثــری که در میان ســایر
آثــار راجــع بــه ایشــان ،بــر دیگــر آثار
برتــری دارنــد در مطالــب آتی آشــنا
خواهیم شــد .غلــو و تقصیــر ،بزرگ
نمایــی و کوچــک شــمردن از موانــع
بــزرگ درک ایــن شــخصیت بزرگ
اســت .عدهای آنقدر در بزرگنمایی
ســلمان راه افــراط پیمودهانــد کــه او
را معلــم پیامبر اکرم(ص) شــمردهاند:
مربی پیامبر آخر زمان و خاتماالنبیاء؛
و غلوهــای متعدد دیگــری که چهره
ایشــان را مخــدوش کــرده اســت.
عــدهای دیگر خــودآگاه و ناخــودآگاه
به پیچیدگیهای شــخصیت باطنی
او توجه نکرده و در درک شخصیتش
دچــار قصور و کوتاهی شــدهاند؛ یکی
از بارزترین آنهــا بیتوجهی به نقش
ســلمان در مســلمان و شــیعه شدن
ماســت :حکومــت  19ســاله ســلمان
در مدائــن و تربیــت هموطنان خود،
که در پایتخت  700ســاله ساســانیان
زندگــی میکردهاند .رهبری  19ســاله
شــاگرد اول مکتب محمدی و علوی
مســأله کوچکی نیست .جهان اسالم
در آن زمان ،بعــد از پیامبر(ص) و امام
علــی(ع) ،رهبری چنین شایســته را به
خــود ندیده اســت .با عــدم توجه به
این مســأله فوقالعــاده مهم ،بحث
شمشــیر اعــراب در اســام آوردن
ایرانیان مطرح میشود.
نام ســلمان در ذهن ما با ســه مسأله
پیوند خورده است:
واقعــه اســتثنایی« :منا اهــل البیت»
خوانــدن ســلمان از ســوی پیامبــر
اکرم(ص)  -پیشــنهاد حفــر خندق در
جنــگ خنــدق  -حمایــت بیحــد و
حصــر ســلمان از امــام علی بعــد از
رحلت پیامبر(ص) که در شماره بعد به
آنها می پردازیم.

ت کــه
فرزنــدم ایــن نامــه از پدریســ 
یو
گرمــیآفتــابزندگیــش به ســرد 
غروبمینشیند .معترفبهمصائب
توانســوز روزگار اســتو ســالو مــا ه و
ســاعاتاز او رویبرتافتهانــد و هر دم
به مرگ نزدیکمیشود.
ی کهبهپیش آمدهایاینجهان
پــدر 

ناپایدار و بیمقدار ،ســر فــرود آوردهو
در خانــهمردگانســکنیخواهد گزید
و فردا بــه عزمســفری جاودانهاز این
گیتیکوچخواهد کرد.
ش-
چنیــن پــدری بــه فرزنــد جوانــ 
کــه آرزومنــد چیــزی اســت کــه آن را
نمییابد  -سخنمیگوید فرزندی که

 -بــه هر حــالمانند تمــامموجودات
 -هــاکخواهد شــد و آمــاج تیرهای
بــا و هــدفدردها و رنجهــا و گروگان
مصائــبســختروزگار غــدار اســت.
موجــودیکهخدنگهــایزهرآگین و
تلخرا نشــانهاســتو به اضطرار اسیر
چنین ناگواریهای ناپایدار است.

ســوداگر ســرایفریبو فساد و وامدار
مرگهــا و نابودیهــا ،همپیمــان و
ن و جلیــس
آمیختــه بــا غمهــا و قریــ 
ف آفتهــا
بــا محنتهــا نشــان ه و هــد 
و شــهید هــوی و هــوس دیگــران
و ســرانجام ...جانشــین مــردگان
 است.

حاج محمداسماعیل
دوالبی
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آیین روزهداری

عکس :قدسآنالین

یکسان بودن حقوق شهروندی
در حقــوق شــهروندى تفاوتــى بیــن
مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد
و تمــام آحــاد ملــت از حقــوق برابر
برخوردارنــد .علــى علیه الســام در
حکومــت خــود تفاوتــى بیــن مردم
قائل نبود و به استانداران خود دستور
مــى داد کــه به این اصــل حکمرانى
عمل کنند ،از جمله به مالک اشــتر
آنــگاه که او را بــه حکومت مصر مى
فرستاد چنین سفارش کرد :با مردم
آن ســامان از صمیــم دل مهربــان
باش و رأفت و رحمت خود را شامل
حــال آنــان بگردان ،زیــرا آنــان از دو
کــس بیرون نیســتند ،یا بــرادر دینى
توهســتند یا همتاى تــو در آفرینش.
(نهج البالغه نامه )٥٣
اما متأســفانه برخــى تصور مىکنند
کــه شــرط برخــوردارى ازحقــوق
شــهروندى ایمــان و اســام اســت،
چنان که شــیخى در زمان لطفعلى
آذر بیگدلى  -شــاعر نامدار  -چنین
بود و صاحب آتشکده آذر به زیبایی
او را نکوهش کرده است:
به شیخ شهر فقیرى ز جوع برد پناه /
بدان امید که از لطف خواهدش نان
داد  /هزار مسأله پرسیدش از مسائل
و گفت  /اگر جواب ندادى نشــایدت
نــان داد  /نداشــت حــال جــواب آن
فقیــر و شــیخ غیــور  /ببــرد آبــش و
نانــش نداد تا جان داد  /عجب که با
همه فرزانگى نمى دانست  /که حق
به بنده نه روزى به شرط ایمان داد

دلآواز

 زیارتت ،نمازت ،ذکرت و عبادتت را تا زیارت بعد ،نمازبعــد ،ذکر بعد و عبــادت بعد حفظ کن؛ کار بد ،حرف بد،
دعوا و جدال و… نکن و آن را ســالم به بعدی برسان .اگر
این کار را بکنی ،دائمی میشــود؛ دائــم در زیارت و نماز و
ذکر و عبادت خواهی بود.
 اگر غالم خانهزادی پس از سالها بر سر سفره صاحبخود نشســتن و خوردن ،روزی غصه دار شود و بگوید فردا
مــن چه بخــورم ،این توهین بــه صاحبش اســت و با این
غصــه خوردن صاحبــش را اذیت میکنــد .بعد از عمری
روزی خــدا را خــوردن ،جــا نــدارد بــرای روزی فردایمــان
غصهدار و نگران باشیم.

عبادت زمینه ساز صلح و آرامش

یک نکته از این معنا
هلل زاده
حسن عبدا 

روزنامهنگار

عبــادت خداوند و ترک پرســتش غیر او
یکــی از اصول تعالیم انبیــای الهی بوده
وآیین هیچ پیامبری خالی از آن نیست.
در اســام نیز عبــادت ســرلوحه تعالیم
شــریعت ونشــانه دینــداری شــناخته
میشــود .از ایــن رو اســام بــه عبودیــت
آنچنــان شــکل داده اســت که بخشــی از
زندگــی روزمــره یک مســلمان را بهخود
اختصــاص میدهــد .بهعبارتــی دیگــر
عبــادت بــا زندگــی فــردی و اجتماعــی
پیروان آیین اســام درآمیخته و بخشــی
از زندگــی آنــان محســوب میشــود.
همینجــا ذکر ایــن نکته ضروری اســت
که دایره شــمول عبادت در اسالم وحتی
ســایر ادیان الهی به انجام برخی اعمال
و مناســک خــاص در خلــوت یــا جمــع
محدود خالصه نشــده بلکه هــر کاری با
نیــت و انگیــزه خیر تــوأم باشــد ،عبادت
شــمرده میشــود .در عیــن حــال برخی
عبــادات بهصــورت مراســم و مناســک
خاص تشریع و تکلیف شدهاند.
برایــن اســاس در تعالیم اســام عبادت
وســیله قرب به خالق هستی و زمینهساز

تعالــی روح اســت کــه قابلیتهــای
«نفخــت فیه مــن روحــی » را در انســان
عینیت میبخشــد .تلقی عرفانی اسالم
از عبادت موجب شــده اســت تــا از آن با
عنــوان ظرفیت ســیر وســلوک و حرکت
بــه ســمت کانــون نامرئــی هســتی یــاد
شــود .بواقــع عبــادت اســامی پــرورش
دهنــده اســتعدادهای روحــی انســان و
محرک او برای کمال طلبی و غلبه نیمه
روحانیاش اســت .به گونه ای که در پرتو
عبادتهای خالصانه ،انسان قادر خواهد
بود بهصورت جهشــی خود را به ساحت
قــرب الهــی نزدیــک و بــه صفــات الهی
متصفشود.
عبــادت عبادتگــرا گرچه اظهــار بندگی
نســبت به خالق هســتی اســت ،امــا آثار
اجتماعــی بســیاری دارد کــه جامعــه
را بــرای وی بــا منطــق پیکــرهای بههــم
پیوســته ارزیابــی و همــدردی بــا همنوع
و خیرخواهــی و حســن ظــن نســبت
بــه دیگــران را ســرلوحه آرمانهایــش
قرارمیدهد .عبــادت دلها را جال داده و
صفا و معنویت میبخشد و روح انسان را

مهیای تجلی فضایل حقیقی میســازد.
بــه تعبیــر امیرالمؤمنیــن علــی(ع) «بــا
عبــادت دلها پــس از کری ،شــنوا و پس
از نابینایــی بینــا و پس از سرکشــی و عناد
رام میشــوند ».در بــاور دینــی عبــادت
موجــب آرامش انســان وگشــوده شــدن
درهــای ملکــوت روی آدمی اســت که در
نتیجــه آن انســان از جایگاه قــرب الهی و
در طول رحمانیت الهی نسبتی رحمانی
بــا بندگان خــدا برقــرار کــرده و خیرخواه
همنوعانشخواهدشد.
پیامبر اکــرم(ص) از همیــن منظردر
ارتبــاط بــا اهمیــت فرصــت بندگــی ماه
مبارک رمضــان میفرماید« :اگر بندگان
میدانســتند کــه در رمضان چــه برکاتی
هســت آرزو میکردنــد کــه مــاه رمضان
بــه همه ســال تعمیــم یابد وهمه ســال
را در برگیــرد ».و در بســط ایــن مفهــوم
میفرماید ...« :ماه رمضان ،ماهی است
کــه در آن بــه میهمانــی خداونــد دعوت
شــده ایــد و در آن در زمــره اهــل کرامــت
قــرار داده شــدهاید .نفسهایتــان در آن
تسبیح ،خوابتان عبادت ،اعمالتان در آن

نگاهی به کتاب تحف العقول اثر حسن بن علی ابن شعبه حّرانی

درسنامهای برای زندگی دینی
پیشنهاد ما
برای مطالعه

دکتر صالح
طباطبایی

حســن بن علی ابن شــعبه حّرانی مؤلف
کتــاب تحــف العقــول عــن آل الرســول
از شــهر حــران بــر ســر راه موصل ،شــام و
روم برخاســت .از همین شهر بســیارى از
ریاضىدانــان و پزشــکان پیــش و پــس از
اسالم برخاستهاند .تاریخ تولد ابن شعبه
حرانی بهدقت ثبت نشــده اســت ،ولى بر
پایه مآخذ تاریخى ،پیش از ســال .381ق
زنــده بــود .او بهدلیــل دلبســتگیاش بــه
احادیــث اهــل بیــت(ع) بــه تحصیــل در
حدیــث همت گمارد .همچنیــن در علم
فقــه نیــز نــزد فقیهــان زمانش شــاگردى
کرد ،چندانکه عالمان بعدی او را فقیهى
فاضل خواندند .با چنین اوصافی حرانی
بایــد مجلــس درس بزرگــی داشــته و
شــاگردان ممتازى تربیت کرده باشد ،هر
چنــد که از شــاگردان او ،بجز شــیخ مفید،
کسیرانمیشناسیم.
شیخ مفید (درگذشته .412ق) ،از فقیهان
و متکلمــان بــزرگ شــیعه ،دربــاره کتاب
تحــف العقول نوشــته اســت« :کتــاب لم
یسمعالدهربمثله»(کتابیاستکهزمانه
به مانند آن نشنیده است) .خود حرانی در
مقدمه تحف العقول مینویســد« :دیدم
دانشمندان پیشین شــیعه از گفتار ایشان
(پیامبــر و امامــان شــیعه) کتابهایــى
پیرامون حالل و حرام و فریضهها و سنت
پرداختهانــد ...ولــى بــه من خبر نرســیده
اســت که یکى از این دانشــمندان ،در باره
حکمتها و اندرزهاى آنان تألیفى ساخته

یا کتابى پرداخته باشــد که مــن از آن آگاه
شــده باشــم و بدان پشتگرم شــوم ...پس
به خوشــهچینى پرداختم و از این دســت
مطالبى گرد آوردم» .برخی از ویژگیهای
کتاب تحف العقول عبارتند از:
چنانکه گذشت ،کتاب شامل روایات
مربــوط بــه آدابِ ،حکم ،پنــد و اندرزهاى
منقول از پیامبر(ص) و امامان شیعه(ع)-
بهجــز امــام دوازدهــم اســت .از آنجــا که
بیشــتر ایــن روایــات کتــاب شــامل آداب
و ِحکم اســت ،سلســله ســند روایــات ،به
رعایت اختصار ،حذف شده است.
روایــات آن از منابــع شــیعه و ســنى
برگرفتــه شــده و از ایــن رو ،میتواند مورد
استناد فریقین (شیعه و اهل سنت) باشد.
در پایــان آن ،مناجــات قدســى از
موســى(ع) و عیســى(ع) و مواعظــى از
«انجیــل» ذکــر شــده اســت کــه میتواند
مــورد توجه اهل کتــاب نیز قرار گیــرد .در
بخش پایانی کتاب ســفارشنامه مفضل
بــن عمــر ،از اصحــاب امــام صــادق(ع)،
بــه شــیعیان آمــده اســت .در اینجــا بــه
ذکــر روایتی از حضــرت رضــا(ع) از کتاب
تحفالعقولبسندهمیکنیم.
ِم
عن علی بن موســی الرضا(ع) :ال یت ُّ
َع ْق ُ
ــل ا ْمِرء ُم ْســلِم َحتّــى َت َ
کون فی ِه َع ْشــ ُر
ــولَ .و َّ
ــه َم ُأم ٌ
الشــُّر ِمْنهُ
ِخصــال :أْل َخیــ ُر ِمْن ُ
َ
لیــل ْال َخیر ِم ْ َ
یس َــتکثِ ُر َق َ
َمْأ ُم ٌ
ونْ .
یرِه و
ــن َغ ِ
ِ
َْ
یسَتق ُّ
یر ِم ْن َن ْف ِسهِ .ال ْ
ْ
یسأ ُم ِم ْن
ِل کثی َر الخ ِ
ــل ِم ْن َطَ
َطَلــب ْال َحوائِج إلَ
یم ُ
َ
ّ
ب
ل
ال
و
ه
یــ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْال ِع ْلــم ُط َ
ــول َِد ْه ْ َ ْ
ب
ــرهِ .أَلفق ُر فِــىاهلل أَ َح ُّ
ِ
ِ
إلَیــ ِه ِم َن ْال ِغنىَ .و ُّ ُ
ب إِلَی ِه
فــىاهلل أَ َح ُّ
ِ
الذ ّْلُ ِ
َ
ُ
ْ
ِم َن ْال ِعِّز فى َع ُدِّوهَِ .و الخ ُمول أشــهى إِلی ِه
َ

پذیرفته و دعاهایتان مســتجاب اســت».
از اینرو توصیه میفرماید« :ماه رمضان
نزد شــما همانند ســایر ماهها نباشد چرا
که این ماه نــزد خداوند محترم بوده و بر
ســایر ماهها برتــری دارد(....پــس) بنگر!
مبــادا در شــبهای آن خــواب باشــی و
در روزهایــش غافل و این مــاه بگذرد ...و
آنــگاه کــه روزه داران پاداشهــای خود را
میگیرنــد از زیانکاران باشــی! و آنگاه که
(عبادتگران این ماه) از کرامت موالیشان
نصیــب میبرنــد ،از محرومــان باشــی و
آنــگاه که آنان از ســعادت همســایگی با
پروردگارشــان برخوردارنــد ،تــو از رانــده
شــدگان باشی!» نبی اکرم اســام در ذکر
بــرکات عبادت ماه مبــارک رمضان خبر
داده است«:هرکس ماه رمضان را از روی
ایمان و برای خدا روزه بگیرد و بهعبادت
برخیــزد ،گناهــان گذشــتهاش آمرزیــده
یشود»...
م 
عبادت و ســتایش خالق یکتا انســان
عابد را بهسوی بینهایت و کمال مطلق
میکشــاند .چرا که خداوند کمال مطلق
و خیــر محض اســت .بنابرایــن میتوان

گفــت؛ هــدف از عبــادت ایــن اســت کــه
انســان از این مســیر به تکامل برسد و به
وســیله آن از رذایل اخالقی دوری گزیند.
از آنجــا که ســتایش خالق هســتی دارای
ریشــهای فطری است ،عبادت خالصانه
و عامل آن نیز نزد مردم محبوب و مورد
احتــرام بــوده و عبادتــش زندگــی آرام
و سرشــار از امیــد را بــرای او بــه ارمغــان
میآورد.
روح عبادت موجب میشود تا انسان
همــواره خــود را در محضــر خــدا بدانــد
و در نتیجــه حضــور قلــب دائــم داشــته
باشــد همان چیزی که برای کیفی شــدن
عبــادات توصیــه شــده اســت و موجــب
دوری از گنــاه و آزاررســانی بــه دیگــران
میشــود .بــا این توصیف عبــادات بیش
از آنکــه نفعــی بــرای خالــق توانا داشــته
باشــد ،کوششی است برای خودمان تا به
صلح و امنیت و آرامشی مطمئن دست
یابیــم و بــا خیرخواهــی و نیک اندیشــی
زندگی جمعی بهتری را برای خودمان و
اجتماعی که در آن زندگی میکنیم رقم
بزنیم.
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مسجدی که سنگر بود

آیــه کریمهای کــه در زمینه تشــریع روزه آمــده ،با نهایت
در مکتب
ِــب َعَل ُ
صراحــت همین نکته را گوشــزد میکند« :کت َ
یکم
کم َتتَّ ُق َ
ِب َعَلی الَّذ َ
الص ُ
قرآن
یام َ
کما کت َ
ِکم ،لَ َعلَّ ْ
ِین ِم ْن َقْبل ْ
ون،
ّ
اَیاماً َم ْع ُد َ
ود ٍ
ات» .بر شما روزه مقدر شده همانطور که بر
پیشینیان شما مقدر شده بود ،با این هدف که شاید شما به
راه تقوا درآیید ،آدمهای باپروا بشوید ،آدمهایی که مباالت
پیــدا میکننــد .از الابالیگــری در بیاییــد ،آدم بــا مبــاالت
بشوید« .تقوا» یعنی مباالت .پروای از انحراف و گناه و این
روحیــه که انســان در حالت پروای از انحراف و گناه باشــد
همان تقواست و این همان نتیجهای است که در این ماه
باید به آن برسیم و این همان برکت بزرگ این ماه است.
«لیتَّ ِخ ِذ
بحث تفســیر ما ایجــاب میکند که از آیه کریمــه َّ
ونالکافِر َ َ
ْ ْ ُ
ون ْال ُم ْؤ ِمن َ
ِین»شروعکنیم،
ینا ْولِیاَء ِمن ُد ِ
ال ُمؤ ِمن َ ِ
ً
ولی درباره یکی از آیاتی که قبال تالوت و تفســیر شــده سؤالی رسیده که این سؤال
یک بحث مستقل را ایجاب میکرد .قرار بود جلسه گذشته این سؤال مطرح شود.
گویا من در انتظار طرح ســؤال از طرف ســؤالکننده بودم و سؤالکننده در انتظار
طرح جواب از طرف من و به هر حال قرار شــد که این هفته این ســؤال را مطرح
کنیم و پاسخ بدهیم.
قسط و عدل
سؤالی که طرح شده درباره آیه  85سوره بقره است:
«کســانی کــه به آیات خــدا کفر میورزنــد و پیامبــران را به ناحق میکشــند و آن
دســته از مردم را که به قســط و عدل و داد دعوت میکنند میکشند ،به آنها نوید
شــکنجهای دردناک ده .آنهایند که کارهایشان در دنیا و آخرت پوچ و بینتیجه و
بیثمر است و یار و یاوری ندارند».
در آیــه اول مطلبی آمده :کســانی که به آیات خدا کفر میورزنــد و پیامبران را به
ناحق میکشــند و نیز آن دســته از مردم را که به «قســط» و «عدل» و داد دعوت
میکنند و دســتور و فرمان میدهند ،میکشــند .این سؤال مطرح شده که در این
آیه قرآن که با صراحت و شدت ،کشندگان آمرین به قسط ،قاتالن مردمی که به
قسط و عدالت دعوت میکنند و کشندگان طرفداران عدالت اجتماعی را مالمت
میکند ،منظور از طرفداران عدالت اجتماعی ،کسانی هستند که به خدا و پیامبر و
روز جزا ایمان داشت ه باشند ،یا شامل کسانی که طرفدار عدالت اجتماعی هستند
هم میشود ،هر چند به خدا و پیامبر و روز جزا ایمان ندارند؟
بــه عبــارت دیگــر ،آیــا این آیه بــه جنگ قاتالن مــردم مؤمــن به خــدا و پیامبر و
معادی که امر به قســط میکنند و از عدالت اجتماعی حمایت میکنند هست،
یا ماتریالیســتی که مادی فکر کند و به خدا و روز رســتاخیز و وحی و نبوت معتقد
نباشــد ،اما در راه برقراری عدالت اجتماعی مبارزه میکند نیز مشــمول این آیه
هست؟ این سؤال مطرح شده در این بحث هم یک سؤال ابتدایی نیست .انگیزه
سؤالکننده از طرح این سؤال این است که عدهای اینطور نظر دادهاند که این آیه
قرآن میخواهد کشــندگان و قاتالن آمران به قســط را مورد حمله قرار دهد .این
آمر به قسط اعم است ،میخواهد الهی باشد ،میخواهد مادی .یعنی این تفسیر
و توجیه قبالً شده و سؤالکننده در حقیقت این را سؤال میکند که آیا همینطور
است و این آیه عمومیت دارد یا نه؟
شــاید در میان برادران و خواهرانی که اینجا تشــریف دارند ،طرفداران هر دو نوع
بینش و تفســیر در آیه وجود داشــته باشــد .آنچه بهعنوان بحث امشــب عرض
میشود نه ابطال هر دو نظر است و نه تأیید هر دو نظر و نه صلح و آشتی میان
هر دو نظر .هیچکدام نیست .نه میگوییم هر دو باطل است ،نه میگوییم هر دو
اصیل
حق است ،نه میخواهیم میانشان آشتی بدهیم .بلکه بیان یک مطلب ِ
اســامی قرآنی است که خودبهخود ،مقدار و درصد صحت و سقم هر یک از دو
نظر را روشن میکند و خودبهخود به طرفداران هر یک از دو نظر ،این فرصت را
حقیقت مطلب ،خواه با آن تعبیر و خواه با این تعبیر ،با
شناخت
میدهد که در
ِ
ِ
بینشیعمیقتروروشنتربیندیشند.
تاملیبرنکاتقرآنی2-

سرآغاز هرکاری با نام خدا
چشمههای
جــــــاری

الش ْه َرهُ .ث َم َ
ِم َن ُّ
عاشره
قال علیه السالم :أْل ِ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
عاشــره؟ قیل لــه :ما ه َ
ِى؟ قال علیه
َو َما ْال ِ
السالم :ال یرى أ َح ًدا إالّ َ
قالُ :هَو َخیٌر ِمنّى وَ
َ ِ
أْتقى( .تحف العقول ،ص.)443
َ
از حضــرت رضــا(ع) :عقل مســلمان
تمام نیست ،مگر آنکه در او این  10ویژگی
باشد:
 .1از او امید خیر رود
 .2مردم از بدى او ایمن باشند
 .3خیر اندک دیگران را بسیار شمارد
 .4خیر بسیار خود را اندک شمارد
 .5اگر حاجت از او خواهند دلتنگ نشود
 .6در طــول عمــر از دانشطلبــى خســته
نشود
 .7تنگدستی در راه خدا از توانگرى برایش
محبوبترباشد
 .8خــوارى در راه خــدا از عــزّت در میــان
دشمنان خدا برایش محبوبتر باشد
 .9گمنامى را از پرنامى خواهانتر باشد
سپس گفت :دهمین و چیست دهمین؟
پرسیدند :چیست؟ گفت :احدى را ننگرد
جــز آنکه بگوید او از من بهتر و پرهیزکارتر
است.

مــســجــــد جــامع
خــرمـشــهـــر جــزو
مرجان قندی
مـعــرو فتــریــــن
مســجدهای ایران
اســت .ایــن مســجد قدیمــی بــا دو
گلدســته و دو گنبــد کوچــک و بــزرگ
بیــش از  120ســال قدمــت دارد و
ســال  1390در فهرســت آثــار ملی به
ثبــت رســیده اســت .مســجد جامــع
خرمشــهر را ســمبل مقاومــت در
«خرمشــهر» میداننــد چــون پس از
آغاز جنگ تحمیلی ،شــهر خرمشهر
جــزو نخســتین نقاطــی بود کــه مورد
حملــه ارتش بعثی عراق قرار گرفت
و ایــن مکان مذهبی در مدت  35روز
مقاومت مردم به ستاد مردمی ،مرکز
تبــادل اخبــار ،اورژانــس مجروحان و
محل نگهداری موقت شــهدا تبدیل
شــد .از ایــنرو و بــه پــاس ارزشــمند
شــمردن این مکان مذهبی بهعنوان
پایــگاه مقاومت طــی دوران  8ســال
دفــاع مقدس ،تصویر مســجد جامع
خرمشــهر و رزمندگان ایرانــی بعد از

بازپسگیری خرمشهر روی اسکناس
 ۲۰۰تومانی(طــرح قدیــم) چــاپ
میشــد .این مســجد با نمایی آجری
یکــی از تنهــا ســاختمانهایی بود که
در خرمشــهر پــس از بازپسگیری به
صورت نیمه ســالم باقــی مانده بود.
دیوارنگارههای آن که توســط هنرمند
نقاش ،ناصر پلنگــی در دوران جنگ
ایــران و عــراق کــه بــر دیوارهــای این
مسجد نقاشی شده بود و از یادگارهای
این جنگ به حســاب میآیند ،ســال
 85توسط خود این هنرمند بازسازی
شــدند .این بنــای تاریخــی و مذهبی
یکــی از مهمتریــن مســاجدی اســت
کــه در طــول دوران دفــاع مقــدس،
شــاهراه حماســههای مقاومت بود و
ایمان و عشق رزمندگان آن را به قلب
تپنــده ملت ایــران بــدل کــرد و هنوز
بعد از گذشت ســالها مسجد جامع
خرمشــهر مظهــر مقاومــت و هویت
ملت ایران است و یکی از آثار دیدنی
بــرای ایرانیها و حتی توریســتهای
خارجی به شمار میآید.

کاظم آشفته

پژوهشگر

«بسماهلل الرحمن الرحیم» به نام خداوند بخشنده مهربان ۱۱۳ /سوره قرآن
الف  -در مورد «بسماهلل» عالمه طباطبایی میگوید« :معنی تسبیح نام خدا این
اســت که آنجا که مقام تقدیس و تکریم اســت نام مخلوق در ردیف ناماهلل قرار
نگیــرد یا در جایی که ناماهلل باید برده شــود ،نام موجــود دیگری به میان نیاید»
(هر دو شــرک اســت) و برخی مفسران هم معتقد هستند رحمان رحمتی عام
است و شامل همه انسانها مى شود و رحیم خاص مؤمنین است.
ب  -آیاتی از قرآن نشان میدهد شروع کارها میباید با نام خداوند آغاز شود .به
آیات ذیل توجه فرمایید:
للِاَلر ْحمناَ
َ
یمان َو إنَّ ُه بِ ْسماَ ّ
ُ
یم ()30
ح
لر
ِ
-۱إِنَّه ِم ْن ُسل َ ِ
َّ ِ َّ ِ
ِ
(نامه)از طرف سلیمان است و(مضمون آن) این است :به نام خداوند بخشنده
مهربان (آیه ۳۰سوره نمل)
َ -۲و َ
قالاِْرکُبوا فِیها بِ ْسماَ ّ
للِ َم ْجراها َو ُمرْساها إِ َّن َربِّی لَ َغ ُفوٌر َر ِح ٌ
یم ()۴۱
ِ
(نوح) گفت :در آن سوار شوید .به نام خداست روان شدنش و لنگر انداختنش،
بى گمان پروردگار من آمرزنده ی مهربان است( .آیه ۴۱سوره هود)
ج -در ابتدای همه ســورههای قرآن جمله بســماهلل .....آمده اســت به استثنای
سوره توبه در مورد علت نبود بسم اهلل .....در ابتدای این سوره نظر محققین این
است که فرمان خداوند به پیامبر در آغاز بعثت در انجام وظیفه هدایت مردم با
نام خدا استْ .
«اق َرأْبِ ْ
اس ِم َربِّک الَّذِی َخَل َق:بخوان به نام پروردگارت که (جهان را)
ْ
َ
یم»
الرحم ِن َّ
آفرید»و روی همین اصل ،تمام سورههای قرآن ،با «بِ ْس ِماهلل َّ
الر ِح ِ
آغاز میشــود تا هدف اصلی که هدایت بشــر به ســعادت اســت ،بدون شکست
یم» را در آغاز آن
الر ْح َم ِن َّ
ــماهلل َّ
الر ِح ِ
انجام شــود .تنها سوره توبه اســت که «بِ ْس ِ
نمیبینیم; چرا که سوره توبه با اعالن جنگ به جنایتکاران مکه و پیمان شکنان
آغاز شده و اعالم جنگ با توصیف خداوند به رحمان و رحیم سازگار نیست.
د -می گویند برای نخســتین بار ،سلمان فارســی به درخواست ایرانیان ترجمه
ســوره حمــد و «بســماهلل الرحمــن الرحیــم» را انجــام داد کــه در آن ترجمــه
«بسماهلل« »...به نام یزدان بخشاونده» آمده است.

