چگونه مرد باشيم؟!
)در پرتو قرآن و سنت(
تهيه کننده :امين بن محمد المدری
ترجمه و تخريج احاديث :پدرام اندايش

مقدمه:
شکر و ستايش برای ﷲ پروردگار جهانيان است ،شکر و ستايشی بسيار ،پاک و مبارک،
همان طور که پروردگار ما دوست دارد و از آن راضی میشود .شهادت میدهم که پرستش
شوندهی برحقی جز ﷲ وجود ندارد و يکتا و بیشريک است و شکر و ستايش برای او در
آخرت و دنيا میباشد و شهادت میدهم که سرور ما و پيامبر ما محمد بندهی ﷲ بوده و
فرستادهی وی میباشد و برای رحمت و هدايت مبعوث گشته است .درود ﷲ تعالی و سﻼم و
برکت او بر وی و بر آل پاک و طاهرش و بر زنانش ماداران مؤمنان و بر اصحاب نورانی
و نيکبخت وی و تابعين و کسانی که از آنها تا روز قيامت در نيکی تبعيت میکنند.
اما بعد:
کردن خصلتهايشان توسط آن همت میگمارند
مردانگی هدفی است که اهل همت به زيبا
ِ
و در معنا ،به اين معنا است که مردانی سخاوتمند هستند و اين صفتی اساسی است که وقتی
اين اخﻼق مردانگی از بين میرود ،مردم فقط به مردان شبيه میباشند و در واقع کفی هستند
که سيل آن را با خود میآورد.
پيامبر] ما را[ بر مردانگيی که بر نشر دعوت و عزت دادن به اسﻼم اثر داشته است،
ما را مطلع فرموده است .اسﻼم آوردن عمر اتفاقی بزرگ است که از همان اول اسﻼم
آوردنش در آن مردانگی يافت میشود ،بعد از آن بود که مسلمانان دين خود را آشکار نمودند،
به طوری که ابن مسعود گفته است» :از زمانی که عمر اسﻼم آورد ،دائما ً در عزت بوده-
ايم« .1مردانگی عمر بن خطاب در قدرت بدن و در سوارکاری خوب وی نبود ،چون در
بين قريش کسانی بودند که از وی قویتر بودند ،ولی مردانگی وی در ايمان قوی و ذات
بزرگی بود که بر اساس آن از وی تقدير به عمل میآمد و بزرگ پنداشته میشد .صحابه
مخفيانه هجرت نمودند ،ولی عمر شمشيرش را برداشت و به سوی کعبه رفت و طواف نمود
و در پشت مقام نماز خواند و هجرتش را آشکار نمود و به آنها گفت» :کسی که میخواهد
مادرش بیفرزند شود و بچهاش يتيم گردد و زنش بيوه گردد ،پس در اين مسير به دنبال من
بيايد« اين چنين بود که کسی به دنبال وی نرفت و اين امر مردانگيی به تمام معنا بود.
اين مردانگی امروزه ضايع شد است و ارکان خود را نزد بسياری از دست داده است ،به
مردان شبيه میباشند ،در حالی که مرد نمیباشند.
نياز داريم تا صفات و خصوصيات اين مردانگی را بشناسيم.
اين امت امروزه نياز به مردانی دارد که دين را بر دوش خود قرار دهند و برای دين
کوشش کنند و جوانمردانه در خدمت دين و وطنهايشان باشند و شعار آنها اين باشدِ  :منَ
ضﻰ نَحْ بَهُ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْنت َِظ ُر َو َما بَ ﱠدلُوا
ع َل ْي ِه فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن قَ َ
عا َهدُوا ﱠ َ َ
ص َدقُوا َما َ
ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِر َجا ٌل َ
ت َ ْبد ً
ِيﻼ] اﻻحزاب) [23:از مؤمنان مردانی هستند که آنچه را که با ﷲ پيمان بسته بودند ،تحقق
بخشيدند؛ بعضی از آنها مردهاند و بعضی منتظرند و ]پيمان خود را[ تغيير ندادهاند(.
از اينجاست که اهميت سخن گفتن و مطلب نوشتن دربارهی مردان و صفات و
خصوصيات آنها اهميت پيدا میکند ،اين ]کتاب[ مطلبی متواضعانه میباشد و از ﷲ می-
خواهم تا توسط آن به هر مسلمانی که میکوشد تا آنچه را که با ﷲ پيمان بسته است را به
پايان برساند ،منفعت برساند.
جمع آوری و تهيه :أمير بن محمد المدري
اليمن –عمران
Almadari_1@hotmail.com
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منظور از مردانگی:
 - 1صحيح بخاری)بخارايی( .3684

مرد در لغت به اين معناست:
فيروز آبادی میگويد :1مرد)الرجل( ضد زن)المرأة( است و جمع آنِ :ر َجال و ِر َجاﻻت
اجل میباشد .اسم مصغر رجل:
أر ِ
میباشد به مانندِ :ج َمال ِ
وج َماﻻت و حالت ديگر جمعَ :
لرجْ لة با ضمه
اجل است .ا ﱡ
ُر َجيْل و ُر َوي ِْجل است بدون قياس کردن به مانند اسم مصغر َر ِ
ّ
َ
والر ُجوليﱠة
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َم ْ
ﱡ
الر ْجل ِة ﱡ
الر ُجل و الرا ﱠ ِجل واﻷ َ ْر َجل است .گفته میشودَ » :ر ُجل بَيِّن ﱡ
ص َدر ﱠ
ٌ
الرجْلة«.
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در تاج العروس آمده است :رجل با ضمهی جيم و ساکن در آخرش آن مذکری از جنس
انسان است و مخصوص آن میباشد ،به همين دليل ﷲ تعالی میفرمايدَ  :ولَ ْو َج َع ْلنَاهُ َملَ ًﻛا
لَ َج َع ْلنَاهُ َر ُج ًﻼ] ...اﻻنعام) [9:اگر آن ]رسول[ را فرشتهای قرار میداديم او را ]به شکل[
مردی قرار میداديم ،(...مرد)رجل( به صفتی گفته میشود که شدت و کمال را میرساند و
وقتی زنی در بعضی از حاﻻت به مردان شبيه میشود به او گفته میشود» :رجلة« .میگويم:
عايشه رضي ﷲ عنها »رجلة« بود ،زيرا فکر او فکر مردان و فتوای او فتوای مردان بود.
وقتی گفته میشود زنی »ترجلت« يعنی در بعضی از صفات به مردان تبديل شده است.
مردانگی در اصطﻼح:
مردم در تفسير مردانگی با يکديگر اختﻼف نظر دارند ،بعضی گفتهاند :قدرت و شجاعت
است .بعضی گفتهاند :بزرگی ،رهبری و دورانديشی است .بعضی ديگر گفتهاند :شخص با
ک ََرم و مهمان نواز است و بعضی گفتهاند :کسی که به دنبال مال و جمع کردن آن مشغول
است ،بعضی گفتهاند :تعصب و غيرت جاهلی است و بعضی گفتهاند :کسی است که در
سختیها و اتفاقات ناگوار قوی میباشد و بحرانها را به خوبی پشت سر میگذارد ،بعضی
گفتهاند :کسی است که جاه را میبخشد و شفاعت میکند و در رفع سختیهای مردم خالص
میباشد...
در استفاده از اين کلمهی بزرگ افراط صورت گرفته است و حقيقت اين است که
مردانگی بعضی از اين معانی را به همراه خود دارد و مطمئنا ً به آن معنا که بسياری از
مردم آن را میپندارند ،نمیباشد.
مردانگی به مفهوم صحيح آن همان چيزی است که ﷲ تبارک و تعالی در خﻼل کتاب
اط ُل ِم ْن بَي ِْن يَ َد ْي ِه َو َﻻ ِم ْن خ َْل ِف ِه ت َ ْن ِزي ٌل ِم ْن َح ِﻛ ٍيم َح ِمي ٍد] فصلت) [42:باطل
خود که َ ﻻ يَأْتِي ِه ْالبَ ِ
از جلو و عقب آن به آن راه نمیيابد و از طرف ]ﷲ[ بسيار باحکمت و بسيار ستوده ،نازل
شده است( است ،میباشد.
عدهی زيادی در جدا کردن مرد از انسان مذکر دچار اشتباه شدهاند ،هر مردی انسان
مذکر میباشد ولی اين گونه نمیباشد که انسان مذکر ،مرد ناميده شود ،زيرا کلمهی »ذکر«
]که به انسان مذکر گفته میشود[ غالبا ً در مسائل دنيوی میباشد که به صورت عام بيان می-
شوند ،مثل خلقت و تقسيم کردن ارث و به مانند آن ،ولی کلمهی مرد در جاهای خاصی میآيد
که ﷲ سبحانه و تعالﻰ آن را دوست میدارد.
مردانگی
مردانگی:
رسوخ کردن عقيده به شکل قوی و زيبا شدن با ترتيب صحيح و بزرگ شدن به اسوهای
حسنه میباشد.
مردانگی:
تحمل مسئوليت در دفاع از توحيد و خيرخواهی برای ﷲ تعالی است .ﷲ تعالﻰ می-
سﻰ ِإ ﱠن ْال َم َﻸ َ يَأْت َِم ُرونَ بِكَ ِليَ ْقتُلُوكَ
صﻰ ْال َمدِينَ ِة يَ ْس َعﻰ قَا َل يَا ُمو َ
فرمايدَ  :و َجاء َر ُج ٌل ِ ّم ْن أ َ ْق َ
 - 1القاموس المحيط -الفيروزآبادي.
 - 2تاج العروس من جواهر القاموس-محمد الزبيدي باب ر ج ل

َف ْ
اص ِحينَ ) القصص) [20:مردی شتابان از مکان دور دستی از شهر آمد
اخ ُر ْج إِ ِنّي لَ َك ِمنَ النﱠ ِ
و گفت :ای موسی! سران دربارهی تو مشورت میکنند تا تو را بکشند ،پس بيرون برو که من
از خيرخواهان تو هستم( .اين به تمام معنا مردانگی است.
مردانگی:
محکم بودن در سخن و متمايل شدن به حق و برحذر بودن از مخالفت با امر ﷲ تعالی
همراه با حريص بودن به آنها و زيرکی میباشد ،ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وقَا َل َر ُج ٌل ﱡمؤْ ِم ٌن ِ ّم ْن
ت ِم ْن َر ِبّ ُﻛ ْم ...
ي ﱠ ُ َوقَ ْد َجا َء ُﻛ ْم بِ ْال َب ِيّنَا ِ
آ ِل فِ ْر َ
ع ْو َن يَ ْﻛت ُ ُم إِي َمانَهُ أَتَ ْقتُلُو َن َر ُج ًﻼ أَن يَقُو َل َربِّ َ
]غافر) [28:و مرد مؤمنی از آل فرعون که ايمانش را مخفی کرده بود ،گفت :آيا مردی را
میکشيد که میگويد :پروردگار من ﷲ است ،همانا با ]دﻻيل[ روشنی از طرف پروردگارتان
آمده است.(...
مردانگی:
ت ]قيامت[ ،خودداری کردن در برابر لهو و لعب و برتری يافتن بر
از ترس روز سخ ِ
ْ
ﱠ
ْ
عن ِذﻛ ِر ﱠ ِ َوإِقَ ِام
ارة ٌ َو َﻻ بَ ْي ٌع َ
مسائل فريبنده میباشد ،ﷲ تعالی میفرمايدِ  :ر َجا ٌل ﻻ تُل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ص َﻼةِ َوإِيت َاء ﱠ
ار] النور) [37:مردانی که تجارت
ب فِي ِه ْالقُلُ ُ
الز َﻛاةِ يَخَافُونَ يَ ْو ًما تَتَقَلﱠ ُ
ال ﱠ
ص ُ
وب َو ْاﻷ َ ْب َ
و خريد و فروش آنها را از ياد ﷲ و برپاداشتن نماز و پرداخت زکات باز نمیدارد ،از
روزی میترسند که در آن قلبها و چشمها منقلب میگردد(.
مردانگی:
جوانی دهن بين نمیباشد که اگر مردم به او نيکی کنند ،او به آنها نيکی میکند و اگر به
او بدی کنند ،او به آنها بدی میکند و اگر دوستانش در منجﻼبی وارد میشوند ،او نيز مانند
آنها وارد میشود تا به پندار آنها مرد باشد.
مردانگی:
فکری درست ،سخنی نيکو ،بامروت و با شهامت و کمک کردن و مسئوليت پذيری
است.
مردانگی:
به سبيل بلند و تراشيدن ريش يا داخل هيجانات شدن و کشتن انسانهای بیگناه نمیباشد.
مردانگی:
باﻻ بردن صدا و فرياد برآوردن و حکم خود را به زور يا به قدرت عضﻼت نشاندن،
نمیباشد.
مردانگی:
به تصوير کشيدن چيزی بيشتر از آن صفات ،خصوصيات ،سرشتها و طبايع نمیباشد.
مردانگی:
در جوانی که به دنبال شهوت میرود و از حرامی در شبی باطل لذت میبرد ،نمیباشد و
اين در حالی است که او میپندارد ،کسی او را نمیبيند و حساب کنندهای ندارد؟ کجاست آن
مردی که قلبش در بين مساجد میتپد؟ کجاست آن مردی که زنی صاحب مقام و زيبايی از او
طلب زنا کند و او بگويد :من از ﷲ میترسم و ]آن گناه را انجام ندهد[؟ کجاست آن مردی که
طوری صدقه میدهد که دست چپش نمیداند ،دست راست او صدقه داده است؟ کجايند آن
مردانی که برای ﷲ تعالی به دور هم جمع میشوند و برای او از يکديگر جدا میشوند؟ آنان
کسانی هستند که ]ﷲ[ بسيار رحمت کننده آنان را در پناه خود میگيرد و آنان را در زير
سايهی عرشش قرار میدهد ،وقتی که سايهی جز آن سايه نمیباشد.
کجاست مردانگی در کسی که در حرکاتش تلوتلو میخورد و موی خود را بلند میکند و
گردن بند در گردنش میاندازد و راه رفتنش به گونهای میباشد که مانند رقص زنان است؟
شر و سير دهندهای به سوی فساد برای کل اجتماع میباشد؛ زيرا آن
اين رفتارها هستهی ّ
حکايت دارد از مسخ شدن و خارج گرديدن از فطرت و ايجاد شکست و انحطاط در اخﻼق

امت ،به همين دليل ]ابن عباس رضی ﷲ عنهما روايت کرده استَ » [:ل َعنَ َر ُ
صلﱠﻰ ﱠ ُ
سو ُل ﱠ ِ َ
1
الر َجا ِل« )رسول ﷲ
اء َو ْال ُمت َ َ
سلﱠ َم ْال ُمتَ َ
شبِّ َها ِ
س ِ
س ِ
اء بِ ِ ّ
شبِّ ِهينَ ِم ْن ِ ّ
َ
ت ِم ْن ال ِنّ َ
الر َجا ِل بِال ِنّ َ
علَ ْي ِه َو َ
مردانی که به زنان شباهت پيدا میکنند و زنانی که به مردان شباهت پيدا میکنند را لعن
ي َ
صلﱠﻰ ﱠ ُ
نموده است( ،همچنين ]ابن عباس رضی ﷲ عنهما روايت کرده است[» :لَ َعنَ النﱠبِ ﱡ
ُ 2
اء َوقَا َل أ َ ْخ ِر ُجو ُه ْم ِم ْن بُيُوتِﻛ ْم« )پيامبر
الر َجا ِل َو ْال ُمت ََر ِ ّج َﻼ ِ
س ِ
سلﱠ َم ْال ُم َخنﱠثِينَ ِم ْن ِ ّ
َ
ت ِم ْن النِّ َ
علَ ْي ِه َو َ
مردانی که شبيه زنان هستند و زنانی که شبيه مردان هستند را لعن نموده است و فرموده
است :آنان را از خانههايتان بيرون کنيد(.
مردانگی:
کردن خصلتهايشان توسط آن همت میگمارند
مردانگی هدفی است که اهل همت به زيبا
ِ
و در معنا ،به اين معنا است که مردانی سخاوتمند هستند و اين صفتی اساسی است که وقتی
اين اخﻼق مردانگی از بين میرود ،مردم فقط به مردان شبيه میباشند و در واقع کفی هستند
که سيل آن را با خود میآورد.
وقتی خصلتهای مردانگی با جنايتی که مردان در مورد خودشان انجام میدهند ،نابود
میگردد ،اجتماع ويران شده و خانواده ضايع میگردد و در امت ضعف و خواری ايجاد می-
گردد ،سرپرستی ضايع گرديده و غيرت ضعيف میگردد و فساد اخﻼقی بزرگ میگردد ،ﷲ
ض] النساء[34:
ساء بِ َما فَ ﱠ
علَﻰ بَ ْع ٍ
تعالی میفرمايدّ ِ  :
ض ُه ْم َ
ض َل ّ ُ بَ ْع َ
الر َجا ُل قَ ﱠوا ُمونَ َ
علَﻰ النِّ َ
)مردان سرپرست زنان هستند به واسطهی فضيلتی که ﷲ برای بعضی بر بعضی ديگر قرار
داده است(.
مردانگی:
صفتی جامع برای انسان است که تمامی صفات شرف را در بر میگيرد :مانند حساب و
کتاب کردن نفس و احترام گذاشتن به آن و فهم عميق در انجام دادن واجب که بر وی واجب
شده است ،در خستگی و حمايت از افرادی که تحت سرپرستی وی در خانواده ،امت و دين
هستند و کوشش نمودن برای باﻻ بردن آنها و دفاع از آنان و عزيز شمردن آنها و خودداری
از ظلم کردم به خود و آنان است.
مردانگی:
صفتی است که باعث تحقق يافتن وظيفهی انسان در زندگی میباشد؛ وزيری که مرد
باشد ،صندلی وزارت خود را وظيفه ديده و آن را باعث شرف داشتن نمیبيند و آن را وسيله-
ای برای خدمت میبيند و نه وسيلهی برای صاحب مقام بودن ،اول دربارهی منافع امتش فکر
میکند و بعد برای منافع خودش و خود را بر صندلی وزارتش محافظی بر حقوق امتش می-
بيند.
مردان
مردان:
تربيت نمیشوند ،مگر تحت عقايد محکم ،فضايل ثابت ،معيارهای اصلی ،تقاليد درست و
حقوق واجب شده .اما تحت تاريکی آتش گرفتهی شک ،الحا ِد کفر ،سستی گذرنده و ناکامی
ُکشنده ،مردانگی صحيح حاصل نمیشود ،همان گونه که گياه اگر آب ،هوا و نور نباشد ،رشد
نمیکند.
مردان:
کسانی نيستند که شکم آنها بزرگ شده و سخن آنها از حکمت و عقل آنها از فکر درست،
خالی میگردد .آنان کسانی هستند که به مردان شبيه هستند و از آنها به حيرت نمیافتيم ،بلکه
کسانی را شايسته میدانيم که قرآن دربارهی آنها میفرمايد ... :الﱠذِينَ يَ ْم ُ
ض
علَﻰ ْاﻷ َ ْر ِ
شونَ َ
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ه َْونًا َو ِإ َذا خَا َ
س ﱠجدًا َو ِق َيا ًما * َوالﱠ ِذينَ َيقُولُونَ
س َﻼ ًما * َوالﱠذِينَ َي ِبيتُونَ ِل َر ِّب ِه ْم ُ
ط َب ُه ُم ْال َجا ِهلُونَ قَالُوا َ
سا َء ْ
ت ُم ْستَقَرا َو ُمقَا ًما * َوالﱠذِينَ ِإ َذا
َربﱠنَا ا ْ
ص ِر ْ
اب َج َهنﱠ َم ِإ ﱠن َ
عذَ َ
عنﱠا َ
ف َ
ع َذا َب َها َﻛانَ غ ََرا ًما * ِإنﱠ َها َ
أَ ْنفَقُوا لَ ْم يُس ِْرفُوا َولَ ْم َي ْقت ُ ُروا َو َﻛانَ َبيْنَ َذ ِل َك قَ َوا ًما] الفرقان ...) [67-63:کسانی هستند که بر
روی زمين فروتنانه راه میروند و هنگامی که افراد نادان آنها را خطاب قرار میدهند ،می-
گويند :سﻼم و سﻼمتی بر شما * و کسانی که شب را برای پروردگارشان در حالت سجده و
قيام به سر میبرند * و کسانی که میگويند :پروردگار ما! عذاب جهنم را از ما دور بدار!
عذاب آن هﻼک کننده و پايدار است * آن بد مح ِل قرار و جايگاهی است * و کسانی که وقتی
انفاق میکنند در آن زيادهروی نمیکنند و کوتاهی ]نيز[ نمیکنند و بين آن دو اعتدال را پيش
میگيرند(.
مردان:
کسانی هستند که در عهد و پيمان خود صادق هستند و قول و وعدههايشان را عملی می-
عا َهدُوا
ص َدقُوا َما َ
کنند و بر اين راه ثابت قدم هستند ،ﷲ تعالی میفرمايدِ  :م َن ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِر َجا ٌل َ
ضﻰ نَحْ بَهُ َو ِم ْن ُهم ﱠمن َينت َِظ ُر َو َما بَ ﱠدلُوا ت َ ْبد ً
ِيﻼ] اﻻحزاب) [23:از مؤمنان
علَ ْي ِه فَ ِم ْن ُهم ﱠمن قَ َ
ﱠَ َ
مردانی هستند که آنچه را که با ﷲ پيمان بسته بودند ،تحقق بخشيدند؛ بعضی از آنها مردهاند و
بعضی منتظر و ]پيمان خود را[ تغيير ندادهاند(.
مردان:
با درشتی بدنهايشان و زيبايی صورتهايشان شناخته نمیشوند ،علی بن ابی طالب گفته
است» :پيامبر به ابن مسعود] [امر فرمود تا برای آوردن چيزی از درخت باﻻ رود،
صحابه] [به ساق پای عبد ﷲ بن مسعود] [هنگام باﻻ رفتن از درخت نگاه کردند ،از
ع ْب ِد ﱠ ِ أ َ ْثقَ ُل فِي
باريک بودن ساق پای او خنديدند ،رسول ﷲ فرمودَ » :ما تَ ْ
ض َح ُﻛونَ لَ ِرجْ ُل َ
ان يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة ِم ْن أ ُ ُحد ٍَ◌ َ◌ َ◌ َ◌«) 1به چه میخنديد؟ ]آيا[ به مردی که بندهی ﷲ بوده و در
ْال ِميزَ ِ
روز قيامت ترازوی او از ]کوه[ اُحد سنگينتر است ]میخنديد؟[(.
مردان:
مردان حقيقی اين امت کسانی هستند که با صحابه مطابقت داشته باشند ،و اين گاهی در
مردی يا اجتماعی يا گروهی از گروههای امت مسلمان ايجاد میگردد.
مردان:
مردان کسانی هستند که به علم يقين میدانند که تغيير دادن اين امت در طول روز يا شبی
ممکن نمیباشد ،همان گونه که در آن مقدمات و ارزشهايی وجود دارد و سنت الهی به اين
امر دﻻلت میکند که ﷲ تعالی وقتی حالت عموم را تغيير میدهد که بندگان تغيير حالت
بيابند .حالت اين امت در حال حاضر امکان پذير میباشد ،ولی در صورتی که افراد آن
اصﻼح گردند .هر کدام از افراد آن اگر بگويد :تغيير آن غير ممکن است ،دچار خطا شده
ﷲ ﻻَ يُغَيِّ ُر َما بِقَ ْو ٍم َحتﱠﻰ يُغَيِّ ُروا َما بِأ َ ْنفُ ِس ِه ْم) الرعد) [11:ﷲ
است ،ﷲ تعالی میفرمايد :إِ ﱠن َ
قومی را تغيير نمیدهد ،مگر آن که آنها خود را تغيير دهند(.
اهميت مردانگی در حيات امت
هنگام بحرانها نياز به وجود مردان حقيقی شدت میيابد.
در اين حالت است که وقتی فتنه بين مسلمانان ايجاد میشود ،به عناصر مثبتی نياز
حاصل میشود ،تا آنها را بر منهج ربانی ثابت نگه دارد ،چه کسی ثابت نگه میدارد؟ در اين
حاﻻت بحرانی است که از معادن مردان پرده برداشته میشود و هر مردی به معدنی که از
آن است ،خالص میگردد؛ تا پيش روی مردم مشخص گردد که آيا او از اهل عقيده است يا
خير؟ آيا او مرد عقيده است يا خير؟ در حالتهای بحرانی است که مردان شناخته میشوند که
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بر منهج ﷲ تعالی ثابت قدم میباشند.
اب فَإ ِ َذا
علَ ْي ِه ُم ْالبَ َ
علَي ِه َما ا ْد ُخلُوا َ
ﻼن ِمنَ الﱠذِينَ يَخَافُونَ أ َ ْنعَ َم ﱠ ُ َ
ﷲ تعالﻰ میفرمايد :قَا َل َر ُج ِ
علَﻰ ﱠ ِ فَت ََو ﱠﻛلُوا إِ ْن ُﻛ ْنت ُ ْم ُمؤْ ِمنِينَ ] المائدة) [23:دو مرد از کسانی که
َدخ َْلت ُ ُموهُ فَإِنﱠ ُﻛ ْم غَا ِلبُونَ َو َ
]از ﷲ تعالی[ میترسيدند ]و[ ﷲ به آنها نعمت داده بود ،گفتند :از دروازه بر آنان وارد شويد،
پس اگر داخل شويد ،همانا شما غلبه کنندگان خواهيد بود و اگر از مؤمنان هستيد فقط بر ﷲ
توکل کنيد!(.
خالد بن الوليد در »الحيرة« محاصره شد و از ابوبکر طلب کمک نمود ،وی او را
ياری نداد ،مگر توسط يک مرد که او قعقاع بن عمرو تميمی بود و گفت :لشگری به مانند آن
شکست نمیخورد و میگفت :صدای قعقاع بر لشگر بهتر از هزار جنگجو است!
وقتی عمرو بن العاص از أمير المؤمنين عمر بن خطاب در فتح مصر کمک خواست،
برای او نوشت» :اما بعد ،من تو را با چهار هزار مرد ياری میکنم ،به ازای هر هزار نفر
يک مرد ]که توانايی[ هزار نفر را دارد :زبير بن العوام ،مقداد بن عمرو ،عبادة بن صامت و
مسلمة بن مخلد].«[
آنچه بهتر از آن کارهايی که دولتها برای مردمشان میکنند و بزرگتر از آن راه و
روشی است که در تعليم پيش میگيرند و برتر از آن کمک گرفتن از وسايلی مانند :روزنامه،
راديو ،مسجد و مدرسه میباشد ،ساخت چنين مردانی و تربيت اين چنين سطح از مردان می-
باشد.
به چنين حقيقتی امروز نياز داريم تا در بين بحرانهايی که مانند تندباد بر مسلمانان می-
وزد ،بحرانها و فتنههايی که شخص بردبار را حيران میکند ،احتياج به چنين مردانی داريم تا
دين را به مردم بشناسانند و مردانی که بتوانند اسوهای برای مردم باشند و مردانی که بتوانند
مردم را بر دين ﷲ تعالی استوار دارند.
در خانهای از خانههای مدينهی مبارکه ،عمر نزد جماعتی از يارانش نشسته بود ،به
آنها گفت :آرزو کنيد! يکی از آنها گفت :آرزو میکنم تا اين خانه پُر از طﻼ باشد و آن را
انفاق کنم .عمر گفت :آرزو کنيد! مردی ديگر گفت :آرزو میکنم تا آن پُر از مراوريد ،ياقوت
کبود و جواهر باشد و آن را در راه ﷲ انفاق کنم و توسط آن صدقه بدهم .سپس گفت :آرزو
کنيد ،گفتند :ما نمیدانيم که چه بگوييم ،ای امير المؤمنين؟ عمر گفت :ولی من آرزو میکنم
]تا همچون[ مردانی چون :ابوعبيده جراح ،معاذ بن جبل و سالم موﻻی ابو خذيفه ]وجود داشته
باشد[ و از آنها کمک میگيرم تا سخن ﷲ تعالی اعتﻼ يابد.
ﷲ تعالی عمر که به وی الهام میشد را رحمت کند ،همانا خبر داشت که چه چيزی
باعث فرود آمدن بﻼ میشود و چه چيزی باعث برپا کردن رسالتهای بزرگ میشود و چه
چيزی امت افسرده را زنده میکند.
امتها و رسالتها نياز به معادن پُر و ثروتهای نشر داده شده ،دارند و قبل از آن به
سرانی نياز دارند که از آن فکرها بهره برداری کنند و ]دارای[ قلبهای بزرگی باشند که
مسئوليت آن را میپذيرند و دارای ارادههای قوی باشند که آن را به اجرا در آورند .اين
]امت[ به مردان احتياج دارد.
همانا مرد از معدن نفيس عزيزتر است و از هر جواهر گرانبهايی با ارزشتر است و
اس
وجود آن در دنيای مردم دوست داشتنی است ،تا جايی که رسول ﷲ فرموده است» :النﱠ ُ
احلَةً«) 1مردم مانند صد شتر ]ابل[ هستند که از بين آنها شتر ]راحله-
َﻛإِبِ ٍل ِمائَ ٍة ﻻَ ت َِج ُد فِي َها َر ِ
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ای[ پيدا نمیشود(.1
مردی که از صالح بودن مملو میباشد ،ستون رساﻻت ،روح نهضتها و محور
اصﻼحات میباشد .هر چه میتوانيد اسلحه و مهمات تهيه کنيد ،هرگز اسلحه کسی را نمی-
کشد ،مگر توسط مرد جنگجو .هر چه میخواهيد از روشهای آموزش و تربيت را برگزينيد،
آن روش برپا نمیشود مگر توسط مردی که تدريس آن را به عهده بگيرد ،هر انجمنی را که
خواستيد تشکيل بدهيد! اگر مردان غيور را در آن قرار ندهيد هرگز نمیتوانند ،وعدهی خود
را عملی کنند!!
اين حقيقتی را که میگوييم شکی در آن وجود ندارد.
قدرت به پيشرفته بودن سﻼح نيست ،بلکه به قلب سرباز بر میگردد .تربيت به اندازهی
صفحات کتاب نيست ،بلکه به اندازهی روح معلم است .اجرای قوانين به تشکيل دادن انجمنها
نيست بلکه به مقدار حماسی بودن افراد آن است.
قسم به ﷲ عمر آرزوی طﻼ و نقره ،مراوريد و جواهر ننمود ،بلکه آرزو نمود تا
مردانی طراز اول که توسط آنها گنجهای زمين و دربهای آسمان فتح میشوند ،وجود داشته
باشند.
يک مرد به تنهايی برابر صد نفر میباشد و مردی است که به اندازهی هزار نفر ارزش
دارد و مردی است که به اندازهی تمامی يک قوم ارزش دارد ،گفته میشود :مرد دارای
همت ،امتی را زنده میکند.
يعد بألف من رجال زمانه …لﻛنه في اﻷلمعية واحد
با هزار مرد که در زمان وی بودند برابر است  ...ولی در باهوشی يکتاست
هنگام بحرانها نياز به مردان حقيقی شدت میيابد ،کسانی که مردم را بر دين ﷲ تعالی
ثابت نگه میدارند.
بر اسﻼم بحرانهايی گذشته است ،بر مسلمانان سختیها و تنگیهايی گذشته است ،بر
مسلمانان سختی شديد گذشته است ،راههای آنها قطع شده است و مردم حيران گشته و
اضطراب دارند ،از دين ﷲ تعالی دور گشتهاند و آن را کنار گذاشتهاند ،مردم را در حالتی
میبينيد که تار و مار شدهاند ،يکی از آنها به دنبال حق نمیباشد و از آن تبعيت نمیکند ،فتنه-
ی زندگی دنيوی آنان را حيران نموده است و دارای اضطراب شديدی هستند ،پخش شدهاند و
فرقه فرقه گشتهاند ،پس چه کسی است که در اين حالت آنها را ثابت قدم نگه دارد؟ در اين
حالتی که مسلمانان گرفتار فتنه شدهاند و به عناصر مثبتی که مسلمانان را بر منهج ربانی
ثابت نگه دارند ،نياز داريم ،چه کسی آنها را ثابت نگه میدارد؟ در اين حاﻻت بحرانی است
که از معادن مردان پرده برداشته میشود و هر مردی به معدنی که از آن است ،خالص می-
گردد؛ تا پيش روی مردم مشخص گردد که آيا او از اهل عقيده است يا خير؟ آيا او مرد عقيده
است يا خير؟ در حالتهای بحرانی است که مردان شناخته میشوند که بر منهج ﷲ تعالی ثابت
قدم میباشند.
اين دين است که در اين زمان بر فرزندان خود فرياد برآورده است :آيا در بين شما مرد
رشيدی يافت نمیشود تا امر مرا بر گردن قرار دهد و آن را برپا دارد؟
مردانگی در اسﻼم...
مردانگی نعمتی است که ﷲ به هر کدام از بندگانش بخواهد ،میدهد ،همان گونه که آن
مرد مؤمن به دوست کافرش ،توبيخ کننده و کوبنده و ياد آور نعمتی که ﷲ به او داده بود،
ب ثُ ﱠم ِم ْن نُ ْ
س ﱠواكَ َر ُجﻼً] الکهف) [37:آيا به کسی
گفت :أَ َﻛفَ ْرتَ ِبالﱠذِي َخلَقَكَ ِم ْن ت ُ َرا ٍ
طفَ ٍة ث ُ ﱠم َ
کفر ورزيدی که تو را از خاک سپس از نطفه خلق نمود ،سپس تو را مردی کامل کرده
 - 1منظور اين است که از بين مردم افرادی که به دنيا رغبت ندارند و رغبت آنها به آخرت میباشد ،بسيار
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است؟!(.
اين مردانگی است که ﷲ آن را نعمت قرار داده و آن را عطا نموده است ،برای آن
صفات و خصوصياتی وجود دارد ،به کمال رسيده نمیشود ،مگر توسط آنها و برپا داشته
نمیشود ،مگر با آنها و محکم نمیگردد ،مگر با اين ارکان.
رسوﻻنی که به سوی قومشان فرستاده میشدند ،جز مردانی نبودند ،ﷲ میفرمايدَ  :و َما
وحي ِإلَ ْي ِه ْم] النحل) [43:ما قبل از تو فرستادهای نفرستاديم ،مگر
س ْلنَا ِم ْن َق ْبلِكَ ِإ ﱠﻻ ِر َجاﻻً نُ ِ
أَ ْر َ
مردانی که به آنها وحی نموديم( .ﷲ رسول و فرستادهای را به سوی مردم نفرستاد ،مگر آن
که آنها از زمرهی مردان بودند.
ميزانيت مرد بودن در دين اسﻼم بر اساس اعما ِل با فضيلت و اخﻼق نيکو است .مردی
از کنار رسول ﷲ گذشت ،او فرمودَ » :ما تَقُولُونَ فِي َه َذا« )دربارهی اين مرد چه می-
گوييد؟( گفتند :شايستگی آن را دارد که اگر خواستگاری کند ،جواب مثبت به او داده شود و
اگر شفاعت کند ،شفاعتش پذيرفته میشود و اگر سخنی بگويد ،به سخن او گوش داده شود.
سپس ]رسول ﷲ [مدتی ساکت شد ،مردی از فقرای مسلمانان بر آنان گذشت .او فرمودَ » :ما
تَقُولُونَ فِي َه َذا« )دربارهی اين مرد چه میگوييد؟( گفتند :اين شخصی است که شايستگی آن
را دارد که اگر خواستگاری کند ،جواب منفی به او داده شود و اگر شفاعت کند ،شفاعت او
ض
قبول نشود و اگر سخنی بگويد ،شنيده نشود .رسول ﷲ فرمودَ » :ه َذا َخي ٌْر ِم ْن ِم ْل ِء اﻷ َ ْر ِ
ِمثْ َل َه َذا« اين مرد ]فقير[ بهتر از آن است که زمين از آن ]مرد ثروتمند[ پُر باشد(.1
شايد مهمترين دليلی که مسلمانان اوليه را از مسلمانان امروز جدا میکند ،به وجود
آوردن مردانگی بود ،عصر اوليهی اسﻼم از سر بودن در شرف و برگزيده بودن در
بزرگواری و رسيدن به مرادنگی ،کامل بودند.
اين مردانگی در محمد ظاهر میشود ،آنجا که فرمود» :وﷲ لو وضعوا الشمس في
يميني والقمر في يساري علﻰ أن اترك هذا اﻷمر حتﻰ يظهره ﷲ أو اهلك فيه ما ترﻛته« )قسم
به ﷲ اگر خورشيد را در دست راست من قرار دهند و ماه را در دست چپم ،تا اين امر را
ترک کنم تا وقتی که ﷲ آن را چيره گرداند يا مرا در آن هﻼک گرداند ،آن را ترک نمیکنم(.
به همين صورت در تمامی اعمال او و در دورانهای زندگیاش تماما ً آثار حقيقی
مردانگی و قهرمانی يافت میشود .سختیها ،صبر بر مشکﻼت ،دائما حق را ياری نمودن و
ايمان او را به لرزش نمیانداخت و همچنان از حقارتها دوری
حيران شدن در امور واﻻ،
ِ
مینمود تا اين که ﷲ تعالی روح او را به سوی خود قبض نمود ،مانند سﻼطين ثروتی باقی
نگذاشت و مانند پادشاهان و اميران جنبندهای از او ارث نبرد و فقط قوانينی را باقی گذاشت
که در طول زمان جاودان است ،مردانی را باقی گذاشت که مسئوليت دين را بر عهده گرفتند
و آن را نشر دادند و در راه آن با مالها و جانهايشان جهاد نمودند.
تاريخ صحابه پُر از مثالهايی برای مردانگی است ،قویترين خصوصيات عمر بن
خطاب آن بود که او مرد بود ،در انتخاب حق ،به بزرگی مسئوليت نمیداد و به سوی مهتر
و اميری ميل نمیکرد ،در يکی از خطبههايش گفته است» :ای انسانها! قسم به ﷲ نزد من
کسی از بين شما ،قویتر از ضعيف نيست تا اين که حق برای او به اجرا در بيايد و نزد من
ضعيفتر از شخص قوی وجود ندارد ،تا اين که حق او گرفته شود«.
با جملهها مردانگی وصف میشود و مثالهايی زده میشود ،او میگفت :مردی مرا به
تعجب میاندازد که وقتی از نقشهی ظالمانه نا اميد شد ،میگويد :نمیدانم.
برنامههايی را برای آموزش مردانگی قرار داد و میگفت :به فرزندانتان شنا و
تيراندازی آموزش دهيد و به آنان امر کنيد تا بر سواری استوار بمانند و به آنها امر کنيد تا به
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شکلی زيبا بر روی اسب بپرند و چيزی را به آنها ارائه کنيد که شعر زيبا میکند!
راههايی را برای تمرين دادن وﻻيتها بر مردانگی قرار داد و برای آنها نوشت» :مردم
را در حق يکسان قرار دهيد ،نزديک آنها مانند دور آنها است و دور آنها مانند نزديک
آنهاست ،شما را برحذر میدارم از رشوه دادن و حکم نمودن از روی هوای ]نفس[ و اين که
]حق[ مردم را به هنگام عصبانيت بگيريد«.
به تمامی اين دﻻيل مردانگی در آن عصر در تمام ميدانهای زندگی آشکار گرديد .وقتی
تاريخ مسلمانان را میخوانيد ،سراسر ترس است و از اين که آنان چگونه شروع نمودند،
تعجب حاصل میشود و اين در حالی است که آنان از مدارس علمی خارج نشدند و از
نظرات سياسی بیاطﻼع بودند و فرماندهان آنها به حسب مردانگیشان خواری را دور می-
نمودند.
اين فقط مرادنگی بود که باعث انتشار دينشان و بزرگیشان که به آن ياد میشوند ،شد و
باعث آن شد که مدينه باﻻترين شهر و بزرگترين تمدن گرديد ،فتحی توسط جنگ صورت
نگرفت ،مگر آن که بر اساس قدرت مدينه بود ،و فتوح آنها فقط مدنی ،اداری و نظم يافته بود
که توسط آن عدالت را آموزش میدادند تا ]بفهمانند[ که عدل چگونه است ،به علما مديريت را
آموزش میدادند و با علمشان درسی به علما میآموختند ،قدرتِ مخلوق چيزی باﻻتر از چيره
شدن است و قدرت عقيده در برپا داشتن حق باﻻتر از نظرات فلسفی و مذاهب علمی میباشد،
امتها بر حسب فيلسوفان آنها مورد حساب نمیآيند ،بلکه بر حسب مردانگی آنها مورد حساب
میآيند.
آيا دور انديشيی به مانن ِد مديريتی که در شکست عراق انجام داد و خراجی را که بنا نهاد
و تدوين قوانين لشگری ديدهايد؟
حقيقتا ً عمر بن خطاب در تمامی آنها اسوهای از مردانگی بود ،اگر در آنجا کسانی
نبودند که نمیخواستند مانند مردانی در کنار وی باشند ،عمر مثالی برای مردانگی زده نمی-
شد و او فقط مردی بود که دور او را مردانی فرا گرفته بودند ،مردانی مانند ابوعبيده جراح،
سعد بن ابی وقاص و مثنی بن حارث و عدهی زيادی ديگر ،مردانی بودند که عمر از روح
خود در آنها دميده بود ،همان گونه که اسﻼم از روحش در آنان دميده بود ،با مردانگیاش
برای آنها گشادگی ايجاد کرده بود ،همان گونه که در مردانگی خودش ،گشايش حاصل کرده
بود.
حقيقت اين است که دنيا مردانی به شکل آنها و کاملتر از آنها در معنا و گرامیتر از آنها
در خود نديده است ،نمونههايی که اسﻼم به دست رسول بزرگش آنان را ساخته بود،
مردانی بودند که هنگام گرفتاری زياد میشدند و هنگام طمع دنيا کم میشدند ،وعدهای آنان را
فريب نمیداد و وعيدی به آنان آرامش نمیداد ،پيروزی آنان را مغرور نمیکرد و شکست
آنان را دلسرد نمیساخت.
اما امروزه ،استعمار جو مسلمانان را با گازهای سمی و خفه کنندهی الحاد و بیتفاوتی،
آلوده کرده است و بسيار هستند کسانی که شبيه مردان هستند ،در حالی که مرد نيستند.
درس خواندن شخصی که مردانگی او ظاهری است ،مردان کامل اسﻼم را به تعجب
میاندازد و قلب آنها را به درد میآورد ،به طوری که در کمال تعجب میگويد :به دين
احتياجی نيست وقتی مردان موجود باشند!!
اين دين از کم بودن مردان گﻼيه میکند و اين در حالی است که جمعيت مسلمان بيشتر
از يک ميليارد میباشد و اين افراد به دين اسﻼم نسبت داده میشوند و از جملهی آن به
حساب میآيند ،ولی همان گونه که رسول ﷲ فرموده استُ » :
س ْي ِل«) 1به مانند
اء ال ﱠ
غثَا ٌء َﻛغُث َ ِ
کفی که سيل میآورد بیارزش هستند( يا همان گونه که شاعر میگويد:
 - 1اشاره دارد به حديثی که ابوداود در سنن خود به شمارهی  4299روايت کرده است.

يثقلون اﻷرض من ﻛثرتهم…ثم ﻻ يغنون في أمر جلل
از زيادی آنها بر روی زمين سنگينی حاصل میشود  ...اين درحالی است که در امر
بزرگی بینيازی حاصل نمیکنند.
بر ما واجب است تا معانی آن را در زمان غربت بفهميم ،همان گونه که پيامبر فرموده
س َيعُو ُد َﻛ َما بَ َدأَ غ َِريبًا فَ ُ
اء«) 1اسﻼم غريب آمد و به
طوبَﻰ ِل ْلغُ َربَ ِ
اﻹ ْسﻼَ ُم غ َِريبًا َو َ
است» :بَ َدأ َ ِ
زودی غريب میشود ،پس درخت طوبی ]در بهشت[ برای غريبان است( ،غريب در اينجا
کسی است که هنگام بیروح شدن عدهای از مردم به مبادی اسﻼم ،او به حق تمسک میجويد
و کسی است که خود را برای ياری دادن اين دين به سختی میاندازد و اين به سختی انداختن
بر حسب طاقت وی میباشد ،زيرا ﷲ تعالی بر کسی بيشتر از آنچه که میتواند را تکليف
ننموده است.
ياری دين ﷲ تعالی با جان ،مال و سخن گفتن صورت میگيرد و هر کس که هر چيزی
از انواع ياری را که میبيند میتواند توسط آن دين را ياری کند و تا زمانی که کوشش او
مجاهدانه است ،ﷲ تعالی اجر آنها را چه مرد باشند و چه زن ،ضايع نمیگرداند ،ای برادر!
تا آنجا که میتوانی کوشش کن و نيت ]خودت[ را خالص گردان و به ازای کاری که انجام
میدهی برای تو اجر خواهد بود و توسط آن اجرت بر ﷲ تعالی خواهد بود و از معانی
مردانگی ،ياری اين دين و ثابت قدم شدن بر آن میباشد و اين به زمان و مکان مربوط نمی-
شود ،برای ياری رساندن کوچک بودن مسلمانان و ضعف آنان در برابر دشمنان تو را از اين
کار باز ندارد ،گاهی نااميدی بر آنان مستولی گشته و میپندارند که دروغگو هستند ،همچنان
از روی حق چيره خواهيد ماند و مخالف شما به شما ضرری نخواهد رساند ،البته اگر اين
ياری تحقق يابد و شما آن را انجام دهيد و شما بر راهی از راههای اسﻼم قرار داشته باشيد،
در ياری دادن توسط ﷲ تعالی عجله نکنيد و آن همان گونه که آيهای قرائت میشود ،خواهد
آمد و محال نمیباشد ،ولی صورت نمیپذيرد مگر بعد از آن که امت متحد شوند و فرقهای
بودن را کنار بگذارند و در عمل پيشرفت حاصل شود ،مهم اين نيست که ميوهی عملت را در
دنيا ]بچينی[ و ﷲ تعالی اجر کسی که عمل نيکويی را انجام میدهد را ضايع نمیگرداند.
مردانگی در قرآن
ﷲ تعالی مردانگی را در قرآن در بيشتر از پنجاه مورد بيان میفرمايد و مرد ،دو مرد و
مردان را ياد مینمايد و در دو آيه مرد را با زن همراه میگرداند و مردان با زنان را در ده
مورد ذکر مینمايد.
ﷲ تعالی مردانگی را در قرآن ذکر مینمايد و پيامبر در سنتش آن را ياد میکند ،ﷲ
تعالی گاهی نوعِ مردانگی ]منظور مذکر و مؤنث بودن[ را ذکر مینمايد و گاهی صفت
]مردانگی[ را در نظر دارد و گاهی نوع و صفت را هر دو با هم در نظر دارد.
نوع:
منظور از مردانگی مذکر بودن است ،ﷲ سبحانه و تعالی میفرمايد:
َ وبَ ﱠ
سا ًء] النساء) [1:و از آن دو)آدم و حوا( ،مردان و زنان
ث ِم ْن ُه َما ِر َجاﻻً َﻛثِ ً
يرا َونِ َ
زيادی را نشر داد( ،میفرمايدَ  :وﻻَ تَتَ َمنﱠ ْوا َما فَ ﱠ
َصيبٌ
ض ِل ِ ّ
علَﻰ بَ ْع ٍ
لر َجا ِل ن ِ
ض ُﻛ ْم َ
ض َل ﱠ ُ ِب ِه بَ ْع َ
سبْنَ ] النساء) [32:و آرزوی چيزی را نکنيد که توسط آن،
َص ٌ
س ِ
اء ن ِ
يب ِم ﱠما ا ْﻛتَ َ
سبُوا َو ِللنِّ َ
ِم ﱠما ا ْﻛتَ َ
ﷲ برخی از شما را بر بعضی ديگر برتری داده است ،برای مردان بهرهای از آن چيزی
است که بدست میآورند و برای زنان بهرهای از آن چيزی است که بدست میآورند(،
اء بَ ْل أَ ْنت ُ ْم قَ ْو ٌم ُمس ِْرفُونَ 
الر َجا َل َ
س ِ
همچنين میفرمايد :إِنﱠ ُﻛ ْم لَتَأْتُونَ ِ ّ
ُون ال ِنّ َ
ش ْه َوةً ِم ْن د ِ
]اﻻعراف]) [81:ای قوم لوط![ شما به جای زنان با مردان آميزش میکنيد ،بلکه شما قومی
تجاوزکار هستيد(.
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صفت:
منظور از مردانگی زياد شدن صفت مردانگی در نوع مذکر انسان است ،ﷲ تعالی می-
ضﻰ نَ ْح َبهُ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْنت َِظ ُر
علَ ْي ِه فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن قَ َ
عا َهدُوا ﱠ َ َ
ص َدقُوا َما َ
فرمايدِ  :منَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِر َجا ٌل َ
َو َما َب ﱠدلُوا تَ ْبدِيﻼً] اﻻحزاب) [23:از مؤمنان مردانی هستند که آنچه را که با ﷲ پيمان بسته
بودند ،تحقق بخشيدند؛ بعضی از آنها مردهاند و بعضی منتظرند و ]پيمان خود را[ تغيير نداده-
اند( .کلمهی المؤمنين)مؤمنان( جمع مذﻛر سالم است و ﷲ نفرموده است :تمامی مؤمنان مرد
هستند و فقط فرموده استِ  :منَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِر َجا ٌل) از مؤمنان مردانی هستند( ،بدين وسيله
مشخص نموده است که تمامی انسانهای مذکر مرد نيستند و فقط تمامی مردان ،مذکر هستند،
منظور در اينجا صفت مردانگی است و منظور نوع مذکر بودن نمیباشد.
اما نوع و صفت:
ﷲ مردانگی را ياد میفرمايد و منظور از آن هم نوع)مذکر بودن( و هم
الر َجا ُل قَ ﱠوا ُمونَ
صفت)مردانگی( میباشد ،از آنان اين سخن ﷲ تعالی است که میفرمايدّ ِ  :
ض َوبِ َما أَ ْنفَقُوا ِم ْن أ َ ْم َوا ِل ِه ْم] النساء) [34:مردان
اء بِ َما فَ ﱠ
س ِ
علَﻰ بَ ْع ٍ
ض ُه ْم َ
ض َل ﱠ ُ بَ ْع َ
َ
علَﻰ ال ِنّ َ
سرپرست زنان هستند اين به واسطهی فضيلتی است که ﷲ به بعضی بر بعضی ديگر داده
است و به واسطهی آنچه از اموالشان که خرج)انفاق( میکنند( .گريزی وجود ندارد که
سرپرستی هم نشان از مذکر بودن و هم نشان از صفت مردانگی میباشد .ما مردانی را می-
شناسيم که زنان آنان را رهبری میکنند و اين بر میگردد به جدا شدن صفت از نوع.
اشتراک داشتن در حکم:
آورده شدن لفظ مرد در قرآن کريم و سنت ،دليلی بر اختصاص دادن آن حکم به مردان
نمیباشد و اصل اين گونه است که زنان نيز با مردان در آن همراه میشوند ،زيرا پيامبر
فرموده است» :إنما النساء شقائق الرجال«) 1زنان فقط از مردان مشتق شدهاند( .در حديثی که
ﷲ تعالی هفت گروه را در سايه قرار میدهد ،در روزی که هيچ سايهای جز سايهی وی
وجود ندارد ،هفت گروه با لفظ مرد آمده است ولی با اين وجود حديث بر مردان و زنان
دﻻلت دارد و از زنان ]نيز[ کسانی هستند که ﷲ تعالی آنان را زيرا سايهی خود قرار میدهد،
روزی که هيچ سايهای جز سايهی وی وجود ندارد.
صفات مردانگی در قرآن
ُ
َ
علَﻰ التﱠ ْق َوى ِم ْن أ ﱠو ِل
الف :پاک بودن در دو حالتش چه مادی و چه معنوی :لَ َمس ِْج ٌد أ ِ ّ
س َ
س َ
ط ﱠه ُروا َو ﱠ ُ ي ُِحبﱡ ْال ُم ﱠ
وم فِي ِه ِر َجا ٌل ي ُِحبﱡونَ أَ ْن َيت َ َ
ط ِ ّه ِرينَ ] توبه) [108:مسجدی که
يَ ْو ٍم أَ َح ﱡق أَ ْن تَقُ َ
از روز اول برپايهی تقوا ساخته شود ،سزاورتر است تا در آن نماز بخوانی ،در آن مردانی
هستند که دوست دارند تا پاک شوند و ﷲ طلب پاکی کنندگان را دوست میدارد(.
َ
عل ْي ِه
عا َهدُوا ﱠ َ َ
ص َدقُوا َما َ
ب -راستگو بودن با ﷲ تعالیِ  :منَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِر َجا ٌل َ
]اﻷحزاب) [32:از مؤمنان مردانی هستند که آنچه را که با ﷲ پيمان بسته بودند ،تحقق
بخشيدند و در آن راستگو بودند(.
صﻼَةِ
ع ْن ِذ ْﻛ ِر ﱠ ِ َوإِقَ ِام ال ﱠ
ارة ٌ َوﻻَ َب ْي ٌع َ
ج -برگزيدن آخرت بر دنياِ  :ر َجا ٌل ﻻَ ت ُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
َو ِإيت َِاء ﱠ
ار) مردانی هستند که تجارت و خريد و
ب فِي ِه ْالقُلُ ُ
الز َﻛا ِة َيخَافُونَ َي ْو ًما تَتَقَلﱠ ُ
ص ُ
وب َواﻷ َ ْب َ
فروش آنان را از ياد ﷲ و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات باز نمیدارد ،از روزی می-
ترسند که قلبها و چشمها در آن منقلب میگردد(.
اء
س ِ
د -سرپرستی و رفتار نيکو در خانهها و با خويشاوندان آنانّ ِ  :
الر َجا ُل قَ ﱠوا ُمونَ َ
علَﻰ النِّ َ
ض َوبِ َما أَ ْنفَقُوا ِم ْن أَ ْم َوا ِل ِه ْم] النساء) [34:مردان سرپرست زنان
بِ َما فَ ﱠ
علَﻰ بَ ْع ٍ
ض ُه ْم َ
ض َل ﱠ ُ بَ ْع َ
هستند اين به واسطهی فضيلتی است که ﷲ به بعضی بر بعضی ديگر داده است و به واسطه-
 - 1سنن ابو داود  236و رواه تِرمذی و صححه آلبانی.

ی آنچه از اموالشان که خرج)انفاق( میکنند(.
منحصر آن بودن:
هـ -مثبت و
ِ
 -1مؤمنی که در سورهی »يس« آمده است و سعی وی در دعوت به سوی ﷲ تعالی و
صﻰ ْال َمدِينَ ِة َر ُج ٌل يَ ْس َعﻰ قَا َل يَا
ياری نمودن پيامبران بود ،ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َجا َء ِم ْن أَ ْق َ
سلِينَ ] يس) [20:و از دورترين نقطهی شهر مردی شتابان آمد ]و[ گفت :ای
قَ ْو ِم ات ﱠ ِبعُوا ْال ُم ْر َ
قوم من! از رسوﻻن ]ﷲ تعالی[ پيروی کنيد(.
 -2مؤمن آل فرعون و دفاع کردن پنهانی او از دعوت و سخن گفتن بر عليه مشاورهی
ع ْونَ يَ ْﻛت ُ ُم إِي َمانَهُ أَتَ ْقتُلُونَ َر ُجﻼً أَ ْن
کافران ،ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وقَا َل َر ُج ٌل ُمؤْ ِم ٌن ِم ْن آ ِل فِ ْر َ
ي ﱠ ُ] غافر) [28 :و مرد مؤمنی از آل فرعون که ايمانش را مخفی کرده بود ،گفت:
يَقُو َل َربِّ َ
آيا مردی را میکشيد که میگويد :پروردگار من ﷲ است(.
ْ
َ
ْ
ْ
ٌ
صﻰ ال َمدِينَ ِة
 -3تشويق به برطرف کردن خطر و خيرخواهی نمودنَ  :و َجا َء َر ُجل ِمن أق َ
اص ِحينَ ] القصص:
سﻰ إِ ﱠن ْال َمﻸ َ يَأْت َِم ُرونَ بِ َك ِليَ ْقتُلُ َ
وك فَا ْخ ُرجْ إِ ِنّي لَ َك ِمنَ النﱠ ِ
يَ ْسعَﻰ قَا َل يَا ُمو َ
) [20و مردی از جای دور شهر آمد ]و[ گفت :ای موسی! سران در حال مشورت هستند تا تو
را بکشند ،بيرون برو که من برايت از خيرخواهان هستم(.
عجيب آن است که میشنويم که کلمهی مرد در قرآن فقط برای ستايش آمده است و اين
صحيح نمیباشد ،آياتی وجود دارند که بر نکوهش دﻻلت دارند ]ولی در آنها کلمهی مرد آمده
است[ ،اين آياتی است که دربارهی نکوهش آمده است و در آن کلمهی مرد وجود دارد:
ساء بَ ْل أَنت ُ ْم قَ ْو ٌم ﱡمس ِْرفُونَ ] اﻻعراف) [81:شما
الر َجا َل َ
 -1إِنﱠﻛُ ْم لَتَأْتُونَ ِ ّ
ُون ال ِنّ َ
ش ْه َوةً ِ ّمن د ِ
به جای زنان با مردان آميزش میکنيد ،بلکه شما قوم متجاوزی هستيد(.
ب َو َحفَفْنَا ُه َما ِبن َْخ ٍل َو َج َع ْلنَا
َ  -2واض ِْربْ لَ ُهم ﱠمثَ ًﻼ ﱠر ُجلَي ِْن َج َع ْلنَا ِﻷ َ َح ِد ِه َما َجنﱠت َ ْي ِن ِم ْن أَ ْعنَا ٍ
عا] الکهف) [32:و مثال دو مردی را بيان کن که برای يکی از آنها دو باغ از
َب ْينَ ُه َما زَ ْر ً
درخت مو قرار داديم و آن دو را با درخت نخل پوشش داديم و بين آن دو زراعتی قرار
داديم(.1
ساء بَ ْل أَنت ُ ْم قَ ْو ٌم تَجْ َهلُونَ ] النمل) [55:شما به
الر َجا َل َ
 -3أ َ ِئنﱠ ُﻛ ْم لَتَأْت ُونَ ِ ّ
ُون النِّ َ
ش ْه َوة ً ِ ّمن د ِ
جای زنان با مردان آميزش میکنيد ،بلکه شما گروهی جاهل هستيد(.
اب قَ ْو ِم ِه إِﻻﱠ
الر َجا َل َوتَ ْق َ
طعُونَ ال ﱠ
 -4أَئِ ﱠنﻛُ ْم لَتَأْتُونَ ِ ّ
س ِبي َل َوتَأْتُونَ فِي نَادِي ُﻛ ُم ْال ُمن َﻛ َر فَ َما َﻛانَ َج َو َ
صا ِدقِينَ ] العنکبوت) [29:آيا شما با مردان آميزش می-
ب ﱠ ِ إِن ﻛُ َ
نت ِمنَ ال ﱠ
أَن قَالُوا ا ْئتِنَا بِعَ َذا ِ
کنيد و راه ]درست[ را انجام نمیدهيد و در جمع خودتان به کارهای زشت عمل میکنيد.
جواب قومش جز اين نبود که گفتند :عذاب ﷲ را بياور! اگر از راستگويان هستی(.
نس َي ُعو ُذونَ ِب ِر َجا ٍل ِ ّمنَ ْال ِج ِّن فَزَ ادُوهُ ْم َر َهقًا] الجن) [6:و
اﻹ ِ
َ  -5وأَنﱠهُ َﻛانَ ِر َجا ٌل ِ ّمنَ ْ ِ
مردانی از انسان هستند که به مردانی از جن پناه میبرند و آنها بر سرکشی آنان میافزايند(.
صفات مردان در سنت
 -1انجام دادن واجبات:
ابوهريره گفته است :مردی از اعراب باديه نشين نزد پيامبر آمد و گفت :به عملی مرا
راهنمايی کن که اگر آن را انجام دهم ،وارد بهشت میشوم ،فرمود» :ت َ ْعبُ ُد ﱠ َ َﻻ ت ُ ْش ِركُ بِ ِه
ص َﻼةَ ْال َم ْﻛتُو َبةَ َوت ُ َؤ ّدِي ﱠ
ضانَ « )ﷲ را عبادت کنی و
َ
ش ْيئًا َوت ُ ِقي ُم ال ﱠ
ضةَ َوت َ ُ
صو ُم َر َم َ
الزﻛَاة َ ْال َم ْف ُرو َ
ذرهای به او شرک نوزی و نمازهای واجب را برپا داری و زکات واجب را پرداخت کنی و
ماه رمضان روزه بگيری( .او گفت :قسم به کسی که جان من در دست اوست بر آن نمی-
ظ َر ِإلَﻰ َر ُج ٍل ِم ْن أَ ْه ِل ْال َجنﱠ ِة فَ ْليَ ْن ُ
س ﱠرهُ أ َ ْن يَ ْن ُ
ظ ْر ِإلَﻰ
افزايم ،وقتی برگشت پيامبر فرمودَ » :م ْن َ
 - 1اين آيه شروع ماجرايی است که دربارهی مردی در آن سخن گفته شده است که دارای نعمت است ولی به
خودش ظلم میکند و کفر میورزد ،همچنين خود را چشم زخم میزند).مترجم(

َه َذا« )کسی که شاد میشود تا به مردی از اهل بهشت بنگرد به اين ]مرد[ نگاه کند(.1
 -2صالح بودن:
عبدﷲ ابن عمر رضي ﷲ عنهما گفته است :در خواب ديدم که پارچهی ابريشمی ضخيمی
در دست دارم و توسط آن به هر کجای بهشت که میخواستم پرواز مینمودم ،گفت :ماجرا را
برای حفصه رضی ﷲ عنها بيان داشتم و آن را برای پيامبر بيان نمود ،پيامبر فرمود:
صا ِل ًحا« )عبدﷲ را مردی صالح میبينم(.2
»أ َ َرى َ
ع ْب َد ﱠ ِ َر ُجﻼً َ
 -3صبر بر سختیها:
خباب بن أرت گفته است :نزد رسول ﷲ شکايت نموديم و او پارچهای را در زير
سايهی کعبه بالش کرده بود ،گفتيم :آيا برای ما طلب ياری نمیفرمايی؟ آيا برای ما دعا نمی-
َار
نمايی .فرمود» :قَ ْد َﻛانَ َم ْن قَ ْبلَ ُﻛ ْم يُؤْ َخ ُذ ﱠ
الر ُج ُل فَيُ ْحفَ ُر لَهُ فِي ْاﻷ َ ْر ِ
ض فَيُ ْج َع ُل فِي َها فَيُ َجا ُء بِ ْال ِم ْنش ِ
ْ
ْ
َ
ش ُ
َ
ص ﱡدهُ َذ ِل َك
صفَي ِْن َوي ُْم َ
ط بِأ ْمش ِ
علَﻰ َرأْ ِس ِه َفيُ ْجعَ ُل نِ ْ
عظ ِم ِه فَ َما يَ ُ
َاط ال َحدِي ِد َما دُونَ لحْ ِم ِه َو َ
ض ُع َ
فَيُو َ
َ
ﱠ
ْ
َ
َ
ﱠ
ْ
َ
ْ
َ
ﱠ
صنعَا َء إِلﻰ َحض َْر َم ْو َ
الرا ِﻛ ُ
ير ﱠ
ت ﻻ يَخ ُ
َ
ب ِمن َ
ع ْن دِينِ ِه َو ﱠ ِ ل َيتِ ﱠمن َهذا اﻷ ْم ُر َحتﻰ يَ ِس َ
َاف إِﻻ ﱠ َ
ّ
ْ
غن َِم ِه َولَ ِﻛنﱠ ُﻛ ْم ت َ ْست َ ْع ِجلُونَ «) 3قبل از شما مردی بوده است که زمين را برای او
علَﻰ َ
ب
ئ
ذ
ال
َو
ِ
َ َ
گود مینمودند و در آن گذاشته میشد و اره میآوردند و بر سر او قرار میدادند و او را
نصف میکردند و شانهی آهنی را در گوشت و استخوان وی فرو میبردند و اين امر او را
از دينش باز نمیداشت ،قسم به ﷲ! اين امر تمام خواهد شد تا جايی که سواريی از صنعا به
سوی حضر الموت حرکت میکند ،در حالی که از چيزی نمیترسد ،مگر ﷲ و گرگی که
گوسفندانش ]را پاره کند[ ولی شما عجله میکنيد(...
 -4ثابت قدم بودن:
ابن عباس رضي ﷲ عنهما آورده است که پيامبر در حالی به نزد آنها بيرون آمد که آنها
نشسته بودند ،او فرمود» :أﻻ أخبرﻛم بخير الناس« )آيا به شما بگويم بهترين شخص چه کسی
است؟( ،گفتيم :بله ،ای رسول ﷲ! فرمود» :رجل ممسك برأس فرسه« )مردی که سر سواری
خود را بگيرد( يا فرمود» :فرس في سبيل ﷲ حتﻰ يموت أو يقتل ،فأخبرﻛم بالذي يليه«
)سواری در راه ﷲ ،تا اين که بميرد يا کشته شود ،شما را باخبر میسازيم ]از کسی که[ در
پی او خواهد بود( ،گفتيم :بله ای رسول ﷲ! ،فرمود» :امرؤ معتزل في شعب يقيم الصﻼة
ويؤتي الزﻛاة ويعتزل الناس« )شخصی که در درهای گوشهگيری میکند و نماز میخواند و
زکات میدهد و از مردم کناره گيری میکند(.4
 -5امانت داری ،قناعت ورزيدن و حکمت داشتن:
ارا فَ َو َج َد
عقَ ً
ابوهريره آورده است که پيامبر فرمودَ » :ﻛانَ ِفي َم ْن َﻛانَ قَ ْبلَ ُﻛ ْم َر ُج ٌل ا ْشت ََرى َ
الر ُج ُل ِإنﱠ َما ِب ْعت ُ َك
َب فَقَا َل ﱠ
فِي َها َج ﱠرة ً ِم ْن َذ َه ٍ
ض َولَ ْم أَ ْشت َِر ِم ْن َك ال ﱠذه َ
ب فَقَا َل ا ْشت ََريْتُ ِم ْن َك ْاﻷ َ ْر َ
اريَةٌ
َ
َ
ض بِ َما ِفي َها فَت َ َحا َﻛ َما ِإلَﻰ َر ُج ٍل فَقَا َل ألَ ُﻛ َما َولَ ٌد فَقَا َل أ َح ُد ُه َما ِلي ُ
ْاﻷ َ ْر َ
غ َﻼ ٌم َوقَا َل ْاﻵخ َُر ِلي َج ِ
ص ﱠدقَا«) 5در بين کسانی که قبل از شما
اريَةَ َو ْليُ ْن ِفقَا َ
علَﻰ أَ ْنفُ ِس ِه َما ِم ْنهُ َو ْليَت َ َ
قَا َل فَأ َ ْن ِﻛ َحا ْالغُ َﻼ َم ْال َج ِ
بودند ،مردی بود که زمينی را خريد و در آن سبويی از طﻼ پيدا کرد] ،به آن مردی که از او
زمين را خريده بود[ گفت :از تو زمين را خريدم و از تو طﻼ را نخريدم ،آن مرد گفت :فقط
زمين را به تو فروختم و هر آنچه در آن است ،مردی را برای خود حکم قرار دادند و به آنها
گفت :آيا شما فرزندی داريد؟ يکی از آنها گفت :من پسری دارم و ديگری گفت :من دختری
دارم ،آن مرد گفت :پس آن پسر و دختر را به ازدواج هم در بياوريد ]و از آن طﻼ[ برای آنها
 - 1صحيح بخاری)بخارايی( 1397؛ صحيح مسلم .116
 - 2صحيح بخاری)بخارايی( 7015؛ صحيح مسلم 6524؛ سنن تِرمذی .3825
 - 3صحيح بخاری)بخارايی(  3612و  3852و 6943؛ سنن ابو داود  -26صحيح بخاری)بخارايی(  3612و
 3852و 6943؛ سنن ابو داود .2649
 - 4سنن تِرمذی 1652؛ سنن نسائی  2569و 3106؛ صححه آلبانی.
 - 5سنن ابن ماجه 2511؛ صححه آلبانی.

خرج کنيد و آن را صدقه دهيد(.
سبحان ﷲ امانتداری مشتری چگونه بود و قناعت فروشنده و حکمت کسی که بين آنها
قضاوت کرد!!
 -6جوانمرد و سخی بودن:
ْ
َ
َ
س ْهﻼً
ً
عثمان بن عفان آورده است که رسول ﷲ فرمود» :أ ْد َخ َل ﱠ ُ ال َجنﱠة َر ُجﻼ َﻛانَ َ
بَائِعًا َو ُم ْشت َِريًا«) 1ﷲ مردی را که در خريد و فروش آسانگيری میکند ،وارد بهشت می-
نمايد(.
جوانمردی در خريد و فروش نياز به مردانگی دارد ،چه بسيار افرادی را میبينيم که
چيزی را میفروشند و به خاطر اندک مالی به فروش خود باز میگردند يا اين که بر فروختن
چيزی از برادر ]مسلمانش[ پيشی میگيرد.
 -7نماز شب:
سالم بن عبد ﷲ بن عمر از پدرش رضي ﷲ عنهما آورده است که پيامبر فرمود» :نِ ْع َم
ص ِلّي ِم ْن اللﱠ ْي ِل« )عبدﷲ مرد خوبی است اگر نماز شب بخواند( .سالم
ﱠ
الر ُج ُل َ
ع ْب ُد ﱠ ِ لَ ْو َﻛانَ يُ َ
2
گفته است :بعد از آن عبدﷲ جز قسمت کمی از شب نمیخوابيد .
 -8ترك حرام:
ابن عباس رضي ﷲ عنهما گفته است» :پيامبر مردانی که شبيه زنان هستند و زنانی که
شبيه مردان هستند را لعن نموده است« 3و در روايتی ديگر آورده است» :رسول ﷲ
مردانی که به زنان شباهت پيدا میکنند و زنانی که به مردان شباهت پيدا میکنند را لعن
فرموده است«.4
ابوهريره گفته است» :رسول ﷲ مردی که لباس زنانه بپوشد و زنی که لباس مردانه
بپوشد را لعن فرموده است«.5
سن مردانگی
مردانگی به سن خاصی بستگی ندارد ،چه بسيار پيرمردانی هستند که هفتاد سال عمر
دارند ولی قلبشان مثل يک بچه هفت ساله است ،با مورد توجه واقع شدن شاد میگردد و بر
چيز کوچکی گريه میکند و چيزی که برای او نيست را برای خود بر میدارد و هر چيزی
را چنان در دستش میگيرد که بيشترين آزمندی را نسبت به آن دارد و کسی را در آن شريک
نمیکند ،او بچهای کوچک است در حالی که دارای سبيل و ريش میباشد.
عمر از نزد تعدادی بچه که بازی میکردند گذشت ،آنها دويدند و فرار کردند و فقط يک
بچه باقی ماند و او عبد ﷲ بن زبير رضی ﷲ عنهما بود ،عمر از او پرسيد :چرا همراه
دوستانت فرار نکردی؟ او گفت :ای امير المؤمنين گناهی نکردهام که از تو بترسم و راه را
تنگ نکردهام که آن را باز کنم!
پسر بچهای عرب نزد خليفهی اموی رفت و دربارهی قومش با او سخن گفت ،خليفه به او
گفت :بزرگتر از تو وجود ندارد؟ او گفت :ای امير المؤمنين! اگر سن بزرگتر برای امت
معيار باشد ،بزرگتر از تو به خﻼفت سزاوارتر است.
قسم به جانم آنها کودکانی بزرگ بودند و در دنيا بيشتر از کودکان بزرگ ،چه چيزی
يافت میشود؟ مردانگی به بزرگ بودن بدن ،بلندی قد و قدرت بنيه نمیباشد ،ﷲ تعالی
سا ُم ُه ْم] المنافقون) [4:و اگر
دربارهی گروهی از منافقان میفرمايدَ  :وإِ َذا َرأَ ْيتَ ُه ْم ت ُ ْع ِجب َُك أَجْ َ
 - 1سنن ابن ماجه  2202و حسنه آلبانی.
 - 2صحيح بخاری)بخارايی(  1122و 1157؛ صحيح مسلم .6525
 - 3صحيح بخاری)بخارايی(  5886و  6834و سنن تِرمذی  2785و سنن ابو داود .4930
 - 4صحيح بخاری)بخارايی(  5885و سنن ابن ماجه .1904
 - 5سنن ابوداود 4098؛ صححه آلبانی و شيخ شعيب اﻷرنؤوط گفته است به شرط مسلم صحيح میباشد.

آنها را ببينی ،اجسام آنها تو را به تعجب میاندازد( و به همراه اين فهم میباشدَ  :ﻛأَنﱠ ُه ْم ُخ ُ
ب
ش ٌ
علَ ْي ِه ْم] المنافقون) [4:آنها به مانند چوبهايی هستند که تکيه داده شده
ص ْي َح ٍة َ
سنﱠ َدة ٌ يَ ْح َ
ﱡم َ
سبُونَ ُﻛ ﱠل َ
ْ
باشند ،هر فريادی را بر عليه خود میپندارند( .همچنين در حديث صحيح آمده است» :يَأتِي
ض ٍة« )مردی چاق روز قيامت در حالی
الر ُج ُل ْال َع ِظي ُم ال ﱠ
ﱠ
س ِمينُ َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة ،ﻻ َي ِزنُ َجنَا َح َبعُو َ
میآيد که به اندازهی پشهای ترازوی اعمال وی وزن ندارد( ،سپس فرمود» :ا ْق َر ُءوا :فَﻼَ نُ ِقي ُم
لَ ُه ْم َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة َو ْزنا ً] الکهف]) «[105:تا میتوانيد اين آيه را[ قرائت کنيد) :پس برای آنها در
روز قيامت هيچ ارزشی قرار نخواهيم داد((.1
همان طور که در قبل بيان نموديم که عبد ﷲ بن مسعود ﻻغر بود و روزی ساق پای او
ديده شد و اين در حالی بود که ساقهای او بسيار ﻻغر بودند ،از باريک بودن ساق پای او به
ان يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة ِم ْن
وی خنديدند ،رسول ﷲ فرمودَ » :ما تَ ْ
ض َح ُﻛونَ لَ ِر ْج ُل َ
ع ْب ِد ﱠ ِ أَثْقَ ُل فِي ْال ِميزَ ِ
أ ُ ُحد ٍَ◌ َ◌ َ◌ َ◌«) 2به چه میخنديد؟ مردی که بندهی ﷲ بوده و در روز قيامت ترازوی او از
]کوه[ اُحد سنگينتر است(.
مردانگی به سن ،جسم ،مال و مقام نيست ،بلکه فقط قدرت درونيی است که صاحب آن
کارهای بزرگ را تحمل میکند و او را از حقير بودن دور میدارد ،قدرتی است که او را در
سن کم بزرگ قرار میدهد و او را در برابر فقر ،بینياز میگرداند و قدرتی در برابر ضعف
او است و قدرتی است که باعث میشود تا او دادن را به گرفتن ترجيح دهد و قبل از آن که
حقی از او خواسته شود ،حق واجب را ادا میکند ،همچنين واجبات را دربارهی خودش،
دربارهی پروردگارش ،دربارهی خانهاش ،دربارهی دينش و دربارهی امتش میشناسد.
مردانگی به سن نيست ،بلکه به اندازهی صفات ،خصوصيات و خصلتهايی است که ﷲ
تعالی و رسولش آن را بيان داشتهاند .مرد بودن چه سودی میدهد ،وقتی ﷲ تعالی دربارهی
اﻷ ْن ِس يَعُو ُذونَ ِب ِر َجا ٍل ِمنَ ْال ِج ِّن فَزَ ادُو ُه ْم َرهَقا ً
آنها در قرآن میفرمايدَ  :وأَنﱠهُ َﻛانَ ِر َجا ٌل ِمنَ ْ ِ
]الجن) [6:و همانا مردانی از انسانها هستند که به مردانی از جن پناه میبرند و آنها سرکشی
آنان را زياد میکنند(.
مردانگی و پيامبری
ﷲ رسوﻻنی فرستاد و پيامبرانی را مبعوث گرداند و تمامی آنها را به طور کامل به
صفات مردانگی رساند .ﷲ هرگز زنی را رسول قرار نداد و اين آيه اين امر را تأييد می-
س ْلنَا ِم ْن قَ ْب ِل َك إِﻻﱠ ِر َجاﻻً] يوسف ،109 :النحل ،43 :اﻷنبياء) [7 :و رسوﻻنی را
کندَ  :و َما أَ ْر َ
قبل از تو نفرستاديم ،مگر آن که مردانی بودند که ،(...اگر کسی مريم يا مادر موسی عليهما
السﻼم را پيامبر بداند و دليل او اين باشد که به آنها وحی صورت گرفته است ،اين امر مردود
است ،زيرا منظور از وحی در مورد آن دو ،الهام است ،ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وأَ ْو َحﻰ َرب َﱡك
ِإلَﻰ النﱠ ْح ِل أَ ِن ات ﱠ ِخذِي ِمنَ ْال ِجبَا ِل بُيُوتًا َو ِمنَ ال ﱠ
ش َج ِر َو ِم ﱠما يَ ْع ِرشُونَ ] لنحل) [68:و پروردگارت
به زنبورهای عسل وحی)الهام( نمود که از کوهها و درختان و داربستهايی ]که ساخته شده
است[ خانهای برگزيند( .همچنين پيامبر در حديثی که شخصی صد نفر را کشته بود ،فرمود:
سوا َما بَ ْينَ ُه َما فَ ُو ِج َد إِلَﻰ
عدِي َوقَا َل قِي ُ
»فَأ َ ْو َحﻰ ﱠ ُ إِلَﻰ َه ِذ ِه أ َ ْن تَقَ ﱠربِي َوأ َ ْو َحﻰ ﱠ ُ إِلَﻰ َه ِذ ِه أَ ْن تَبَا َ
ب بِ ِشب ٍْر َفغُ ِف َر لَهُ«) 3ﷲ به اين ]شهر[ وحی)الهام( نمود که نزديک شود و به آن يکی
َه ِذ ِه أَ ْق َر َ
]نيز[ وحی)الهام( نمود تا آن که دور شود و فرمود :بين آن دو را اندازه بزنيد و ديده شد که به
اين ]سرزمين هجرت[ يک وجب نزديکتر است و گناه او)آن مرد( بخشيده شد( .در اينجا به
سرزمين گناه و به سرزمين توبه وحی)الهام( صورت پذيرفت و هيچ کس نگفته است :زنبور
عسل يا زمين پيامبر میباشند!
 - 1صحيح بخاری)بخارايی( 4729؛ صحيح مسلم .7222
 - 2مسند احمد  ،920شيخ شعيب اﻷرنؤوط گفته است :صحيح لغيره میباشد و اين إسناد حسن هستند.
 - 3صحيح بخاری)بخارايی( 3470؛ صحيح مسلم .7185

همان گونه که ﷲ اين قضيه را فيصله داده است و میفرمايدَ  :ما ْال َم ِسي ُح ب ُْن َم ْريَ َم إِﻻﱠ
سو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
ص ّدِيقَةٌ] المائدة) [75 :مسيح پسر مريم کسی نبود ،مگر
الر ُ
َر ُ
ت ِم ْن قَ ْب ِل ِه ﱡ
س ُل َوأ ُ ﱡمهُ ِ
آن که رسوﻻنی قبل از او وجود داشتند و مادرش زنی بسيار راستگو بود( و نفرمود که او
زنی پيامبر بود ،تا جايی که کافران قريش میدانستند که پيامبران مرد بودند و از قول آنها ﷲ
ع ِظ ٍيم] الزخرف[31 :
علَﻰ َر ُج ٍل ِمنَ ْالقَ ْر َيتَي ِْن َ
تعالی میفرمايدَ  :وقَالُوا لَ ْوﻻَ نُ ِ ّز َل َه َذا ْالقُ ْرآ ُن َ
)و گفتند ،پس چرا قرآن بر مردی از دو سرزمين بزرگ نازل نشد( و همچنين گفتهاند:
ي اﻷ َ ْم ُر ث ُ ﱠم ﻻَ يُ ْن َ
ظ ُرونَ * َولَ ْو َج َع ْلنَاهُ َملَ ًﻛا
علَ ْي ِه َملَ ٌك َولَ ْو أَ ْنزَ ْلنَا َملَ ًﻛا لَقُ ِ
َ وقَالُوا لَ ْوﻻَ أ ُ ْن ِز َل َ
ض َ
سونَ ] اﻻنعام) [9-8:و گفتند :پس چرا فرشتهای نزد او نازل
علَ ْي ِه ْم َما يَ ْل ِب ُ
لَ َج َع ْلنَاهُ َر ُجﻼً َولَلَبَ ْسنَا َ
نشده است و اگر فرشتهای را نازل مینموديم ،امر فيصله پيدا میکرد و بعد از آن به آنان
مهلت داده نمیشد * و اگر او را فرشتهای انتخاب مینموديم ،او را به شکل مردی قرار می-
داديم و آنان را دچار همان اشتباهی مینموديم که از قبل داشتند(.
مردانگی و عﻼمتهای نزديک شدن قيامت
 -1انس گفته است از رسول ﷲ حديثی را شنيدم که شخصی غير از من آن را روايت
ظ َه َر ْال َج ْه ُل َويَ ِق ﱠل ْال ِع ْل ُم َويَ ْ
ع ِة أ َ ْن يَ ْ
ظ َه َر ِ ّ
ب
نکرده است ،او فرمودِ » :م ْن أَ ْش َر ِ
الزنَا َوت ُ ْش َر َ
اط السﱠا َ
1
َ
اح ٌد« )از عﻼمتهای
سا ُء َحتﱠﻰ يَ ُﻛونَ ِلخ َْمسِينَ ْام َرأة ً قَيِّ ُم ُه ﱠن َر ُج ٌل َو ِ
ْالخ َْم ُر َويَ ِق ﱠل ِ ّ
الر َجا ُل َويَ ْﻛث ُ َر النِّ َ
قيامت اين است که جهل چيره میشود و علم کم میشود و زنا آشکار میگردد و شراب
نوشيده میشود و مردان کم میشوند و زنان زياد میشوند ،تا جايی که سرپرستی پنجاه زن
را يک مرد به عهده میگيرد(.
ذکر نمودن کم بودن مردان و زياد بودن زنان همراه ارتکاب گناهان کبيره و ظهور جهل
و کم شدن علم ،دليلی بر اين امر است که کم بودن مردان و زياد بودن زنان امر بدی میباشد
و باعث مفاسد زيادی میشود.
ﱠ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
 -2عبد ﷲ آورده است که پيامبر فرمود» :ل ْو ل ْم يَبْقَ ِمن ال ﱡدنيَا إِﻻ يَ ْو ٌم ]قا َل زَ ائِ َدة فِي
َحدِي ِث ِه[ لَ َ
ط ﱠو َل ﱠ ُ َذلِكَ ْال َي ْو َم ]ث ُ ﱠم اتﱠفَقُوا[ َحتﱠﻰ َي ْب َع َ
ئ ا ْس ُمهُ
ث ِفي ِه َر ُج ًﻼ ِم ِنّي أ َ ْو ِم ْن أَ ْه ِل َب ْي ِتي ي َُو ِ
اط ُ
ُ
ث فِ ْ
َت ُ
ض قِ ْس ً
عد ًْﻻ َﻛ َما ُم ِلئ ْ
ظ ْل ًما
اس ِْمي َوا ْس ُم أَ ِبي ِه ا ْس ُم أ َ ِبي ]زَ ا َد فِي َحدِي ِ
طا َو َ
ط ٍر[ َي ْم َﻸ ْاﻷ َ ْر َ
َو َج ْو ًرا«) 2اگر از عمر دنيا يک روز باقی مانده باشد ،ﷲ آن روز را طوﻻنی میکند تا اين
که مردی از من يا اهل بيت من برانگيخته میشود و اسم او اسم من است و اسم پدرش اسم
پدر من ،زمين را سراسر عدل و داد میکند ،همان گونه که ]قبل از او[ سراسر ظلم و ستم
شده بود(.3
اموری که از مردانگی نيست
مردانگی بسياری از معنای حقيقی آن را امروزه از دست داده است ،مردمان بسياری را
میبينيم که میپندارند ،مرد هستند ،هر کدام از آنها میايستد و میگويد :من مرد هستم ،ولی
در حقيقت :چه مردانگيی در وی وجود دارد؟ مضمون آن چه میباشد؟ ای برادران ،امروزه
افرادی هستند که مردانگی را عبارت از بلند کردن سبيل میدانند و با رسيدگی به آن و بلند
کردن آن ،میپندارند که اين مردانگی است ،اين در حالی است که اين امر با سنت رسول به
طور ظاهری و باطنی تناقض دارد .از مردم کسانی هستند که خون میريزند و نيکوکاران را
 - 1صحيح بخاری)بخارايی( .5577
 - 2ابوداود  4282و تِرمذی با لفظی ديگر و صححه آلبانی.
 - 3نزد اهل سنت و شيعيان ،مشخصات ظاهری و اسم مهدی يکی است ،تمامی آنها میگويند :او شکل
پيامبر است و اسم او نيز محمد میباشد و تنها اختﻼفی که وجود دارد اين است که نام پدر آنها فرق میکند،
نزد اهل سنت نام پدر مهدی عبدﷲ است و نزد شيعيان نام پدر مهدی حسن است و اين را هم بايد گفت :که
شيعيان حديثی دارند که وقتی مهدی ظهور میکند ،میگويد :من محمد بن عبدﷲ هستم تا با اهل سنت اختﻼفی
پيش نيايد ،دروغ نيز نگفته است چون پدر او عبد و بندهی ﷲ بوده است).مترجم(

میکشند و آنان را اين چنين میبينيم که میگويند :آنها مرد هستند و اين در حالی است که
خون مردمان بیگناه را ريخته و آنها را میکشند ،حتی اگر گناهی نکرده باشد.
از مردم کسانی هستند که میپندارند انجام کارهای حرام همان مردانگی است ،امروزه
بعضی ديده میشوند که برای آن که برای خود و ديگران دليل بياورند که آنها مرد هستند
]دست به کارهايی میزنند [،مثﻼً سيگار میشکند و میپندارند سيگار کشيدن مردانگی است،1
به تنهايی به کشورهای خارجی سفر میکنند و چيزهای حرام را سبک میپندارند و از حدود
و مرزهای ﷲ پا فراتر گذاشته و میپندارند که آنها مرد هستند.
از مردم کسانی هستند که میپندارند ،مردانگی بلند کردن صدا و فرياد کشيدن در خانه
است و يا ]مردانگی[ به قوی بودن عضﻼت و توانايی آنها میباشد و يا اموری اين چنين را
نيز  ....؛ میپندارند که اين کارها مردانگی است.
کسی از آنها است که میپندارد که مردانگی فخر فروختن بر خدمتکاران و کارمندان
است و يا آن که هر کدام از آنها را که خواست اخراج کند و هر کدام را که خواست درجای
خود نگه دارد؛ میپندارد که اين کارها مردانگی است .اين گونه نيست ای برادران! مردانگی
خﻼف کردن نمیباشد ،در هيچ روزی از روزهای تاريخ اسﻼم مردانگی گردن کلفتی و
دشمنی با نيکوکاران نبوده است ،هرگز...
برای مردانگی معانی بلند و حقايقی باﻻ وجود دارد ،وقتی اين گروه از مردم اين صفات
را به خود میگيرند ،شناخته میشوند .امروزه اسﻼم به مردان بزرگ نياز دارد ،اسﻼم
امروزه انجام خﻼف را در تمامی نقاط زمين نهی میکند ،چرا خود را آماده نمیکنيم تا برای
اسﻼم در اين نقاط تاريک و ظلمات شرک و جاهليت بپا خيزيم ،البته مگر کسانی که ﷲ به
آنها در گروهی ياری شده ،رحم نموده است ،گروهی که شريعت ﷲ را برپا داشتهاند.
مردانی که اين صفاتی که در قبل بيان نموديم در آنان تجلی يافته است ،صفاتی مانند:
عبادت ،عمل ،استقامت ،دعوت به سوی ﷲ تعالی ،صبر بر اذيتهايی که در راه ﷲ متعال به
آنها میرسد ،ياری دادن رسوﻻن و دعوت آنها ،مبارزه با فتنهها و ثابت نگه داشتن مردم بر
اسﻼم.2
رشد دادن مردانگی در بين کودکان ما
به وجود آوردن حالتهای مردانگی در بين فرزندانمان ،از مشکﻼت تربيتی بزرگی در
زمان ما میباشد ،در اينجا تعدادی از راههای اسﻼمی و روشهای شرعی برای به وجود
آوردن مردانگی در بين فرزندانمان آورده شده است ،از آنها:
 -1کنيه دادن به فرزندان:
به اين معنا که اگر پسر بچه بود به او گفته شود :ابو فﻼن ،يا اگر دختر بچه بود به وی
گفته شود :ام فﻼن] ،يا آن که در زبان فارسی اگر پسر بود به او بگوييم :آقای فﻼن و اگر
خانم فﻼن[ اين اسم گذاری باعث ايجاد احساس مسئوليت میشود و بچه
دختر بود بگوييم:
ِ
خود را بزرگتر از سن خود میبيند ،در نتيجه باعث پختگی وی و باﻻ رفتن شعور وی می-
شود و خود را به مانند بزرگان حس میکند ،پيامبر به کودکان کنيه میداد ،از انس آمده
ع َميْر
است» :پيامبر در بين مردم دارای نيکوترين اخﻼق بود ،برادری داشتم که به او ابو ُ
ع َمي ٍْرَ ،ما
میگفت ،میپنداشتم که او بزرگ شده است و وقتی میآمد به او میفرمود» :يَا أَبَا ُ
فَعَ َل النﱡغَي ُْر«) 3ای ابوعمير ،بلبل چه کار میکند( و آن پرندهی کوچکی بود که با آن بازی
 - 1عدهای از اين فراتر رفته و به گمان آن که مرد هستند ،مواد مخدر مصرف میکنند و چون ارادهی آنها
قوی است میپندارند که میتوانند آن را ترک کنند ،در نتيجهی اين عمل معتاد میشوند و دنيا و آخرت خود
را به آتش میکشند).مترجم(
 - 2جا دارد که از توکل داشتن بر ﷲ متعال ،نيز در بين اين صفات ياد شود).مترجم(
 - 3صحيح بخاری)بخارايی(  6129و 6203؛ صحيح مسلم 5747؛ سنن ابو داود 4969؛ سنن تِرمذی 333
و 1989؛ سنن ابوداود 4969؛ سنن ابن ماجه .3720

میکرد.
ام خالد دختر خالد گفته است :نزد پيامبر لباسی آورده شد که در آن پارچهی ابريشمی
س َو َه ِذ ِه« )فکر میکنيد اين را بر تن چه
سياه کوچکی وجود داشت ،فرمودَ » :م ْن ت ََر ْونَ أَ ْن نَ ْﻛ ُ
کسی کنم؟( ،مردم ساکت شدند و فرمود» :ائْتُونِي بِأ ُ ِّم خَا ِل ٍد« )ام خالد را نزد من بياوريد( .او
را در حالی آوردند که در بقل بود -اشاره به کم سنی او است – لباس را در دست گرفت و بر
او پوشاند و فرمود» :أَ ْب ِلي َوأَ ْخ ِل ِقي« )چندين لباس به مانند اين را بپوشی و کهنه کنی( در آن
سنَاه« )اين سناه است( و سناه به زبان
پرچمی سبز يا زرد بود و فرمودَ » :يا أ ُ ﱠم خَا ِلدٍَ ،ه َذا َ
حبشی يعنی زيبا.1
 -2بردن او در جمعها:
از چيزهايی که باعث رشد مردانگی در کودک میشود ،بردن او در مجامع عمومی و
نشاندن او در بين بزرگان است؛ اين باعث باﻻ رفتن فهم و زياد شدن عقلش میشود و او را
به بزرگان همانند میکند و او را از غرق شدن در لهو و لعب باز میدارد ،اين عملی بود که
صحابه انجام میدادند ،فرزندانشان را در مجلس پيامبر داخل میکردند و از ماجراهايی
در اين مورد ،آن چيزی است که از معاوية بن قرة از پدرش میباشد ،گفته است» :وقتی
پيامبر در مجلسی مینشست ،تعدادی از صحابه نزد او مینشستند و در بين آنها مردی بود
که پسری کوچک داشت ،از پشت سر او میآمد و جلوی او مینشست ...تا آخر حديث«.2
 -3بيان کردن ماجرای پيشينيان صالح برای آنها:
از چيزهايی که باعث رشد مردانگی در شخصيت کودکان میشود ،سخن گفتن با آنها
دربارهی قهرمانیهای گذشتگان و پيروی کنندگان از آنها و جنگهای اسﻼمی و پيروزیهای
مسلمانان است؛ تا شجاعت در درون آنها بزرگ شمرده شود و اين صفت از مهمترين صفات
مردانگی است؛ زبير بن عوام دارای دو پسر بود ،برای يکی از آنها بعضی از جنگها را
بيان مینمود و ديگر با آثار زخم قديمی در کتف پدرش بازی میکرد ،همان گونه که از
عروة بن زبير رضی ﷲ عنهما روايت شده است .ابن مبارک نيز دربارهی جهاد از هشام بن
عروه از پدرش از عبدﷲ بن زبير رضی ﷲ عنهما روايت میکند» :او در روز يرموک
همراه پدرش بود وقتی مشرکان شکست خوردند ،او آنهايی را که زخمی شده بودند کشت« و
کشتن کسانی که زخمی شده بودند،
در حديث لفظ »يُجهز« آمده است و به معنای کامل کردن
ِ
میباشد و اين دليلی بر قوت قلب و شجاعت وی در کودکی میباشد.
 -4أدب:
از چيزهايی که باعث رشد مردانگی در شخصيت کودکان میشود ،آموزش دادن آنها به
ادب در برابر بزرگان است ،به طور کلی حديثی است که ابوهريره آن را از پيامبر
3
ير«
ير َو ْال َم ﱡ
س ِلّ ُم ال ﱠ
ص ِغ ُ
علَﻰ ْالقَا ِع ِد َو ْالقَ ِلي ُل َ
ار َ
ير َ
روايت کرده است» :يُ َ
علَﻰ ْال َﻛثِ ِ
علَﻰ ْال َﻛبِ ِ
)کوچکتر به بزرگتر اول سﻼم کند و عبور کننده بر نشسته و گروهی کم بر گروهی زياد
]جلوتر سﻼم کنند[(.
 -5احترام و قدردانی:
از چيزهايی که باعث رشد جوانمردی در شخصيت کودک میشود ،قدردانی و ارزش
نهادن بر وی در مجالس است ،اين حديث آن را به روشنی بيان میدارد :سهل بن سعد گفته
است :جامی برای پيامبر آوردند و او از آن نوشيد ،در سمت راستش پسر بچهای بود که
کوچکترين فرد حاضر بود و پيرمردان در سمت چپ او بودند ،فرمودَ » :يا ُ
غﻼ ُم! أَت َأ ْ َذ ُن ِلي أَ ْن
ْطيَهُ اﻷ ْشيَاخَ؟« )ای پسر آيا اجازه میدهی آن را به پيرمردها بدهم؟( او گفت :کسی را در
أُع ِ
 - 1صحيح بخاری)بخارايی(  3071و  3874و  5823و  5845و 5993؛ سنن ابوداود .4024
 - 2سنن نسائی 2088؛ صححه آلبانی.
 - 3صحيح بخاری)بخارايی(  6231و 6234؛ سنن ابوداود 5198؛ سنن تِرمذی .2704

اين به کسی بر خود ترجيح نمیدهم ،ای رسول ﷲ! او نيز آن را به او عطا نمود.1
 -6ورزش:
از مواردی که باعث رشد مردانگی در شخصيت کودک میشود :آموزش ورزشهای
مردانه به او است ،مانند تيراندازی و شنا و سوارکاری اسب .از ابو امامة بن سهل آمده است:
عمر برای ابوعبيده بن جراح نامه نوشت :به پسر بچههايتان شنا ياد دهيد.2
 -7دور کردن از کارهای زنانه:
از چيزهايی که باعث رشد مردانگی در کودک میشود ،دور نگه داشتن وی از مسائل
زنانه و تشابه به زنان است؛ سرپرست وی بايد او را از رقصيدن مثل زنان منع کند و
همچنين از اموری که زنان به آن تمايل دارند مانند استفاده از شانهای مثل شانهی آنها و يا
پوشيدن ابريشم و طﻼ و چيزهای ديگری که مخصوص زنان است ،او را منع نمايد.
 -8عدم توهين:
از چيزهايی که باعث رشد مردانگی در شخصيت کودک میشود ،دوری جستن از اهانت
به وی ،مخصوصا در مقابل ديگران و تحقير نکردن افکار وی و شجاع نمودن وی در
مشارکت است و منزلت دادن به وی و فهماندن آن که اين امر اهميت دارد میباشد .اين بطور
مثال در سﻼم کردن به وی ظاهر میگردد؛ از انس بن مالک آمده است که رسول ﷲ از
کنار دو پسر بچه گذشت و به آنان سﻼم نمود.3
به طور مثال با او مشورت کند و فکر او را بخواهد و مسئوليتهايی متناسب با سن او و
توانش به او داده شود و همچنين اموری مثل اين که از او خواسته شود تا رازها را مخفی
دارد و در جهت اصﻼح برآيد ،مثل حديث انس که گفته است :رسول ﷲ نزد من آمد ،در
حالی که با دو پسر بچه بازی میکردم ،گفت :بر ما سﻼم نمود و مرا برای نيازی مأمور
گرداند ،به نزد مادرم دير رسيدم ،وقتی نزد مادرم رسيدم ،گفت :چه چيزی وقت تو را گرفت؟
گفتم :رسول ﷲ مرا به سوی نيازی مأمور گرداند ،گفت :نياز او چه بود؟ گفتم :آن راز
است ،گفت :از راز رسول ﷲ نزد کسی سخن نگو! .4همچنين در روايتی از انس آمده
است :رسول ﷲ نزد ما آمد و من پسر بچهای بودم که در نزد دو پسر بچه ديگر بودم ،او بر
ما سﻼم نمود ،سپس دست مرا گرفت و مرا به سوی امری فرستاد و در زير سايهی ديوار يا
کنار ديوار نشست تا اين که نزد او برگشتم.5
ابن عباس رضی ﷲ عنهما گفته است :پسر بچهای بودم که با پسربچهای ديگر بازی می-
کردم ،متوجه شدم که پيامبر ﷲ پشت من است و به من رو نموده است ،گفتم :پيامبر ﷲ][
نيامده است ،مگر به سوی من ،گفت :به سوی او شتافتم و در پشت درب منزل خود را از من
پنهان نمود ،گفت :چيزی حس نکردم تا اين که پس گردنيی از روی محبت و شوخی به من
زد و فرمود» :ا ْذهَبْ فَا ْدعُ ِلي ُمعَا ِويَةَ« )برو و معاويه را برای من صدا کن!( و او کاتب وی
بود ،نزد معاويه رفتم و گفتم :پيامبر ﷲ] [را اجابت کن که نيازی دارد.6
-9تعليم دادن جرأت به او:
جرأت را در مکان خود توضيح دادهام و در آموزش آن بايد جرأت در سخن گفتن را به
او آموخت.
 - 1صحيح بخاری)بخارايی( .2351
 -2مسند أحمد 323؛ شيخ شعيب اﻻرنووط گفته است ،اسناد آن حسن میباشد.
 - 3صحيح مسلم .5791
 - 4صحيح مسلم .6533
 - 5سنن ابوداود 5203؛ شيخ آلبانی گفته است صحيح است ،البته بدون نشستن در زير سايه.
 - 6مسند احمد  2651و 3104؛ شيخ شعيب اﻷرنؤوط گفته است :رجال آن ثقة هستند و رجال شيخين می-
باشند ،جز ابو حمزة.

 -10شرم نمودن:
بايد کوشش نمود تا در لباس پوشيدن ،شباهت به زنان ،کوتاه کردن موی سر ،در حرکات
و راه رفتنش شرم داشته باشد و او را از پوشيدن لباس ابريشم که از خصلتهای زنان است،
بايد منع کرد.
 -11دور کردن وی از راحت طلبی:
بايد او را از راحت طلبی و زندگی تن آسا ،کسالت و راحتی و بيهودگی ،دور نگه
داشت؛ عمر گفته است :زندگی راحت نداشته باشيد که نعمت ]در دنيا[ دوام ندارد.1
 -12دور کردن آنها از مجالس لهو:
بايد او را از مجالس لهو ،باطل ،غنا و موسيقی باز داشت؛ زيرا آن با مردانگی منافات
دارد و جديت را از بين میبرد.
* اين روشهايی که برای زياد شدن مردانگی و رشد آن در درون اطفال بيان شد را شيخ
محمد المنجد حفظه ﷲ در مطويهای مخصوص اين امر بيان داشته است.
مرد و زن
علماء گفتهاند :زمان شامل شب و روز میباشد و جنس انسان شامل مرد و زن است و
برای هر کدام از آنها امور مهمی بيان شده است ،چه بسا که وقتی شب برای آرامش و
سکوت و روز برای تﻼش و عمل میباشد ،در نتيجه مرد به منزلهی روز است و زن به
منزلهی شب.
پروردگار عزت سبحانه آنان را جمع کرده و میفرمايدَ  :و ﱠ
ار ِإ َذا
الل ْي ِل ِإ َذا َي ْغشَﻰ * َوالنﱠ َه ِ
شتﱠﻰ] الليل) [4-1:سوگند به شب آن هنگام که
س ْع َي ُﻛ ْم لَ َ
ت َ َجلﱠﻰ * َو َما َخلَقَ ال ﱠذ َﻛ َر َو ْاﻷ ُ ْنثَﻰ * ِإ ﱠن َ
میپوشاند * سوگند به روز آن هنگام که روشن میشود * و سوگند به آن که مذکر و مؤنث
را آفريد * همانا کوشش شما مختلف است(.
شايسته مرد نيست که آرزو کند که زن باشد و شايستهی زن نيست که آرزو کند که مرد
ض
باشد ،راست گفت ﷲ بزرگ که فرمودَ  :و َﻻ تَت َ َمنﱠ ْوا َما فَ ﱠ
علَﻰ بَ ْع ٍ
ض ُﻛ ْم َ
ض َل ﱠ ُ بِ ِه بَ ْع َ
]النساء) [32:آنچه از فضيلت که ﷲ آن را بر بعضی ]بيشتر از[ بعضی ديگر قرار داده است
را آرزو نکنيد!( .ابن کثير رحمه ﷲ میگويد :اين آيه دربارهی زنان نازل شد و آن وقتی بود
که گفتند :ای کاش ما مردانی بوديم و به مانند آنان جنگ مینموديم و جهاد میکرديم ،زنی
نزد رسول ﷲ آمد و گفت :ای رسول ﷲ! ﷲ تعالی جهاد را بر مردان واجب نمود ،اگر در
آن مصيبتی به آنها برسد ،اجر میبرند و اگر کشته شوند ،زندهاند و نزد پروردگارشان روزی
میخورند ،ما امور آنها را برپا میداريم و برای ما در آن چه خواهد بود؟ پيامبر فرمود:
»أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منﻛن يفعله«) 2به
من رسيده است که اگر زنان از شوهر اطاعت کنند و به حقوق او اعتراف کنند ،معادل آن
میباشد و عدهی کمی از شما آن را انجام میدهد(.
در حالتی از حاﻻت که زنی به صفات نيکو خوانده میشود ،او را به مردان تشبيه می-
کنند و آنچه که عادت مردم شده است ،آن عمل فقط از مردان سر میزند...
میگويند :فﻼن زن به مانند مردان میايستد ...و گاهی از شدت تعجب نمودن به عمل
آنها ،به صد مرد توصيف میشوند و اين وقتی است که صفات مردانگی در آن به شکلی
استوار به مانند مردان ،ايجاد میگردد و اين در حالی است که صفات مردانگی در آنها ثابت
نمیماند!!...
وقتی بعضی از مردان در جنگ احد ميدان را خالی کردند و از مقابل دشمن فرار کردند،
رسول ﷲ با ثبات ايستاد ...زنی از مسلمانان آمد و در ميدان مردانگی وارد شد و در آن
 - 1شرح معانی اﻵثار .6365
 - 2مسند البزار  5209و طبرانی.

درخشيد و شمشيری از کسانی که فرار میکردند را گرفت و به مانند يک مرد همراه رسول
ﷲ ايستاد ،او جراحتی ديد و از بدنش خون جاری شد و اعتنايی به آنچه بر وی وارد شد،
ننمود تا اين که رسول ﷲ او را نجات داد و اين در حالی بود که میفرمود» :من يطيق ما
تطيقين يا أم عمارة« )کدام مردی است که طاقت تو را داشته باشد؟ ای ام عمارة!(.
اين در حالی است که رسول زنانی را که خود را به مردان تشبيه میکند را لعن فرموده
است ،ولی او قرار گرفتن آنها در موضع مردانگی را برای بعضی از زنان مؤمنان ،مانند ام
عماره ،تبريک گفت ،آن در ميدانهای حق ،جنگ و ياری دين بود .اگر مردانگی صفتی است
که ﷲ تعالی و فرستادهاش آن را دوست دارند ،آن برای تمامی مردم ارزش است ،چه مرد
باشند و چه زن...
عﻼمتهای مردانگی
 (1دائما ً به ياد ﷲ بودن:
مردانگی اين است که دنيا انسان را مشغول ننمايد تا از آخرت غفلت حاصل شود ،ﷲ
تعالی به محکمی بيان میفرمايدِ  :في بُيُو ٍ
س ِبّ ُح لَهُ ِفي َها
ت أَذِنَ ﱠ ُ أ َ ْن ت ُ ْرفَ َع َويُ ْذ َﻛ َر ِفي َها ا ْس ُمهُ يُ َ
َاء ﱠ
ص َﻼةِ َو ِإيت ِ
الز َﻛاةِ
ع ْن ِذ ْﻛ ِر ﱠ ِ َو ِإقَ ِام ال ﱠ
ارة ٌ َو َﻻ بَ ْي ٌع َ
ِب ْالغُد ّ ُِو َو ْاﻵ َ
صا ِل * ِر َجا ٌل َﻻ ت ُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ار] النور) [37-36:در خانههايی که ﷲ اجازه داده
ب فِي ِه ْالقُلُ ُ
يَ َخافُونَ يَ ْو ًما تَتَقَلﱠ ُ
ص ُ
وب َو ْاﻷ َ ْب َ
است تا نام او ياد شود و باﻻ رود ]و[ در صبح و شب او تسبيح میشود * مردانی که تجارت
و خريد و فروش آنها را از ياد ﷲ و نماز خواندن و پرداخت زکات باز نمیدارد ،از روزی
میترسند که در آن قلبها و چشمها منقلب میشود(.
رسول ﷲ بر منبر خطبه ايراد میفرمود و ]در آن حالت[ کاروانی آمد ،صحابه
بيرون رفتند و کسی باقی نماند ،مگر دوازده نفر ،پيامبر فرمود» :وﷲ لو تتابعتم فلم يبق
منﻛم أحد ،لسال بﻛم الوادي نارا« )قسم به ﷲ اگر به دنبال شما میآمد ،شخصی باقی نمیماند،
ارة ً أ َ ْو
]بدين صورت که[ در وادی آتش جريان پيدا کند( ،و ﷲ تعالی فرمودَ  :و ِإ َذا َرأ َ ْوا ِت َج َ
ازقِينَ 
ار ِة َو ﱠ ُ َخي ُْر ﱠ
الر ِ
لَ ْه ًوا ا ْنفَضﱡوا ِإ َل ْي َها َوت ََر ُﻛوكَ قَا ِئ ًما قُ ْل َما ِع ْن َد ﱠ ِ َخي ٌْر ِمنَ اللﱠ ْه ِو َو ِمنَ ال ِت ّ َج َ
]الجمعه) [11:و هنگامی که تجارت يا سرگرمی را ديدند ،از کنار تو پراکنده شدند و تو را
ايستاده رها کردند ،بگو :آنچه نزد ﷲ است بهتر از سرگرمی و تجارت میباشد و ﷲ بهترين
روزی دهندگان است(.
 (2مقدم داشتن اطاعت از ﷲ تعالی بر مال و فرزند:
ْ
ْ
ْ
صا ِل َحاتُ َخي ٌْر ِعن َد َربِّ َك
ﷲ تعالﻰ میفرمايدْ  :ال َما ُل َو ْالبَنُونَ ِزينَةُ ْال َحيَاةِ ال ﱡدنيَا َوالبَاقِيَاتُ ال ﱠ
ث َ َوابًا َو َخي ٌْر أَ َم ًﻼ] الکهف) [46:مال و فرزندان زينت زندگی دنيوی میباشند و اعمال صالح
]که[ باقی ]میماند[ نزد ﷲ در پاداش گرفتن و آرزو نمودن ،بهتر است( .پيامبر فرموده
صا ِل َحاتِ « )اعمال صالحی که باقی میماند را زياد کنيد!(،
است» :ا ْست َ ْﻛثِ ُروا ِم ْن ْالبَا ِقيَاتِ ال ﱠ
ير َوالت ﱠ ْه ِلي ُل َوالت ﱠ ْس ِبي ُح َوالتﱠحْ ِمي ُد َو َﻻ َح ْو َل َو َﻻ
گفتند :ای رسول ﷲ! آنها چه هستند؟ فرمود» :الت ﱠ ْﻛ ِب ُ
قُ ﱠوة َ ِإ ﱠﻻ بِا ﱠ ِ«) 1تکبير)ﷲ اکبر گفتن( و تهليل)ﻻ اله اﻻ ﷲ گفتن( و تسبيح)سبحان ﷲ گفتن( و
تحميد)الحمد گفتن( و هيچ قدرت و توانی وجود ندارد ،مگر از طرف ﷲ ]گفتن[(.
امام آلوسی در تفسير اين آيه میگويد :مالها و فرزندان به سرعت نابود میگردند ،ولی
ياد ﷲ تعالی اين گونه نمیباشد .وقتی حقوق صاحبان آن زياد میشود ،مال وبالی بر گردن
صاحب آن ،میگردد ،گاهی فرزند عاق میشود و گاهی فاسد میگردد و از او منفعتی در دنيا
و آخرت کسب نمیشود.2
 - 1ابن جرير از أبي هريرة آن را آورده است و مختصر ابن ﻛثير جلد 2ص 421؛ مسند احمد 11713 :و
شيخ شعيب اﻷرنؤوط گفته است اين حديث مسند حسن لغيره میباشد.
 - 2روح المعاني جلد 15ص.286

 (3سرپرستی خانواده:
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ض
ساء بِ َما ف ﱠ
علﻰ بَ ْع ٍ
ﷲ تعالﻰ میفرمايدّ ِ  :
ض ُه ْم َ
ض َل ّ ُ بَ ْع َ
الر َجال ق ﱠوا ُمونَ َ
علﻰ ال ِن َ
]النساء) [34:مردان سرپرست زنان هستند به واسطهی فضيلتی که ﷲ برای بعضی بر بعضی
ديگر قرار داده است( .ابن ﻛثير رحمه ﷲ میگويد» :القَ ِيّم« به معنای رئيس است ،او کسی که
در بين اهلش حکم میکند و هنگام کجی آنها ،آنان را مستقيم مینمايد و در روز قيامت
ع ْن َر ِعيﱠتِ ِه ، ...
مسئوليت آنها را دارد ،پيامبر فرموده استُ » :ﻛلﱡ ُﻛ ْم َراعٍ َو ُﻛلﱡ ُﻛ ْم َم ْسئُو ٌل َ
ع ْن َر ِعيﱠتِ ِه) 1«...تمامی شما مسئول هستيد و ]در روز
َو ﱠ
الر ُج ُل َراعٍ فِي أَ ْه ِل ِه َو ُه َو َم ْسئُو ٌل َ
قيامت[ دربارهی زيردستان شما سوال خواهد شد ...و مرد مسئول خانوادهاش است و در
]روز قيامت[ از زيردستانش سوال میشود.(...
مردانگی مرد با کمک به خانوادهاش کم نمیشود ،از عايشه رضي ﷲ عنها دربارهی
عمل رسول ﷲ در خانه سوال شد ،او گفت» :در کار اهلش داخل میشد ،چيزی را بر می-
داشت و چيزی را ]در جای خود[ میگذاشت ،کفشش را میدوخت و لباسش را وصله میزد
و گوسفندش را میدوشيد« .2بله او فرستادهی ﷲ تعالی بود.
محبت به اهل خانه و شوخی کردن با آنها مردانگی مرد را کم نمیکند ،عايشه رضي ﷲ
عنها گفته است :رسول ﷲ عليه الصﻼة والسﻼم با او مسابقهی ]دو[ گذاشت و او بر ]پيامبر[
پيروز گشت ،گفت :وقتی گوشتی را حمل میکردم ،رسول ﷲ عليه الصﻼة والسﻼم با من
مسابقه داد و بر من پيروز گشت و فرمود» :هذه بتلك« )اين بجای آن(.3
چه چيزی مردانگی مرد را در بين خانوادهاش از بين میبرد؟
از بين رفتن غيرت وی برای خانوادهاش:
الف -هنگامی که لباس زن کافی نبوده و بدن او بيرون میافتد و مردم عورت او را می-
سا ٌء َﻛا ِس َي ٌ
ات
بينند و رسول ﷲ به ما آموخته است که چنين افرادی اهل آتش جهنم هستندَ » :و ِن َ
ت َمائِﻼَ ٌ
ات ُم ِميﻼَ ٌ
اريَ ٌ
ت ْال َمائِلَ ِة ﻻَ يَ ْد ُخ ْلنَ ْال َجنﱠةَ َوﻻَ يَ ِج ْدنَ ِري َح َها َو ِإ ﱠن
س ُه ﱠن َﻛأ َ ْسنِ َم ِة ْالب ُْخ ِ
ت ُر ُءو ُ
َ
ع ِ
َ 4
يرةِ َﻛ َذا َو َﻛذا« )]دو گروه هستند که اهل آتش جهنم میباشند  ....و دوم[
ِري َح َها لَتُو َج ُد ِم ْن َم ِس َ
زنانی که لباس پوشيدهاند ،ولی لخت میباشند ،به مردان تمايل دارند و مردان را به سمت
خود میکشند و سرهای خود را به مانند کوهان شتر درست میکنند ،آنها به بهشت داخل نمی-
شوند و بوی آن نيز به آنها نمیرسد و اين درحالی است که بوی آن از اينجا و آنجا ]به
فاصلهی پانصد سال[ استشمام میشود(.
علَﻰ
ب -با آنها اختﻼط صورت نگيرد ،رسول ﷲ فرموده استِ » :إيﱠا ُﻛ ْم َوال ﱡد ُخو َل َ
اء« )شما بر حذر میدارم از تنها شدن با زنان( ،مردی از انصار گفت :ای رسول ﷲ!
س ِ
النِّ َ
5
ْ
ْ
اگر خانوادهی شوهر بود چطور؟ فرمود» :ال َح ْم ُو ال َم ْوتُ « )خانوادهی شوهر مرگ است( و
معنای آن تنها گذاشتن دو نفر است.
ج -همچنين از مسائل ديگری که مردانگی مرد را زير سوال میبرد ،دادن زمام امور
زنش به ديگران است ،هر وقت بخواهد از خانه بيرون میرود و هر وقت بخواهد بر می-
گردد و اين در حالی است که مرد ،حالت او را در هنگام خارج شدن نمیداند و يا اين که آن
زن بدون محرم سفر کند و يا آن که دوست پاکی نداشته باشد تا دين و عفت او را در راه
تأمين کند.
 - 1صحيح بخاری)بخارايی(  893و  2409و  2554و  2558و  5188و  5200و 7138؛ صحيح مسلم
4828؛ سنن ابوداود 2928؛ سنن تِرمذی .1705
 - 2طبرانی آن را روايت کرده است.
 - 3سنن ابوداود  2578و رواه نسائی و صححه آلبانی.
 - 4صحيح مسلم  5704و .7373
 - 5صحيح بخاری)بخارايی( 5232؛ صحيح مسلم 5803؛ سنن تِرمذی .1171

اين امور و اهميت ندادن آن توسط مرد بر نبودن غيرت مرد دﻻلت میکند و پيامبر
فرموده است» :ﻻ يدخل الجنة ديوث« )ديوث وارد بهشت نمیشود( 1و ديوث کسی است که
غيرتی برای ناموسش ندارد.
د -همچنين از اموری که مردانگی مرد را از بين میبرد ،سپردن رهبری به اهلش می-
باشد و پيامبر فرموده است» :إذا ﻛان أمراؤﻛم فساقﻛم وأغنياؤﻛم شرارﻛم ،وأمورﻛم إلﻰ
نسائﻛم ،فبطن اﻷرض خير من ظهرها«) 2اگر اميران شما از فاسقان شما باشند و ثروتمندان
شرترين شما باشند و امورتان به دست زنان داده شود ،داخل زمين بهتر از روی آن
شما ّ
است( ،در اثر آمده است :بندهی زن هﻼک شده است.
هـ -از چيزهايی که مردانگی مرد را ويران میکند ،مقدم داشتن محبت خانواده بر محبت
ﷲ تعالی و فرستادهاش میباشد .عبدﷲ بن ابوبکر با زنی ازدواج کرد که به او عاتکة گفته
میشد و دارای نسب ،زيبايی و ادب بود ،روزی ابوبکر از خانه برای رفتن به نماز جمعه
بيرون آمد و شنيد که عبدﷲ با همسرش عشق بازی میکند ،به مانند عشق بازيی که بين مرد
و همسرش وجود دارد ،وقتی از نماز جمعه برگشت و آنان را در حالتی ديد که در قبل در آن
بودند ،گفت :ای عبدﷲ! آيا با ما نماز نخواندی؟ گفت :آيا نماز جمعه خوانديد؟ ابوبکر گفت:
عاتکه تو را در برابر پروردگارت به خود مشغول نمود ،پس او را طﻼق بده .او را طﻼق
داد و شش ماه گذشت و ابوبکر فهميد که عبدﷲ و عاتکه پشيمان شدهاند ،زيرا آنها در کاری
داخل شدند که بين زن و شوهر وجود دارد ولی آن کار آنها را از اطاعت ﷲ باز داشت،
سپس به او گفت :به سوی او رجوع کن و او رجوع نمود.
] (4متن عربی کتاب از المکتبة الشاملة گرفته شده است و در آن آيتم  4وجود نداشت[.
 (5تواضع داشتن و تکبر ننمودن:
مهمانی نزد عمر بن عبد العزيز رحمه ﷲ آمد ،نزديک بود که چراغ خاموش شود و
مهمان گفت :ای امير المؤمنين! آيا آن را درست کنم؟ عمر بن عبد العزيز گفت :از جوانمردی
مرد نيست که مهمان خود را به کاری بگيرد ،گفت :آيا غﻼم را بيدار کنم؟ گفت :او تازه
خوابيده است ،سپس عمر بن عبد العزيز ايستاد و چراغ را درست کرد و برگشت و مهمان
گفت :أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز چراغش را درست کرد!! گفت :ايستادم و من عمر
بن عبد العزيز هستم و وعدهات دادم و من عمر بن عبد العزيز هستم .به ای معنا که اين امر
ارزش مرا کم نکرد ،بلکه برای تواضعی که برای ﷲ نمودم ،مقام مرا باﻻ برد.
 (6مردانگی در عفو و بخشش است و در انتقام نمیباشد:
مسطح بن أثاثة کسی بود که از تهمتی که به عايشه رضی ﷲ عنها زده شد] ،نزد
ديگران[ سخن گفت ،ماجرای تهمت به طور خﻼصه اين گونه بود :رسول ﷲ وقتی برای
جهاد بيرون میرفت ،بين زنانش قرعه میانداخت ،قرعه به نام هرکس میافتاد او را در
سفرش همراه مینمود و اين بار قرعه به نام عايشه رضی ﷲ عنها در آمد .وقتی کار لشگر
تمام شد و بازگشت ،عايشه رضی ﷲ عنها برای بعضی از امورش از لشگر جدا شد ،وقتی
برگشت ديد که لشگر رفته است و در آن مکان نشست و انتظار کشيد ،در آنجا صحابی به نام
صفوان بن معطل بود و انتظار انتهای لشگر را میکشيد و پشت سر لشگر میآمد که اگر
لشگر چيزی را جا گذاشته بود ،او آن را بردارد .وقتی عايشه رضي ﷲ عنها را ديد – او را
قبل از واجب شدن حجاب ديده بود – گفت :ام المؤمنين .در آنجا بود که او را سوار کرد و به
لشگر ملحق شد ،وقتی به لشگر رسيد ،هودجی که عايشه رضی ﷲ عنها در آن بود را نگه
داشتند و او را در آن نيافتند ،مدتی نگذشت که صفوان بن معطل آمد و او شتری را آورده
بود و بر آن عايشه رضی ﷲ عنها سوار بود .رئيس منافقان عبد ﷲ بن أبي بن سلول سخن
 - 1سنن نسائی 2562؛ صححه آلبانی.
 - 2سنن تِرمذی  2266و ضعفه آلبانی.

گفت و به ناموس رسول ﷲ طعنه وارد نمود و اين طور بيان نمود که بين عايشه رضی ﷲ
عنها و صفوان رابطهای وجود داشته است.
وقتی اين امر رخ داد ،مسطح فرد فقيری بود و ابوبکر به او انفاق مینمود و اين در
حالی بود که او به دختر ابوبکر رضی ﷲ عنهما طعنه وارد مینمود ،وقتی آيات برائت در
سورهی نور نازل گشت ،ابوبکر قسم خورد که ديگر هرگز به مسطح انفاق نکند و ﷲ تعالی
نازل فرمودَ  :و َﻻ يَأْت َ ِل أُولُو ْالفَ ْ
اج ِرينَ
ساﻛِينَ َو ْال ُم َه ِ
ض ِل ِم ْن ُﻛ ْم َوالسﱠعَ ِة أ َ ْن يُؤْ تُوا أُو ِلي ْالقُ ْربَﻰ َو ْال َم َ
ور َر ِحي ٌم] النور[22:
صفَ ُحوا أ َ َﻻ ت ُ ِحبﱡونَ أَ ْن يَ ْغ ِف َر ﱠ ُ لَ ُﻛ ْم َو ﱠ ُ َ
سبِي ِل ﱠ ِ َو ْليَ ْعفُوا َو ْليَ ْ
غفُ ٌ
فِي َ
)کسانی از شما که صاحب فضيلت و ثروت هستند ،نبايد قسم بخورند که به خويشاوندان و
مستمندان و مهاجرين در راه ﷲ ،انفاق نکنند ،بايد عفو کنند و چشم پوشی کنند .آيا دوست
نداريد که ﷲ شما را بيامرزد و ﷲ بسيار آمرزنده و دائما ً رحمت کننده است( .بعد از آن
ابوبکر گفت :بله ای پروردگار! دوست داريم تا مارا بيامرزی و انفاق خود به مسطح را
دوباره شروع نمود.1
 (7تجارت آنها را غافل نمیسازد:
عمرو بن دينار رحمه ﷲ عبور نمود و همراه او سالم بن عبد ﷲ بود ،گفت] :همراه سالم
بن عبد ﷲ بودم و ما به دنبال مسجد بوديم ،از بازار مدينه عبور کرديم و آنها نماز میخواندند
و کاﻻی خودشان را به حال خود گذاشته بودند ،سالم به کاﻻهای آنها نگاه کرد در حالی که
کسی نزد او نبود و[ کسی مقابل او نبود تا از آنها نگهبانی کند يا به آنها رسيدگی کند يا اين
که دکانهای خود را بسته باشند و در راه بر کنار راه ننشسته بودند و منتظر نبودند که چه
زمانی نماز تمام شود تا اولين کسی باشند که دکان خود را باز کند ،کاﻻی خود را در خيابان
رها کرده بودند و بازار را ترک کرده بودند و به مسجد رفته بودند] ،سالم به کاﻻهايشان نگاه
ارة ٌ
میکرد در حالی که همراه او کسی نبود و اين آيه را تﻼوت مینمودِ  :ر َجا ٌل ﻻ ت ُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ع ْن ِذ ْﻛ ِر ﱠ ِ] النور) [37:مردانی که تجارت و خريد و فروش آنها را از ياد ﷲ باز
َوﻻ بَ ْي ٌع َ
نمیدارد و  (...سپس گفت :آنها همين افراد هستند[ آنان کسانی هستند که منظور ﷲ از آنها
در اين آيه میباشد ،آنان کسانی هستند که خواست ﷲ را بر خواست خود مقدم داشتهاند و
اطاعت از ﷲ را بر کاﻻی دنيوی فنا شونده ترجيح میدهند و اجابت اين ندای واﻻی ربانی را
برگزيدهاند :حي علﻰ الصﻼة ،حي علﻰ الفﻼح] ،اين ندا را[ بر حرص و طمعی که شيطان آن
را حرکت میدهد و بر نفسی که به بدی امر میکند ،ترجيح دادهاند.
سبحان ﷲ چه بسيارند مردانی که امروز در دکانها و مغازههايشان مینشينند يا در داخل
آن در گوشهای مخفی قرار میگيرند ،بعضی از آنها پشت دخل مینشينند و جواب اين تلفن و
آن مشتری را میدهند و سخن میگويند و معامله مینمايند و پايين میآيند و باﻻ میروند و
ندای ﷲ تعالی را ترک میکنند ،مسجد را ترک میکنند ،دعوت به سوی ﷲ تعالی را
استجابت نمیکنند ،برای چه ای برادران؟! آيا آنان مرد ناميده میشوند؟! خير ،چه بسا.
آنان شبيه مردان هستند ولی مرد نيستند.
 (8دفاع از دوستان ﷲ تعالی:
اين مردانگی را ﷲ تعالی در قرآن توصيف مینمايد ،اهل آن کسانی هستند که به
پيامبران در دعوتشان کمک میکنند و آنها را ياری میدهند و برای مردم روشن میسازند که
آنچه پيامبران برای آن آمدهاند ،حق میباشد و پيامبران را ياری داده و به آنها کمک میکنند.
صﻰ ْال َمدِينَ ِة) و از دورتری نقطهی شهر آمد( ،چه
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َجا َء ِم ْن أَ ْق َ
صﻰ ْال َمدِينَ ِة َر ُج ٌل
کسی آمد؟ آيا لشگر بسيار قوی آمد يا تعداد زيادی از افراد؟ َ و َجا َء ِم ْن أَ ْق َ
]يس) [20:از دورترين نقطهی شهر ،مردی آمد( از آخر شهر َ ر ُج ٌل يَ ْس َعﻰ) مردی کوشا(
 - 1تفسير ابن کثير در ذيل همين آيه.

آمد .سرسختی میکرد و برای چه آمد؟ آيا او آمد تا به بازار و يا حراجی برسد و اين در
حالی است که نمیخواهد ذرهای از آن را از دست بدهد؟! آيا او آمد به جايی که سخن زيادی
گفته میشود و نمیخواهد چيزی را از دست بدهند؟! خير ،ای برادران! قَا َل َيا قَ ْو ِم ات ﱠ ِبعُوا
سلِينَ * اتﱠ ِبعُوا َم ْن ﻻ َي ْسأَلُ ُﻛ ْم أَ ْجرا ً َو ُه ْم ُم ْهتَدُونَ ] يس) [21-20:گفت :ای قوم من از
ْال ُم ْر َ
رسوﻻن تبعيت کنيد! * از کسانی تبعيت کنيد که اجری از شما نخواستهاند و آنها هدايت
ي ﻻ أ َ ْعبُ ُد الﱠذِي فَ َ
ط َرنِي
يافتگان هستند( ،از آنها تبعيت کنيد! از آن رسوﻻن تبعيت کنيد! َ و َما ِل َ
َوإِلَ ْي ِه ت ُ ْر َجعُونَ ) و بر من نيست تا کسی که مرا آفريده است را عبادت نکنم و ]در قيامت[ به
سوی او بازگردانده میشويد(.
سپس عرضه نمودن حقايق عقيده و تصورات پاک ،صاف و خالی از آلودگیهای شرک
غف ََر ِلي
ْت قَ ْو ِمي يَ ْعلَ ُمونَ * بِ َما َ
را بيان مینمايد ،تا اين که ﷲ او را ميراند و گفت :يَا لَي َ
َربِّي َو َجعَلَنِي مِنَ ْال ُم ْﻛ َر ِمينَ ] يس) [27-26:ای کاش قوم من میدانستند * به واسطهی آنچه که
پرورگار من ،مرا آمرزيد و مرا از اکرام شدگان قرار داد(.
از صفات مردانگی که خودمان را به آن منسوب میداريم اين است که به پيامبران کمک
دشمنی با رسوﻻن
کنيم و با دشمنان پيامبران بجنگيم ،اگر دعوت رسوﻻن را ياری نماييم،
ِ
کنندگان
باقی نمیماند ،در دعوت رسوﻻن دلسردی و يأس وجود ندارد ،اگر از استجابت
ِ
دعوت رسوﻻن باشيم و از آنها تبعيت کنيم و از آنها نافرمانی نکنيم و از بدعت گذاران و
معاندان نباشيم] ،چنين دلسرديی در ما وجود نخواهد داشت[.
اين صفت امروزه در کداميک از مردان يافت میشود؟! چند نفر از مردان به دعوت
رسول ﷲ ياری میرساند؟! آنها کم هستند.
 (9خيرخواهی کردن حتی در حالت ترس:
مردان کسانی هستند که اگر ترس به سراغ آنها بيايد بازهم برای ﷲ خيرخواهی می-
کنند ،حتی اگر ترس آنها را در بر گرفته باشد و ترساندن ]ظالمان[ آنها را محاصره نموده
باشد .خيرخواهی او به تنهايی آنقدر زياد است که امتی نمیتواند ،آن را انجام دهد .يک مرد
به تنهايی به مانند ]گروهی[ که مثل کف روی سيل میباشند ،عمل میکند و عمل او بر آن
کفهای سيل ،رجحان دارد .او کسی است که تصوری واحد و منهجی تنها و عقيدهای خاص او
را از اين کار منع نمیکند ،آن مردان خيرخواهی را برای ﷲ انجام میدهند و دوستان ﷲ
تعالی را از خطرهايی که برای آنها وجود دارد و آنها را احاطه کرده است ،برحذر میدارند.
صﻰ ْال َمدِينَ ِة يَ ْس َعﻰ] القصص) [20:و مردی
ﷲ تعالﻰ میفرمايدَ  :و َجا َء َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْق َ
کوشش کنان از دورترين نقطهی شهر آمد( از دورترين نقطهی شهر شدت عمل به خرج داد
و راه طوﻻنی او را از اين کار باز نداشت ،با تﻼش فراوان و سرسختانه آمد ،بله او مردی
سﻰ إِ ﱠن ْال َم َﻸ َ يَأْت َِم ُرونَ بِ َك) گفت :ای موسی سران دربارهی تو مشورت
مؤمن بود .قَا َل يَا ُمو َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ﱠ
ّ
اص ِحينَ ) تا تو را
میکنند( ،دربارهی امر تو مشورت میکنندِ  ،ليَقتلوكَ فَاخ ُر ْج إِنِي لكَ ِمنَ الن ِ
بکشند ،در نتيجه بيرون برو ،همانا من برای تو از خيرخواهان میباشم( .من نقشههای آنها
دربارهی تو را آشکار نمودهام و دسيسهها و نيات خبيث آنها را برای تو بيان نمودهام ،پس از
اين شهر خارج شو! فَ ْ
اص ِحينَ ) خارج شو! زيرا من برای تو از
اخ ُر ْج ِإنِّي ِل َ◌ َك ِمنَ النِّ ِ
خيرخواهان هستم(.
ابن ﻛثير رحمه ﷲ گفته است] :آن مرد[ به مردانگی توصيف شده است ،چون او با راه
معمولی مخالفت نموده است ،يعنی راهی که مسير عمومی نبود را طی نمود و راهی سريعتر
را برگزيد تا قبل از کسانی که برای کشتن او مأمور شدهاند ،به آنجا برسد و به سوی موسی
شتافت و او را برحذر داشت ،گفت :مردم پشت سر من میآيند تا تو را بگيرند و به قتل
اص ِحينَ ) خارج
برسانند] ،آن مردم[ ياران فرعون طغيانگر بودند ،فَا ْخ ُر ْج إِ ِنّي ِل◌َ كَ ِمنَ ال ِنّ ِ
شو! من برای تو از خيرخواهان میباشم(.

اين مرد کوشش کنان آمد و راه را کوتاه کرد تا دوست ﷲ تعالی و پيامبرش موسﻰ عليه
السﻼم را ]از دشمنان[ برحذر دارد .با آن که ترسی برای وی وجود داشت او خيرخواهی را
برگزيد و اين از صفات مردانگی است.
 (10ثابت قدم بودن و دعوت دادن به سوی ﷲ تعالی:
ْ
َ
ُ
َ
َ
اب فَإ ِ َذا
عل ْي ِه ُم البَ َ
علي ِه َما ا ْد ُخلوا َ
ﻼن ِمنَ الﱠذِينَ يَخَافُونَ أ ْنعَ َم ﱠ ُ َ
ﷲ تعالﻰ میفرمايد :قَا َل َر ُج ِ
ُ
علَﻰ ﱠ ِ فَت ََو ﱠﻛلوا إِ ْن ُﻛ ْنت ُ ْم ُمؤْ ِمنِينَ ] المائدة) [23:دو مرد از کسانی که
َدخ َْلت ُ ُموهُ فَإِنﱠ ُﻛ ْم غَا ِلبُونَ َو َ
]از ﷲ تعالی[ میترسيدند ]و[ ﷲ به آنها نعمت داده بود ،گفتند :از دروازه بر آنان وارد شويد!
پس اگر داخل شويد ،همانا شما غلبه کنندگان خواهيد بود و فقط بر ﷲ توکل کنيد! اگر از
مؤمنان هستيد(.
موسﻰ به بنی اسرائيل امر نمود که به سرزمين مقدس وارد شويد و آنان را به ياری و
پيروزی از طرف ﷲ تعالی بشارت داد و گفت» :ﷲ با شماست ،پس با کافرانی که سرزمين
ِ
مقدس را اشغال کردهاند بجنگيد!« ،بنی اسرائيل کسانی بودند که سرشت آنها از نامردی و
خيانت بود و از شريعت ﷲ تعالی و راه وی خودداری میکردند ،چه گفتند؟ آنان کﻼم بسيار
ت َو َرب َﱡك فَقَاتِﻼ إِنﱠا هَا ُهنَا قَا ِعدُونَ ] المائده[24:
زشتی را به زبان آوردند و گفتند :فَا ْذهَبْ أَ ْن َ
)پس تو و پروردگارت برويد و با آنها بجنگيد و ما اينجا مینشينيم( تو و پروردگارت ای
موسی! بجنگيد و ما به نتيجهی آن مینگريم و اگر پيروز شديد ما میآييم و داخل شهر می-
شويمِ  ،إنﱠا َها ُهنَا قَا ِعدُونَ ) ما اينجا مینشينيم( با تمامی وقاحت ،به موسی که پيامبر ﷲ
تعالی بود ،اين چنين سخن گفتند و اين در حالی بود که کسی با وی همراهی نمینمود ،قَا َل
َربّ ِ ِإنِّي ﻻ أَ ْم ِلكُ ِإ ﱠﻻ نَ ْف ِسي َوأ َ ِخي] المائده) [25:گفت :پروردگارا! من فقط مالک خود و
برادرم میباشم(.
جايگاهی سخت و جايگاهی سهمگين بود ،قوم ،پشت پيامبر خود را خالی کردند و او را
در مقابل دشمنان تنها گذاشتند ،اين بحران بزرگی بود! آيا اين گونه نبود؟ چه کسی اين بحران
را مديريت میکند و مردم را ثابت قدم میدارد و به آنها میگويد :ای مردم بر شريعت ﷲ
تعالی استوار باشيد و در مقابل دشمنان شکست را نپذيريد! پيروزی به اذن ﷲ تعالی آمدنی
است ،به شريعت ﷲ متعال تمسک بجوييد و ﷲ شما را ياری میفرمايد! ِ إ ْن ت َ ْن ُ
ص ُروا ﱠ َ
ص ْر ُﻛ ْم] محمد) [7:اگر ﷲ را ياری نماييد ،او شما را ياری میفرمايد( در اين حال بود که
َي ْن ُ
علَي ِه َما) دو مرد از کسانی که ]از ﷲ
ﻼن ِم َن الﱠذِينَ َيخَافُونَ أ َ ْن َع َم ﱠ ُ َ
دو مرد ايستادند ،قَا َل َر ُج ِ
تعالی[ میترسيدند ]و[ ﷲ به آنها نعمت داده بود ،گفتند (:ﷲ تعالی به آنها نعمت ايمان ،اسﻼم
و ثابت قدم بودن را داده بود.
ْ
َ
ُ
اب] المائدة) [23:دو مرد
ع َل ْي ِه ُم البَ َ
علَي ِه َما ا ْد ُخلوا َ
ﻼن ِمنَ الﱠذِينَ يَخَافُونَ أ ْنعَ َم ﱠ ُ َ
قَا َل َر ُج ِ
از کسانی که ]از ﷲ تعالی[ میترسيدند ]و[ ﷲ به آنها نعمت داده بود ،گفتند :از دروازه بر
آنان وارد شويد!( بر آنها هجوم ببريد! زيرا آنها ترسوهايی بيش نيستند ،فَإِ َذا َدخ َْلت ُ ُموهُ فَإِنﱠ ُﻛ ْم
علَﻰ ﱠ ِ َفت ََو ﱠﻛلُوا إِ ْن ُﻛ ْنت ُ ْم ُمؤْ ِمنِينَ ] المائده) [23:پس اگر داخل شويد ،همانا شما غلبه
غَا ِلبُونَ َو َ
کنندگان خواهيد بود و فقط بر ﷲ توکل کنيد! اگر از مؤمنان هستيد(.
ا ين نوع مردانگی چيزی است که به حقيقت امروزه به آن نياز داريم ،در بين بحرانهايی
که بر مسلمانان میوزد ،بحرانها و فتنههايی که شخص بردبار را حيران میکند ،به مردانی
نياز داريم که چشم مردم را در برابر دين باز میکنند ،به مردانی نياز داريم که اسوهای برای
مردم باشند ،به مردانی احتياج داريم که مردم را بر شريعت ﷲ تعالی ثابت قدم میدارند.
مصاديقی از مردان
مؤمن آل فرعون:
مؤمن آل فرعون تنها بود ولی مرد بود ،ﷲ تعالی میفرمايد :وقَا َل َر ُج ٌل ﱡمؤْ ِم ٌن ِ ّم ْن آ ِل
ت ِمن ﱠربِّ ُﻛ ْم وإن يَكُ َﻛاذِبا ً
ي ﱠ ُ وقَ ْد َجا َء ُﻛم بِ ْالبَ ِيّنَا ِ
فِ ْر َ
ع ْونَ يَ ْﻛت ُ ُم إي َمانَهُ أَت َ ْقتُلُونَ َر ُجﻼً أَن يَقُو َل َربِّ َ

ض الَذِي يَ ِع ُد ُﻛ ْم ﱠ
اب
ف َﻛ ﱠذ ٌ
ُص ْبﻛُم بَ ْع ُ
إن ﱠ َ ﻻ يَ ْهدِي َم ْن هُ َو ُمس ِْر ٌ
صادِقا ً ي ِ
َفعَلَ ْي ِه َﻛ ِذبُهُ وإن يَكُ َ
]غافر) [28:و مرد مؤمنی از آل فرعون که ايمانش را پنهان داشته بود ،گفت :آيا مردی را
میکشيد که میگويد :پروردگار من ﷲ است ،همانا با روشنیهايی نزد شما آمد ،اگر دروغگو
باشد ،دروغ وی بر عليه او است و اگر راستگو باشد بعضی از چيزهايی که شما را به آن
وعيد داده است به شما میرسد ،ﷲ کسی که تجاوزگر و دروغگو باشد را هدايت نمیکند(.
به اين مرد نگاه شود ،مانند کوه ايستاد و ايمانش را در زمانی که گريزی از آن وجود
نداشت ،آشکار نمود و در مقابل پيشوايی طغيانگر که مدعی خدايی بود و به بدیها پشت گرم
بود ،ايستاد ،سپس آن مرد برای پند دادن قومش ايستاد و آنان را از عذاب ﷲ تعالی ترساند و
آنان را به سوی ﷲ متعال و ايمان به وی سبحانه و تعالی دعوت داد؛ ولی آنها او را به سوی
کفر و شرک ورزيدن به ﷲ دعوت میدادند .آنان را به سوی بهشت و آمرزش دعوت می-
داد و آنان او را به سوی آتش جهنم و بازگشتگاهی بد دعوت میدادند ،اين وضع و حال در
تمامی زمانها وجود داشته است و در مقابل هر پيشوای طغيانگری موجود بوده است .آن
مردانگی به تمامی معنا میباشد.
محمد فاتح:
از مردان کسی است که پيامبر از آن سخن گفته است ،در حديثی که در مسند آمده است
ط ْن ِطينِيﱠةُ
و عبدﷲ بن بشر خثعمی از پدرش آورده است که او از پيامبر شنيد» :لَت ُ ْفتَ َح ﱠن ْالقُ ْس َ
ْش«) 1همانا قسطنطنيه فتح خواهد شد ،امير لشگر
ير أ َ ِم ُ
فَلَنِ ْع َم ْاﻷ َ ِم ُ
ْش َذلِكَ ْال َجي ُ
يرهَا َو َلنِ ْع َم ْال َجي ُ
امير نيکويی است و خود لشگر لشگر نيکويی است( .کودک محمد فاتح اين حديث را شنيد و
آن را در ذهنش نگه داشت تا وقتی که به سن هفده سالگی رسيد و آن ِسنی است که زمان
بردباری مسلمان و تحقق يافتن سخن رسول ﷲ میباشد.
مسلمانان از قرن اول ،بارها کوشش نمودند تا قسطنطينية را فتح کنند و يکی از صحابه،
ابو ايوب انصاری در يکی از جنگها کشته شد و فتح آن عقب افتاد تا به سلطان عثمانی رسيد
که امير نيکويی بود و سربازانش ،سربازان نيکويی بودند .آن مردانگی به تمام معنا است.
سيد قطب )صاحب تفسير فی الظﻼل(:
مثالی از مثالهای مردان ،نويسندهی تفسير فی ظﻼل -رحمه ﷲ – است ،وقتی از او طلب
شد که بندهای زيانکاری را با نوشتن چيزهايی ياری کند :گفت» :انگشت سبابهای که توسط
آن در هر نماز شهادت میدهم که هيچ پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ وجود ندارد و محمد
فرستادهی ﷲ میباشد ،امکان ندارد خطی را بنويسد که در آن ذﻻلت باشد يا عبارتی را
بنويسد که در آن گدايی وجود داشته باشد« .وقتی در  29ماه آگوست  1966ميﻼدی خواستند
طناب اعدام را به گردن وی بياندازند و شيخی خواست تا شهادتين را بگويد ،وی رحمه ﷲ
گفت» :من در اين مکان نيستم مگر برای ﻻ إله إﻻ ﷲ محمد رسول ﷲ« .اينجاست که بعضی
از ﻻ اله اﻻ ﷲ نان میخورند و عدهای ديگر سر خود را برای آن باﻻی دار قرار میدهند!
علَ ْي ِه فَ ِم ْن ُهم ﱠمن
عا َهدُوا ﱠ َ َ
ص َدقُوا َما َ
اين مردانگی به تمام معنا استِ  ،منَ ال ُمؤْ ِمنِينَ ِر َجا ٌل َ
وم ْن ُهم ﱠمن َينت َِظ ُر و َما بَ ﱠدلُوا تَ ْبدِيﻼً] اﻻحزاب) [23:از مؤمنان مردانی هستند که
ضﻰ نَحْ بَهُ ِ
قَ َ
آنچه را که با ﷲ پيمان بسته بودند ،تحقق بخشيدند؛ بعضی از آنها مردهاند و بعضی منتظر و
]پيمان خود را[ تغيير ندادهاند( .آن به تمام معنا مردانگيی حقيقی است.
مردم افغانستان:
مردانگی گاهی در قومی از قومها مصداق پيدا میکند ،مانند مردم افغانستان ،آنان مردم
قهرمانی بودند که از اشغال زمينشان توسط شوروی راضی نبودند ،همان گونه که قبل از آن
به اشغال انگلستانیها راضی نبودند و آن در حالتی بود که شوروی يکی از دو کشوری بود
که قدرتمندترين کشورها در زمان خودشان بودند! آن نور افشانی ،بخشش ،شجاعت و
 - 1مسند احمد 18957؛ شيخ شعيب اﻷرنؤوط گفته است :اسناد حديث ضعيف میباشد.

مردانگی را به نمايش گذاشتند که جهانيان را حيران نمود .اين در حالتی بود که صدها هزار
مرد که آنان را شهيد در راه ﷲ تعالی میپنداريم ،نور افشانی نمودند .قهرمانی اين قوم ادامه
يافت تا به امروز که به مانند کوهی در مقابل دشمنان سر سخت و گروههای مکار ،ايستادهاند
و آن به مانند روز روشن است و به صراحت بيان شده است که آن جنگی صليبی است که در
هر مکانی اسﻼم را مورد هدف قرار داده است ،دربارهی آن دروغهای بسياری گفته شده
است که گويندهی آن قبل از شنوندهی آن دروغ آن را میشناسد .امروزه امت اسﻼم خوشبين
شری قوی صورت می-
است که روزهای نيکويی برای آنها خواهد بود و آن با شکست دادن ّ
پذيرد و سرمايهی داری به مانند کمونيست سرخ منهدم خواهد شد و اين کار برای ﷲ تعالی
دشوار نمیباشد ،سوال کنندهای پرسيد و گفت:
استمرار
إسفار *** أم يا ترى سيظل في
هل بعد هذا الليل من
ِ
ِ
آيا بعد از اين تاريکی نوری خواهد بود – يا آن که تاريکی ادامه خواهد داشت
هل بعده نور سيسطع في الدنا *** ومتﻰ فقد تقنا إلﻰ اﻷنوار
آيا بعد از آن نوری در زمانی نزديک خواهد تابيد – و چه زمانی نورها به ما خواهد
رسيد؟
ولقد مللنا العيش تحت ظﻼمه *** ولقد سئمنا ﻛثرة اﻷﻛدار
در تاريکی آن در زندگی نکوهش شدهايم – و زيادی تاريکی ما را به ستوه آورده است
في ﻛل يوم دمعنا متصبب *** في ﻛل يوم نﻛتوي بالنار
در هر روزی خونهای ما میريزد – در هر روزی با آتش داغ میگذاريم
فمتﻰ الظﻼم سينمحي من أرضنا *** نعيش في فرح وفي استبشار
تاريکی از سرزمين ما چه وقت میرود – ]تا[ در راحتی و شادی زندگی کنيم
بل ما هو الحل الذي نحيا به *** في عزةٍ ومهاب ٍة ووقار؟
بله آن راه حلی است که توسط آن زنده میشويم – ]و[ در عزت ،بزرگی و وقار خواهيم
بود؟
اين قوم جواب میدهد و میگويد:
يأتي الجواب وﻻ جواب مﻛانه *** ﻻ حل غير الصارم البتار
جواب خواهد آمد و جای جواب اين مکان نمیباشد – راه حلی وجود ندارد مگر شمشير
از غﻼف در آمدهی برنده
فبه نعيش مدى الزمان أعزة *** وبه سنﻛسر شوﻛة الﻛفار
توسط آن مدتی را در باﻻترين عزت خواهيم گذراند – و توسط آن شوکت کافران را
خواهيم شکست
هذا هو الحل الوحيد ودونه *** ذ ﱞل وعيش مهان ٍة وصغار
آن تنها راه حل است و غير از آن – ذﻻلت ،زندی خوار و کوچک شدن است
ﻛافر *** وبه سنغدوا سادة اﻷمصار
وبه سنسحق ﻛل نذ ٍل ٍ
توسط آن مستحق میشويم تا کافر را ذليل کنيم – و توسط آن سرزمينها به سروری
صبح خواهند نمود
1
اين مردانگيی حقيقی به تمام معنا است .
کودکان پرتاب کنندهی سنگ:
سخن از مردانگی در عصر حاضر است ،آنان کودکانی هستند که سنگ پرتاب میکنند،
 - 1اگر کمی دقت کنيم میبينيم که اين مردم افغانستان بودند که شوروی را از سرزمينشان بيرون کردند و
اين در حالی است که با جنگ با آمريکا موفق نيستند ،اين حقير فکر میکنم دليل آن اين است که درآمد آنها
از مواد مخدر است و بمبگذاریهايی میکنند که باعث کشته شدن مردم مسلمان و مردم بیگناه میشود و
خود را منفجر مینمايند که اين نوعی خودکشی است و غير از خود را که مسلمانان را در ضعف میبينند،
تکفير میکنند ،به همين دﻻيل است که ﷲ تعالی که مسبب اﻻسباب است آنان را ياری نمینماند).مترجم(

آنان بدنا ً کودک هستند ولی در عملشان قهرمان میباشند ،مردان در صف آنها هستند و
مردانگی در آنها به شکلی صادقانه وجود دارد ،بر فرهنگ قرآن تربيت يافتهاند و در راه ﷲ
تعالی جهاد میکنند و ديگران با خطبههای طنين انداز و عباراتی آرامش بخش جهاد میکنند؛
عدهی زيادی از آنها به مردانگی آن اطفال نمیرسند ،همان اطفالی که سنگ پرتاب میکنند.
نمودن متجاوزان میشود ،از خمپارههای آنها نمیترسند،
مردانگی باعث طغيان و تسليم
ِ
بلکه سينهها و قلبهايشان را در جلوی آن قرار میدادند ،تا اين که قدس شريف آزاد گردد،
آنان دارای همتهای مردانه هستند و خواری و ذﻻلت را نمیپذيرند .آنان کسانی هستند که
پدرانشان زندانی میباشند و خانههای آنها ويران گشته است و آنان با چشمانشان به آن نظاره-
گر میباشند ،اين کودکان مالک چيزی نيستند ،مگر سنگ ،ولی خودشان را به شکلی استوار
در برابر تانکهای اشغالگران ،بدون هيچ ترس و هراسی قرار میدهند.
مادران آنها برای آنان طلب برکت میکنند و در دلهايشان لذت مرگ و شهادت وجود
دارد.
مدت صبر اين گروه طوﻻنی است و بر بلندیها ايستادهاند ،خون آنان بر سرزمين
فلسطين ريخته میشود و آنان با سنگها و چوبهايشان در برابر تجاوز غصب کنندگان ايستاده-
اند ،غاصبانی که اموال را مصادره کردهاند و نيکان را میکشند و عهد و پيمانها را می-
شکنند.
آن بلند قامتان همان مردان حقيقی هستند ،زيرا به تنها راه آزاد کردن سرزمين و شروع
نمودن از نهر تا رسيدن به دريا اقدام نمودهاند ،آنان کودکانی هستند که بر منهج قرآن در
داخل مساجد تربيت يافتهاند ،تا اين که وعدهای که در سورهی اﻻسراء آمده است را محقق
گردانند ،وعدهی پيروزيی در آن داده شده است که سنگ و درخت میگويند :ای مسلمان! ای
بندهی ﷲ! اين يهودی در پشت سر من مخفی شده است ،بيا و او را بکش! .اين اطفال برتر از
کسانی هستند که با خطبههايشان در انجمنها و محافل عمومی جهاد میکنند ،کسانی که ادعا
میکنند که با اسرائيل جنگ خواهند نمود و اين امر به نيکی پايان میيابد! تمامی تشکيﻼت که
در اين زمينه وجود دارند به بلند قامتی اين کودکان مرد صفت نمیرسند ،کودکانی که سنگ
پرتاب میکنند.
اين فرزندان آن سرزمين نورانی ،قهرمانیها و نورافشانیهايی را در مقابل آن خودنمای
يهودی به معرض اجرا گذاشتهاند .يهوديانی که پيش َروی نمودهاند و همچنان در نزد بشريت
به وحشیگری شناخته میشوند .چرا دنيا با وجود آن که میپندارد که از تجاوز تجاوزکار
جلوگيری میکند ،دستان آن ]يهوديان[ را کوتاه نمیکند؟ پس قراردادهای بين المللی کجا
هستند؟ کجاست پيمانهايی که سﻼمتی را تضمين میکنند و جرائم را کاهش میدهند؟ کجايند
افرادی که دست تجاوزکار را میگيرند و مظلوم را ياری میدهند؟ دعوت گران اسﻼمی و
کسانی که برای آنها دعا میکنند ،کجايند؟ کجايند کسانی که فعاليت فرهنگی میکنند؟ جنگ با
تروريست در جهان کجاست؟ اين ويران کنندهها و بمبها و موشکها ،سرزمين ]فلسطين[ را
خراب کردهاند و قلبها و بدنها را به آتش کشيدهاند ،بدنهای پيرمردانی که خميده شدهاند و
کودکانی که شيرخواره هستند.
اين خونها به ثمر نمیرسد ،مگر به اجازهی ﷲ تعالی و توسط جانهايی که برای دنيا به
از دست دادن دين راضی نشدهاند .آن دعوتها بیارزش خواهند شد و قلمهای بيهوده خواهند
شکست ،قلمهايی که دائما اسﻼم را به شکلی غير عادﻻنه زينت پليدی میدهند ،امت اسﻼمی
با ﷲ تعالی پيمان بسته است تا سرشت قدس را در زير سايهی عقيده ،قلب ،عقل و مشاعر ما
قرار دهد و آن مهمتر از تمامی مصالح دنيوی میباشد ،ذرهای از خاک آن را ترک نخواهيم
نمود و بدون آن استقرار و آرامشی نخواهيم داشت و تمام کوششی را که دشمن برای ساکت
کردن و يهودی سازی انجام میدهد ،غير قانونی میدانيم و آنان را نمیپذيريم و امر امتهای
ديگر را قبول نمیکنيم ،همان گونه که اشغال را قبول نمیکنيم.

سرزمين فلسطين يک سرزمين اسﻼمی است و بر آن اسﻼم باقی خواهد ماند و همچنان با
س ِمن ﱠر ْوحِ ّ ِ إِﻻﱠ ْالقَ ْو ُم ْال َﻛافِ ُرونَ 
خطبه ايراد نمودن ،با آنها خواهيم جنگيد ،إِنﱠهُ ﻻَ يَيْأ َ ُ
]يوسف) [87:همانا از رحمت ﷲ کسی نا اميد نمیگردد ،مگر گروه کافران(.
جنگ و کوشش ادامه خواهد يافت تا اين که سرزمين به صاحبان شرعی آن برگردد.
برای اموری مانند قدس ،بر مسلمانان واجب است تا به قرآن و سنت نبوی استناد کنند و
سفر اسراء و معراج مسلمانان را به اين سرزمين مربوط میسازد ،قضيه قدس قضيهای
نيست که به سرزمين تعلق داشته باشد ،بلکه قضيهای اسﻼمی است و برای تمامی امت اسﻼم
میباشد ،چيزی بر گردن مسلمانان است و آن اين است که اين شهر بايد پاک گردد ،چون آن
ور ِه
با اسراء و معراج شرف يافته است و بايد به رهبری مسلمانان مديريت گرددَ  ،و ﱠ ُ ُمتِ ﱡم نُ ِ
َولَ ْو َﻛ ِر َه ْال َﻛافِ ُرونَ ] الصف) [8:و ﷲ نور خود را تمام میکند ،حتی اگر کافران کراهت داشته
باشند(.
عمر بن خطاب:
اسﻼم آوردن عمر اتفاقی بزرگ است که از همان اول اسﻼم آوردنش در آن مردانگی
يافت میشود ،بعد از آن بود که مسلمانان دين خود را آشکار نمودند ،به طوری که ابن
مسعود گفته است» :از زمانی که عمر اسﻼم آورد ،دائما ً در عزت بودهايم« .1مردانگی عمر
بن خطاب در قدرت بدن و در سوارکاری خوب وی نبود ،چون در بين قريش کسانی بودند
که از وی قویتر بودند ،ولی مردانگی وی در ايمان قوی و ذات بزرگی بود که باعث
قدردانی از وی و بزرگداشت او بود .صحابه مخفيانه هجرت نمودند ،ولی عمر شمشيرش
را برداشت و به سوی کعبه رفت و طواف نمود و در پشت مقام نماز خواند و هجرتش را
آشکار نمود و به آنها گفت» :کسی که میخواهد مادرش بیفرزند شود و بچهاش يتيم گردد و
زنش بيوه گردد ،پس در اين مسير به دنبال من بيايد« اين چنين بود که کسی به دنبال وی
نرفت .عمر برنامههايی را برای تعليم مردانگی وضع نمود و میگفت :به فرزندانتان
تيراندازی و شنا و سوارکاری بياموزيد! چيزی را به آنها ارائه کنيد که شعر زيبا میکند!.
قبل از خداحافظی
توسط مردانگی قومها باﻻ میروند و ذليل میشوند و تاريخ نوشته میشود
مردانگی چيزی است که هدف پدران برای پسرانشان میباشد ،همان چيزی است که هر
دختری برای همسر آيندهی خود آن را طلب میکند و اگر فريب بخورد و اين امر صورت
نگيرد ،سرپرستی به لرزش میافتد و فجور عمومی میشود و حياء میميرد و جوانمردی
منهدم میگردد و هوای نفس به دنبال کار خود میرود و سوال نمیکند ،مردان کجايند ...؟؟؟
وقتی جوانانی که خود را به زنان شباهت میدهند را در هر مکانی میبينی ،سوال نمی-
شود مردان کجايند ...؟؟؟
وقتی زنان با مردان نامحرم در خانه تنها میمانند ،سوال نمیشود ،مردان کجايند ...؟؟؟
وقتی زنان لباس پوشيدهی لخت در راهها و ساحلهای دريا و در بازارها چرخ میزنند،
سوال نمیشود ،مردان کجايند ...؟؟؟
ما به مردان نياز داريم...
مردان بله ،ولی چه مردانی؟
مردانی که در زمان نماز و ياد ﷲ تعالی مال را کنار میگذارند.
مردانی که در جاهای عطا نمودن ،بخشش و ک ََرم از بخل ورزيدن خودداری میکنند.
مردانی که در هنگام نياز به جديت خود را با لهو سرگرم نمیکنند.
قلبهای آنها با دوست داشتن ﷲ تعالی و ياد او به تپش میافتد.
قلبهای آنها از عوض شدن ]به قلب بيمار[ ترس دارند و راهی برای نفاق را برای خود
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باقی نمیگذارند.
قلبهايی که به رحمت ﷲ تعالی اميد دارند و در طلب رضايتمندی وی میباشند ،همان
نفسهايی که در ظاهر و باطن پاک میباشند.
مردانگی به طور خﻼصه ،قدرت اخﻼقی و اخﻼق قدرت میباشد.
در انتها ،بعد از آن که مردانگی را ياد نموديم و معنای آن را در قرآن و سنت بيان
نموديم ،چيزی که امروزه به آن نياز داريم ،متصف شدن به صفات مردانگی است ،قسم به
ﷲ! از دين بیبهره خواهيم ماند ،اگر از صفات مردانگی بیبهره بمانيم ،وقتی اندلس سقوط
کرد آخرين پادشاه آن ايستاد و گريه نمود و مادرش به او گفت :به مانند زنان گريه میکنی و
به مانند مردان آن را حفظ نمیکنی .بر ماست که با صفات مردانگی خود را زينت دهيم و آن
را به فرزندان خود آموزش دهيم ،تا اسﻼم به قدرت ]تازه از دست دادهی خود[ باز گردد .ﷲ
تعالی به ما و شما توفيق دهد تا مردانی باشيم که در راه ﷲ تعالی با مالها و جانهايشان جهاد
میکنند و از کسانی باشيم که ﷲ تعالی آنان را برگزيده است و آنان را بر راه مستقيم قرار
داده است.
و صلﻰ اللهم علﻰ نبينا محمد و علﻰ آله و صحبه و سلم
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أمير بن محمد المدري
اليمن-عمران
Almadari_1@hotmail.com

