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 نخست سخن
هها دارد و فرتهت مناسهبی  ماه مبارک رمضان، ماه تجلی قرآن، جایگاه واالیی در میهان دیگهر ماه

جهاری   ت، بلکه معنهویتی همیشههرمضان، تنها یک ماه نیساست. حضور در ضیافت الهی  برای
سازد.  درخشد و زوایای زندگی فردی و اجتماعی انسان را روشن می است که چونان خورشید می

نمهایی از معرفهت و معنویهت را بهر دسهتان  آن شب قهدر زینهت یافتهه و جهام جهان ماهی که در
ارمغهان آورده اسهت.  داران نهاده و پاکی نفس از هرگونهه آالیهد دنیهایی را بهرای ایشهان بهه روزه

 کند.   های این ماه بزرگ، درس آزادگی و بندگی را در گوش جان آدمی نجوا می لحظه لحظه
ای از  توشهه ره تهیهسازی برای  بندد، آماده چه بید از هر چیز در دل نقد می در طلیعه این ماه، آن 

مانی، یعنهی قهرآن این ماه سرشار از معنویت و خودسازی است؛ ماهی که واالتهرین کتهاآ آسه
ن َِِِِوَِرِبيل ٍُِِِءَِرِبيل ِ َِشل ِ ِِِلكُل ِِ»شود:  آن نازل شده و از آن به عنوان بهار قرآن یاد می کریم در  ْ ِِال ُقل

َِرَمَضا َِ ُْ  برای هر چیز، بهاری است و بهار قرآن، ماه رمضان است. 1؛ َشه 
یگهری از ۀ توشهرهه قهم، در همین راستا، معاونت فرهنگی و تبلیغهی دفتهر تبلیغهات حهوزه علمیه

برای مبلغهان گرامهی مفیهد  فراهم نموده است، امید آنکهماه مبارک رمضان، برای  محتوای تبلیغی
مجموعه مقاالت که به همت گروهی از نویسندگان و مبلغان فاضهل بهه مناسهبت مهاه این  باشد.

یهدی در موضهوعات با پرداختن به مطالب مهم و کله است، مبارک رمضان به رشته تحریر درآمد
؛ امها موده اسهتای از مباحث اسالمی و قرآنی را در منظر مبلغان عزیز ترسیم ن مختلف، گنجینه

                                                           
 .630، ص 2؛ ج الكافیمحمد بن یعقوآ کلینی؛  .1
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ی  مطرح محورهایاذعان داریم که  شده در این مقاالت، با توجهه بهه نیهاز و سهطح علمهی و سهن 
 تر توسط مبلغان محترم است. های جزئی نیازمند بسط بیشتر و تحلیل ،مخاطبان

، مها را گرامیرود مبلغان  میانتظار است که این مجموعه، خالی از کاستی و خلل نیست و  گفتنی
مند نمایند تا به توفیق الهی، شاهد کیفیت و  از پیشنهادهای سازنده و تجربیات ارزشمند خود بهره

 .کارآمدی بیشتر آ ار بعدی باشیم

از تهالش تمهام کسهانی کهه در امهر ، نویسهندگان فرهیختهه و محتهرم   در پایان، ضمن قدردانی از
ولیهد محتهوای محترم گروه ت همکارانویژه از زحمات  کوشیدند، بهاین نشریه سازی و انتشار  آماده

 .تبلیغی، تمیمانه سپاسگزارمفرهنگی و 
 
 روستاآزاد سعيد 

 دیر مسؤولم
 



 ها از نگاه قرآن و روایات استفاده از فرصت
 *محمدمهدیفیروزمهر والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

با وجود امکانهات مهادی و  ،ویژه در جامعه معاتر  ها، به کالت همیشگی عموم انسانیکی از مش
برکتی عمر برای بسهیاری از افهراد  های گوناگون، بی معنوی فراوان برای پیشرفت و تعالی در عرته

توانند کار قابهل تهوجهی در  برکتی عمر به این معناست که افراد در مدت عمر خود نمی است. بی
شهود   برکت می و معنوی برای خود و برای جامعه انجام دهند. بنابراین، چرا عمرها بی بعد مادی

های  رو، تالش شده است بر اساس آموزه رفت از این معضل چیست  در نوشته پید راهکار برون
 های یاد شده ارائه شود. قرآنی جوابی اجمالی به سؤال

 ها  الف. اهميت فرصت

ستر عمر انسان تا آنجاست که خداوند به آن سوگند یاد کهرده اسهت: اهمیت اتل زمان به عنوان ب
ْنساَن َلِفي ُخْسر  » کهاری اسهت و سهرمایۀ  سوگند بهه عصهر کهه انسهان در زیان 1؛َو اْلَعْصِر ِإنَّ اْْلِ

هر نوع تکامل و تعالی در مدت عمری که در اختیار ههر فهرد قهرار «. رود عمرش رو به تباهی می
رود. برخی مفسران  با گذشت فرتت عمر، اتل سرمایه انسان از دست می گرفته، میسر است و

اش در حهال ذوآ شهدن  که سهرمایه بهه کسهی»گفت:  فروش که مکرر می معنای آیه را از یک ی 
ها، روزها، ماه و سال تشکیل شده و مرتهب  ها، دقیقه عمر از  انیه 2اند. ؛ دریافته«است، رحم کنید

 در حال گذر است. 

                                                           

 علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. هیئتعضو * 
 .2و  1. عصر: 1
 .278، ص 32؛ ج مفاتیح الغیب. محمد بن عمر فخر رازی؛ 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره پنجم 1442ـ رمضان  1400بهار  
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رود َنَفسهههی از عمهههر مهههیههههر دم 


1کنم نمانههده بسههی چههون نگههه مههی


های تکامل معنوی، مهاه مبهارک رمضهان اسهت کهه اتهل آن، فرتهت  ترین فرتت یکی از مهم
ِِ  »و نزدیک شدن به فلسفه خلقت، یعنی نیکوکار شدن است:  2طالیی رسیدن به ویژگی تقوا ذ

الَّ
ُكْم َأْحَسُن َعَمالَخَلَق اْلَمْوَت َو اْلَحياَة ِلَيْبُلَوُكْم  های قدر با ارزِش یک عمهر هههزار مهاه   شب 3«.َأيُّ

برای تعالی و تکامل، در این ماه قرار دارد و قرآن به عنوان کتاآ راهنمای سعادت، در این ماه نازل 
عهد مهادی و معنهوی، بهه  گاهی از یک فرتت کوتاه و به ظاهر نهاچیز می4شده است. تهوان در بع

ها  در عمر معمولی یک فرد هم قابل دستیابی نیست. خداوند به برخهی فرتهتنتایجی رسید که 
که فرتت ارتباط با خداوند و زمان مناسبی بهرای جهالی  5عنایت ویژه نشان داده و به وقت سحر

ای  دو وقت تبح و عصر نیز فرتت ویهژه 6روح است و نیز به تبحگاهان سوگند یاد کرده است.
فرتهت جهوانی،  7ی است که در قرآن مورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت.برای پرداختن به نیاز معنو

فرتت توانایی، فرتت سالمتی، فرتت دانایی، فرتهت دارایهی، فرتهت آزادی و انتخهاآ، از 
   8اند. هایی هستند که در متون دینی مورد توجه قرار گرفته ترین فرتت مهم

 ها ب. اصول و شرایط استفاده از فرصت
اتول و شرایطی دارد که آگهاهی از آنهها، راه را بهرای اسهتفاده درسهت از آن ها  استفاده از فرتت

تههرین اتههول اسههتفاده از   پههذیری، از مهم ریزی و نظم شناسههی، برنامههه سههازد. وقت   همههوار می
 هاست.  فرتت

 شناسی فرصت. 1

هها  گیری از فرتهت آگاهی از ارزش وقت و غیرقابل بازگشت بودن آن، نقد قابل توجهی در بهره
ای اسهت کهه در آن قهرار داری. گذشهته،  عمر تو همان لحظهه»فرموده است:  دارد. امام علی
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   11  اتیروا و قرآن نگاه از ها فرصت از استفاده

 1«.گذشت و آینده هم همعلوم نیست تو باشی ؛ پس فرتت را میان دو فقدان دریاآ
2درمیاناینوآنفرصتشمماراممروزراسعدیادیرفتوفرداهمچنانموجودنیست



که اعتماد به در اختیار  وهم هستند که زمان در اختیارشان است؛ در حالی گاهی افراد گرفتار این ت
فرمهوده  که امهام علهی ها، ناشی از شناخت نادرست ماهیت زمان است؛ چنان  داشتن فرتت

ای را کهه در  ات از بین رفته و آینده مورد تهمت است هشاید نیاید ؛ پس لحظه روز گذشته»است: 
   3«.مکان را غنمیت بشمار و از اطمینان به زمان بپرهیزآن هستی، دریاآ و فرتت ا

 آیهد. شناسی، توجه داشتن به چیزی است که در برابر گذشت زمان به دست می نکته مهم در وقت
کوشند از زمان بهه درسهتی اسهتفاده  برای رسیدن به اهداف مثبت مادی یا معنوی، میبرخی افراد 

اشهتن برنامهه در زنهدگی، زمهان را بهه بیههودگی سهپری کنند و سود ببرند. برخی نیز به جههت ند
کننهد و در برابهر  اش، پشیمانی است. برخی دیگر نیهز از زمهان بهد اسهتفاده می کنند که نتیجه می

 فرموده است:  امبریکنند. پ دهند؛ شر و بدی را برای خود کسب می زمانی که از دست می
روز  تعهداد سهاعات شهبانه نهه بهه یگنج 24امت برای هر روز از روزهای عمر انسهان یروز ق

ند و با مشاهده آن، شادی و سروری یب ای را پر از نور و شادمانی می نهیشود. گنج گشوده می
ادشهان یم شهود، احسهاِس درِد آتهد را از یان تقسهیهان دوزخیه اگر مکدهد  به او دست می

ه اسهت. سهپس ردکهه در آن پروردگهارش را اطاعهت کهنه، ساعتی اسهت ین گنجیبرد. ا می
ابد و از مشهاهده ی می کنا و بدبو و وحشت کیشود و آن را تار د باز مییگری براینه دیگنج

ام کهم شود، نعمِت بهشهت را بهه یان تقسیان بهشتیه اگر مکدهد  آن وحشتی به او دست می
رده اسهت. آنگهاه کهه در آن پروردگارش را نافرمهانی کسازد و آن، ساعتی است  آنها تل  می

ه او را شهادمان کزی ییابد و در آن چ شود و آن را خالی می د گشوده مییگری برایه دنیگنج
ا یا به امور مباح دنیه در آن خواآ بوده کشود و آن، ساعتی است  افت نمییند، کا ناراحت ی

هر کن سهاعت را بها یتوانسته ا ه میکنیاشتغال داشته است. پس، از ا نهد و کارههای خهوآ پع
ن بهاآ یهگنجهد و از ا ه در وتف نمیکدهد  ی از اندوه به او دست میرده، چنان احساسکن

 4«.آن ]روز[، روز حسرت خوردن است»ن سخِن خداوند که فرمود: یاست ا
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 ریزی برنامه. 2 

ِ»فرموده اسهت:  هاست. امیرمؤمنان علی کاری، آفت عمر و فرتت برنامگی و پراکنده بی  ْ َمل
َمَأِِإلَىُِمتََفاِوٍتَِخَذلَت ل که بهه کارههای گونهاگون پهردازد، خهوار شهده؛ پیهروز  کسهی 1؛ُهِال ِحيَل َُِأو 

 «.گردد  نمی
ریزی، مشهخ  کهردن ههدف و   ریزی کهرد. برنامهه ها، بایهد برنامهه برای استفاده بهینه از فرتت

شناسایی راهکارها و ابزارههای دسهتیابی بهه آن اسهت. بهدون داشهتن برنامهه در زنهدگی فهردی و 
شهود.  شود؛ بلکه سرمایه عمر در تحیر و سرگردانی تباه می پیشرفتی حاتل نمی اجتماعی، نه تنها

ذا ُكذ َّ »فرمایهد:  که خداونهد می ریزی شده است؛ چنان ریزی دقیق، پایه هستی بر اساس برنامه ِإنَّ
ء   ْی َشذ َو ُك ُّ  »...همچنین فرموده اسهت: «. اندازه آفریدیم ما هر چیزی را به  2؛ء  َخَلْقناُه ِبَقَدر   ْی َش 

خداوند در بیان آفریند اجزای جههان، بها «. ای معین دارد هر چیزی نزد او، اندازه 3؛ِعْنَدُه ِبِمْقدار  
ریزی دقیق، نظم حهاکم بهر جههان را نشهان  گیری و برنامه  به معنای اندازه« تقدیر و حساآ»تعبیر 

ریزی دقیق چیزی جز ههرج  نامهگیری و بر آفریند عالم با این گستردگی، بدون اندازه 4داده است.
و مرج نخواهد بود. اگر انسان به عنوان محور آفریند که همه جهان برای او و در خدمت اوست، 

تواند به اههداف انسهانی برسهد و عمهر او بهه  ریزی نداشته باشد؛ هرگز نمی در زندگی خود برنامه
ریزی و زندگی در سهایه نظهم  مه، بر برنارو در سخنان پیشوایان گردد. از این  بطالت سپری می

شما را و تمام فرزنهدان »در وتیت به فرزنداند فرمود:  و برنامه تأکید شده است. امیرمؤمنان
رسد، به ترس از خدا و نظهم در امهور زنهدگی و  و خاندانم را و کسانی را که این وتیت به آنها می

زنهدگی فهردی و اجتمهاعی را  های ، تمام عرتههاین سفارش امام علی 5«.کنم ... سفارش می
شود. کسب و کار، عبادت، تحصیل، تعامالت خانوادگی و اجتمهاعی و ههر آنچهه کهه  شامل می

گیهری درسهت از زمهان  انسان با آن تعامل دارد، به نظم نیاز دارد و نظم در امور زندگی، سبب بهره
 برای رسیدن به اهداف و راحتی کار و آرامد خاطر و برکت عمر است.

خردمند بایهد وقهتد فقهط تهرف بهسهازی »ریزی امور به ابوذر فرمود:  درباره برنامه امبرپی 
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نیهز فرمهوده  امهام کهاظم  1«.های مشروع شود گیری از لذت معیشت، سیر در معنویت و بهره
 است: 

زمان خود را در چهار بخد اتلی مدیریت کنید: زمانی را برای مناجات با خدا قرار دهیهد 
ه معاش اختصاص دهید و زمانی را برای ارتباط بها بهرادران دینهی و افهراد مهورد و وقتی را ب

گیری  کنند، قرار دهید و وقتی را برای بهره اعتمادی که به شما در شناخت عیوبتان کمک می
 2های حالل اختصاص دهید. از لذت

ؤمنانه اسهت. البتهه ریزی کالن برای زندگی م این روایات و دیگر روایات مشابه آنها، گویای برنامه
 94تر نیاز دارد. عنوان بصری پیرمهرد  ریزی کوچک اش، به برنامه هر فرد به اقتضای شرایط زندگی

آنکهه  آمد و پس از شنیدن مواعظ آن حضهرت بی می ساله بود که گاهی به محضر امام تادق
وقهت  شهد کهه طور طبیعهی موجهب آن می نشست.نشسهتن او بهه کاری داشته باشد، در آنجا می

من مردی هستم که کهار و زنهدگی دارم و »به او فرمود:  گرفته شود. روزی امام تادق امام
«. در عین حال در ساعاتی از شب و روز ذکرهایی دارم که باید انجام دهم. مرا از عبادت باز مهدار

آمد و پس از شنیدن مهواعظ آن  عنوان بصری برخاست و رفت. روز بعد به محضر امام تادق
شهد.  می ضرت، باز بید از اندازه در حضور حضرت نشست که باعث اتهالف وقهت امهامح

ُتِ»به او فرمود:  امام ِنََصح  َِفَقد  ِ َِعنِّ ِيَاَِأبَاَعب ِداّلَله ِِِلَل َِِِقُم    ُْ ل ِِورِيفَِفلِِّنِّ ِام  َِعََل و َوََِلِتُف ِسلد 
ِبِنَف ِس   ْ [ آن را انجهام دادم، ذکهر و عبهادتم را برخیز و از اینجا برو ]نصیحتی که خواسهتی 3؛َضِني

ورزم ]تها مبهادا وقهتم بهه  تباه نساز. من کسی هستم که به وجود خود ]و به وقت و عمرم[ بخل می
 «.هدر رود[. پس برخیز ]و[ برو

   عادت به نظم.3

شناسهی  ریزی، شرایط الزم برای استفاده بهینه از فرتت هستند. پس از وقت شناسی و برنامه وقت
ریزی را داشهته  ریزی، عادت به نظم و برنامه بسیار مهم است. اگهر کسهی بهتهرین برنامهه رنامهو ب

محوری در زندگی او نهادینه نشده باشد؛ موفقیتی کسب نخواهد  باشد، اما در عمل، نظم و برنامه
، «میهزان»، «مقهدار»، «قهدر»، «تقهدیر»، «حسهاآ»، «تهف»، «حهد»های  کرد. در قرآن واژه

پذیری اشاره دارد. یکیی ا  راارردایای  رساند، به نوعی به نظم عابیری که اعتدال را میو ت« عدل»
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عادت به نظم و انضباط اسهت کهه بهدون مهدیریت زمهان و  تعیین رقت برای عباداتی چون نما ،
خود را به خیر عادت دهید و از اههل »فرموده است:  ریزی امکان تحقق ندارد. امام باقر برنامه

راسهتی مهن، فرزنهدان و شهیعیانم را بهه ایهن مسهأله سهفارش  تا با آن شناخته شهوید. بهآن باشید 
   1«.کنم می

پذیری عادت کرده باشهد، بهه  ای که به نظم پذیری است و فرد و جامعه یکی از بهترین خیرها، نظم
شود و در سایه عهادت بهه نظهم، عمرهها بها برکهت و منشهأ آ هار مطلهوآ  پذیری شناخته می نظم
 ردد. گ می

 سوزی  ج. عوامل فرصت  
تههرین عوامههل  ناپههذیری، از مهم برنههامگی در زنههدگی و نظم واقههف نبههودن بههه ارزش عمههر، بی

رفهت از مشهکل  سوزی است. عوامل دیگری نیهز وجهود دارد کهه شهناخت آنهها در برون فرتت
 سوزی، مؤ ر است.  فرتت

 به تأخير انداختن کارها. 1

روحیه امروز و فردا کردن است کهه بسهیاری از افهراد بهه ایهن سوزی،  یکی از عوامل مهم فرتت
کار امروز را به فردا موکول نکن و کهار ههر روز »فرموده است:  عارضه مبتال هستند. امام علی

وجود آمهدن ایهن   آنچه سبب به 2«.را در همان روز انجام بده؛ زیرا هر روز کار خاص خود را دارد
کند که وقت، وسیع اسهت و بهدین  ت که همواره بر فرد القا میشود، توهمات ذهنی اس روحیه می

رفهت از ایهن شهرایط، غلبهه بهر  رود. راه برون ها یکی پس از دیگهری از دسهت مهی سان، فرتت
ای ابوذر! بها تکیهه بهر »به ابوَذر  فرمود:  که پیامبر توهمات مزاحم و اقدام بر عمل است؛ چنان

نکن؛ زیرا تو امروز هستی، ولی هنوز در زمان بعد قرار نگرفتهی. آرزو در انجام کارها امروز و فردا 
اگر فردایی برای تو باشد، مانند امروزت باش و اگر فردایی نباشهد، از کوتهاهی امهروزت پشهیمان 

   3«.نیستی
ترین بسترهای نفوذ شیطان و ایجاد مانع در مسیر پیشهبرد اههداف معنهوی، تعلهل در  یکی از مهم

ست که با تمسک به خصلت سبقت گرفتن در این امور که مهورد تأکیهد قهرآن انجام اعمال نیک ا
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 که امام باقر توان مانع نفوذ شیطان و در نتیجه ایجاد انحراف از این طریق شد؛ چنان است، می
َِشل ءٍِ»فرماید:  با هشدار نسبت به نفوذ شیطان می ِكُ و َ ُه،ِفِّ و َ يَُعجِّ ِف ِْ ِالَخي َْ ِِبَش ٍءِِم فيلِهَِِمَِْهمو

ةِ  َْ يطاِ ِفيِهِنَظ ِلَِشو ِفِّ و  ْ ز یهرا در هر چیرد، زود آن را انجام دهد؛ زکری یار خکه قصد کهر  1؛تَأخي
 «.  ندک دا مییطان در آن مهلتی پیر افتد، شیه تأخک

 گوید:  تدقة حلوانی می
پهس از طهواف »در مسجدالحرام یکی از دوستانم دو درهم از من قهر  خواسهت. گفهتم: 

جههت کمهک  دسهتد را بهه  را دیدم. امهام در حین طواف امام تادق«. ادخواهم د
خواستن روی شانۀ من گذاشت و هر دو به طواف پرداختیم. طواف من به پایان رسهید، امها 

ترجیح دادم به ایشان کمک کنم. دوسهتم کهه از مهن  برای رعایت وضعیت جسمی امام
ل اینکه من در قر  دادن بهه او مسهامحه قر  خواسته بود، در کناری نشسته بود و به خیا

متوجهه  کرد. امام کردم؛ با دست به من اشاره می کنم، هر دور که از مقابل او عبور می  می
او منتظر من است که طهوافم تمهام »عر  کردم: «. خواهد  این مرد چه می»شد و پرسید: 

مهرا »داشت و فرمهود: ام بر سریع دست از شانه امام«. شود و به او دو درهم قر  بدهم
تمهام شهده بهود و بها  وقتهی بازگشهتم، طهواف امهام«. رها کن و برو حاجت او را بهرآور

اگر من برای بر آوردن حاجت کسی شتاآ کهنم، »کرد. به من فرمود:  دوستاند تحبت می
بهتر است از آنکه هزار بنده را در راه خدا آزاد و هزار نفهر را بهرای جههاد در راه خهدا بسهی  

   2«.نمک
تأکیهد کهرده اسهت.  4و سهبقت در کارههای خهوآ 3 قرآن همهواره بهر شهتاآ بهه کارههای خیهر

گیهری  عجله در هر چیزی نامطلوآ است، جز شهتاآ در بهره»نیز فرموده است:  امیرمؤمنان
موکول کردن کارها به آینده، یعنی از دست دادن زمان و از دسهت دادن  5«.های کار خیر از فرتت

گر فرد در زمان حاضر هیچ کار منفی انجام ندهد، یعنی زیان از اتل سهرمایه. بهدین زمان حتی ا
َو »کند که انسان را متوجه زیان در اتل سرمایه عمر نمایهد:  سبب خداوند به زمان سوگند یاد می
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ْنساَن َلِفي ُخْسر   نیهز سهوزی و زیانکهاری  رفهت از فرتت راهکار کلی برای برون 1«.اْلَعْصِر ِإنَّ اْْلِ
گیری از لحظه لحظه عمر نیست تا بدین وسهیله در بیهند، بهه باورههای درسهت  چیزی جز بهره

گسهتر و تهبر پهرور  برسد و در کند، به کارهای ارزشمند بپردازد و در تعامالت اجتمهاعی، حق
اِلحاِت َو َتواَصْوا ِبذاْلَحق  َو َتواَصذْو »باشد:  يَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ِِ

ذْبرِ ِإالَّ الَّ  امهام بهاقر 2«.ا ِبالصَّ
شهدگان در آن غهرق  از تأخیر انداختن کارها بپرهیز که آن، دریایی است که هالک»فرموده است: 

   3«.شوند می
 . سستی و تنبلی  2

یکی از اتولی که قرآن همواره بر آن تأکید دارد، دستیابی به اهداف در هر زمینه با سعی و تهالش 
ْنساِن ِإالَّ ما َسعیَو أَ »جدی و مستمر است:  دسهت  برای انسان جهز آنچهه بهرای بهه  4؛ ْن َلْيَس ِلْْلِ

 «.  آوردند تالش کرده است، چیزی نیست
ای، عمر محدود اوست که اگر بها تنبلهی  روشن است که سرمایه انسان برای پیشرفت در هر زمینه

د در زمینه انجام وظهایف ماند. برای مثال برخی افرا و سستی سپری شود، چیزی برای او باقی نمی
برند؛ اما هنگام مرگ بیدار  گذارنند و در خواآ غفلت به سر می بندگی، عمر خود را به بطالت می

کهه ایهن، یهک  خواهند که به دنیا بازگردند و اعمال تالح انجام دهنهد؛ در حهالی  شوند و می می
ه کهرده و بها دنیهایی از گوید کسانی کهه سهرمایه خهود را تبها قرآن می 5درخواست ناممکن است.

خواهند کهه آنهها را بهه  کنند، در آخرت از خدا می رذیلت و زشتی این مرحله از زندگی را ترک می
ایم  شود: آیا به اندازه کافی به شما عمهر نهداده دنیا بازگرداند تا خود را اتالح کنند. به آنها گفته می

   6که متذکر شوید و راه درست را در پید گیرید 
 نشاطی، عمهل نکهردن و از دسهت دادن فرتهت اسهت. امهام کهاظم منفی سستی و بی پیامد

ای بهرای کهار و عمهل نخهواهی  از کسالت بپرهیز؛ زیرا اگر کسهل شهدی، انگیهزه»فرموده است: 
اش،  رود و نتیجهه هنگامی که انسان نتواند کار مثبتی انجام دهد، فرتت از دسهت مهی 7«.داشت

                                                           

 . 2-1. عصر: 1
 .  3. عصر: 2
 .285؛ ص تحف العقولشعبه حرانی؛  . حسن بن علی ابن3
 . 39. نجم: 4
 . 100 - 99. مؤمنون: 5
 .37و  36. فاطر: 6
 .85، ص 5؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 7
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هاسهت؛ بلکهه  شود. نه تنها کسالت، عامهل از دسهت دادن فرتت زیانی است که دامنگیرش می
 شود. امام تادق چه این وضعیت در فرد نهادینه شود، منشأ بروز ناهنجارهای زیادی می چنان

زیهرا  1؛«نهد ا مورد بپرهیز که این دو کلید هر بدی های بی مشغولی از کسالت و دل»فرموده است: 
گردد و کسی کهه حهق و باطهل را نشناسهد، در  باطل می کسالت، سبب کودنی و نفهمیدن حق و

شهود و  تهدری  وقاحهت در فهرد نهادینهه می کنهد. به عمل و رفتار خوآ و بد بهرای او فرقهی نمی
   2گردد. ارزش می وقاحت، موجب فرو رفتن در باتالق رذایل، امور باطل و بی

کهه امهام  ای فرد به دنبال دارد؛ چنانظاهر ناچیز، نتای  بسیار عالی را بر گاهی استفاده از فرتت به
از تنبلی و سستی به دور باشید. پروردگار شما مهربان اسهت ]کهه[ بهه »فرموده است:  تادق

برای مثال گهاه شهخ  بهرای خشهنودی خداونهد دو  3«.دهد عملی، پاداش بزرگ می کپاس اند 
   کند.  خاطر آن، او را داخل بهشت می گزارد و خدا به   عت نماز میکر
 . پرداختن به کارهای بيهوده3

سوزی، اشتغال به کارهایی است که نهه تنهها در پیشهرفت و تعهالی انسهان  یکی از عوامل فرتت
گهذرانی در فضهای  نقشی ندارند؛ بلکه هزینه کهردن سهرمایه عمهر در امهور زیانبهار اسهت. وقت

نشینی بها دوسهتان  هم ها با محتوای فاسد، های مبتذل، مطالعه رمان مجازی، گوش دادن موسیقی
های مشتمل بر گناه، مواد مخدر و مانند آن، از اموری اسهت کهه انسهان را از  ناباآ، تشکیل گعده
گهذرانی  کشاند. در این میهان وقت دارد و عمر و سرمایه جوانی را به تباهی می اهداف عالی باز می

شماری نیهز  آ ار مثبت بی آید و در فضای مجازی که امروزه به نوعی ضرورت زندگی به شمار می
شههمار فیزیکههی ماننههد خسههتگی چشههم، سههردرد، لختگههی درون رگ در ا ههر   هههای بی دارد، زیان

و  4های روحی و روانی مانند استرس، انزوا، اعتیاد به اینترنت تحرکی، درد دست و پشت، زیان بی
ه، تعهار  هها، گسهترش هنجارشهکنی در جامعه های اجتماعی مانند آشهفتگی در خانواده زیان

های  کند کهه از دسهت دادن فرتهت را بر فرد و جامعه تحمیل می 5ها و باورهای اجتماعی ارزش
                                                           

 . 169، ص 3؛ ج الیحضره الفقیهمن کتاُب  . محمد بن علی تدوق؛1
 .110 – 113؛ ص الذریعة الی مكارم الشریعة. حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ 2
 .209، ص 1؛ ج کتاُب من الیحضره الفقیه. محمد بن علی تدوق؛ 3
 .269751؛ کد خبر: «های فضای مجازی ترین بیماری نمونه از شایع 10». سایت خبری تحلیلی عصر ایران؛ 4

https://www.asriran.com/fa/news/269751 

 .1196921، کد خبر: 05/07/1395؛ «ها و مزایای فضای مجازی آسیب». خبرگزاری تسنیم؛ 5
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1196921 
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های آن است. قرآن درباره افرادی که در تمام عمهر  ویژه فرتت جوانی، از بدترین زیان طالیی و به
رین کهار رسد، بدون اینکهه کمته فایده سرگرمند تا اینکه فرتت عمرشان به سر می به چیزهای بی

ی ُزْرُتُم اْلَمقاِبَر »مثبتی برای خود انجام داده باشند؛ فرموده است:  كاُثُر َحتَّ    1«.َأْلهاُكُم التَّ
کاری، شرط زندگی مؤمنانه است. لغو و بیهودگی، نزد خداونهد  از نگاه قرآن دوری از لغو و بیهوده

ی مشههتمل بههر لغههو و ههها ها و جمع و حضههور نیههافتن در نشسههت 2منفههور اسههت و دوری از لغههو
شناسد، حتی اگهر  ها و اوتاف مؤمنان است و مؤمنی که قدر عمر را می یکی از ارزش 3بیهودگی،

   4گریزد. ناخواسته در مسیر بیهودگی قرار گیرد؛ از آن می

 فهرست منابع

 کتب:

اکبهر غفهاری؛ قهم: جامعهه  ؛ تصهحیح علیتحفف العقفولشعبه حرانی، حسن بن علهی؛  ابن .1
 ق. 1363مدرسین، 

؛ تحقیق احمهد موحهدی قمهی؛ الساعی و نجاح   عدة الداعیمحمد؛   فهد حلی، احمد بن ابن .2
 ق.1407،  اإلسالمی تب کجا[: دارال ]بی

؛ تحقیهق مصهطفی تصفییف غفررالحكم و دررالكلفمتمیمی آمدی، عبدالواحد بهن محمهد؛  .3
 ش.  1366داریتی؛ قم: دفتر تبلیغات، 

؛ اتفهان: دانشهگاه اتهفهان، یعة الی مكارم الشریعةالذرراغب اتفهانی، حسین بن محمد؛  .4
 ش. 1376

؛ تصهحیح تهبحی تهالح؛ چهال اول، قهم: البالغه نهج شریف الرضی، محمد بن حسین؛ .5
 ق. 1414هجرت، 

اکبر غفهاری؛ قهم: جامعهه  ؛ تصحیح علیکتاُب من الیحضره الفقیه؛  تدوق، محمد بن علی .6
 ق.  1413مدرسین، 

؛ نجهف: المکتبهة الحیدریهة، ت االنوار فی غرر االخبفارمشكابن حسن؛   طبرسی، علی .7
 ق. 1385

                                                           

 .  2و  1. تکا ر: 1
 .1 – 3. مؤمنون: 2
 .72. فرقان: 3
 .55. قص : 4
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 ق.  1414؛ تصحیح مؤسسه بعثت؛ قم: دار الثقافة، االمالی طوسی، محمد بن حسن؛ .8

 ق. 1420؛ بیروت: داراحیاء التراث العربی، مفاتیح الغیب فخر رازی، محمد بن عمر؛ .9

، ؛ قهم: مؤسسهه امهام مههدیئحالخرائج و الجفرا؛  د بن هبةاللهین راوندی، سعیالد قطب .10
 ق. 1409

اکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی؛ تههران:  ؛ تصحیح علیالكافی کلینی، محمد بن یعقوآ؛ .11
 ق.  1407ة، یتب اإلسالمکدارال

؛ تصحیح حسین حسنی بیرجنهدی؛ عیون الحكم و المواعظلیثی واسطی، محمد بن علی؛  .12
 ش. 1376قم: دارالحدیث، 

 ها ها و خبرگزاری سایت

، کههد خبههر: 05/07/1395؛ «ها و مزایههای فضههای مجههازی آسههیب»گههزاری تسههنیم؛ خبر .1
1196921. 

؛ کهد «های فضای مجهازی ترین بیماری نمونه از شایع 10»سایت خبری تحلیلی عصر ایران؛  .2
 .269751خبر: 

 سایت گنجور؛ کلیات سعدی. .3

 





 آثار فردی و اجتماعی روزه 
 *عباسکوثریوالمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

گستره سبک زندگی اسالمی یا همان حیات طیبه، عبودیت و بندگی خداست که بر چههار اتهل 
های  ترین جلوه رابطه با خدا، رابطه با خویشتن، رابطه با مردم و رابطه با طبیعت استوار است. مهم

 هایی است که اساس آن، بر قصد قربت نهاده شده و یکهی از آنهها روزه، بهه رابطه با خدا، عبادت
های اسالم است؛ به ایهن معنها  های زیبای عبادت و بندگی است. روزه از پایه عنوان یکی از جلوه

گیرد که به روزه معتقد باشد. در این مقالهه ضهمن اشهاره  که فرد زمانی در شمار مسلمانان قرار می
بهاره ایهن شود تا حکمهت الههی در به پیشینه روزه، به بخشی از آ ار و فواید ارزشمند آن اشاره می

 مسأله بید از پید اشکار گردد.

 پيشينه و فلسفه روزه
های پیشین یاد نموده است. اگهر چهه برخهی مفسهران بهر ایهن  قرآن کریم از وجوآ روزه در امت

ِيَن ِمْن َقْبِلُكْم   َكما ُكِتَب »باورند تشبیه در جمله  تنها در اتل تکلیف و حکهم روزه بهوده  1«َعَلی الَّ
خواستند اظهار عجز و تواضع در حضور خهدا  وم یهود غالبًا در موقعی که میق»است. نقل است 
واسطه روزه و توبه، رضای حضهرت اقهدس  داشتند تا به گناهان خود اعتراف و به نمایند، روزه می

الهی را تحصیل نمایند؛ شروع روزه و امتناع از خوراک، از غروآ آفتاآ بود که آن شب و فهردا را 
حیات حواریون و مؤمنین ایام گذشته، عمری »همچنین «. بردند سر می وراک بهتا غروآ بدون خ

در بیهان فلسهفه روزه  امیرمؤمنهان 2«.داری بهود شمار و روزه مملو از انکار لذات و زحمات بی
                                                           

 اسالمی. علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ هیئتعضو * 
 .183. بقره: 1
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َ ق»فرموده اسهت:  خ ََلِصِال َخ ِِِلِ يَاَمِاب تََِلء  خداونهد روزه را واجهب کهرد تها بهه وسهیله آن  1؛ َوِالصِّ
َِشلىِ »حضرت در روایتی دیگر درباره روزه فرمهوده اسهت:  «. خالص خلق را بیازمایدا ٍءَِِوِِلكُل ِّ

يَام َِوَِزكَاُةِال بََدِ ِالصِّ ترین  مناسهب«. برای هر چیز زکاتی است و زکهات بهدن، روزه اسهت 2؛َزكَاة 
، تزکیه و پاکی است؛ زیرا روزه بدن را از نظه ر ظهاهری و معنهوی معنای زکات در این روایت، نمو 

ُقذوَن »دهد. قرآن بها جملهه  می  کند و برای اطاعت از خداوند رشد پاک و پاکیزه می ُكذْم َتتَّ  3«َلَعلَّ
آور شود که هدف از روزه، همان است که شهما بهه  فلسفه روزه را بیان داشته است تا به مؤمنان یاد

وتوشهه اسهت؛  اسهت کهه بهتهرین زاد امید رسیدن به خدا و پیامبر ایمان آوردید و آن، تقوای الهی
 های پروردگار و آفریننده هستی و تعظیم الهی است. افزون بر آنکه روزه، شکرگزاری از نعمت

 آثار روزه
ست. قرآن کهریم پهس از بیهان شهماری از  ها دستورهای الهی بر اساس حکمت و مصالح انسان

ا َأْوحی»فرمایهد:  دستورها می ههایی  ایهن ]احکهام[ از حکمت 4؛َک ِمَن اْلِحْكَمذ ِ ِإَلْيَک َربُّ   ذِلَک ِممَّ
روزه نیز آ ار و برکاتی دارد که برخی از آ هار آن را «. است که پروردگارت به تو وحی فرستاده است

 نماییم. ذکر می

 الف. آثار فردی
 . عبادی1

 کنیم. می های توحیدی و عبادی آن است که به دو مورد از آن اشاره یکی از آ ار مهم روزه، جلوه
 شمردن خدا  . بزرگ 1/1

َه َعَلٰی َمذا »کردن عظمت و بزرگی خداوند را بعد از انجام توفیق روزه با جمله  قرآن، یاد  ُروا الَلِّ ِلُتَكِبِّ
ُروا»بیان داشته است. برخی مفسران  5«َهَداُكْم  داننهد؛ یعنهی  را علهت بهرای اتهل روزه می« ِلُتَكب 

بهه مهن  گوید امهام تهادق سعید نقاش می 6یی حق تعالی است.انجام روزه برای اظهار کبریا

                                                           

 .252؛ حکمت البالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 1
 .103؛ ص خصائص االئمه. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 2
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 .185. بقره: 5
 .24، ص 2؛ ج نالمیزان فی تفسیر القرآ . سید محمدحسین طباطبایی؛6
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«. این تکبیر در چه وقت مستحب اسهت »پرسیدم: «. در عید فطر تکبیر مستحب است»فرمود: 
گفهتم: «. شهود در شب عید، در مغرآ و عشا و در نماز تبح و نماز عید؛ آنگاه قطع می»فرمود: 

ِاكبلِْاگویی " می»فرمود: «. چگونه تکبیر بگویم » ِاكبلْ،ِاّلَله ِوِاّلَله ِاكبْ،َِلِالهِاَلِاّلَله ِاكبْ،ِاّلَله ّلَله
ِاكبِْعَىِماِهدانا ِالحمد،ِاّلَله فرمایهد: "و روزه را کامهل کنیهد و  " و منظور از کالم خدا کهه میوِّلَله

 1«.تان کرده، به عظمت یاد کنید"؛ همین است   خدا را در برابر اینکه هدایت
 . شکر الهی2/1

ای اسهت کهه بهه افهرادی کهه بهه وی نیکهی  گونه م شکر، امری فطری است. سرشت انسان بهلزو
بخد  خهوید را از ذات هسهتی  گذارد. بر این اسهاس وقتهی انسهان هسهتی اند، احترام می نموده

گهردد؛ ایهن  های او را از تسخیر خورشید و ماه و زمهین، آآ و خهاک یهادآور می یابد و نعمت می
دهد که از درون جان و عمق دل خوید ستایشگر و سپاسهگزار آفریننهده  میاحساس به او دست 

ها باشد. یکی از آ ار روزه، اظهار شکر و سهپاس بهه درگهاه حضهرت احهدیت اسهت.  این نعمت
َه َعلی»برخی مفسران ذیل جمله  ُروا اللَّ ُكْم َتْشذُكُروَن   ِلُتَكب  ظهاهر »نویسهند:  می 2«ما َهداُكْم َو َلَعلَّ

ه فوق به قرینه حرف "الم"، بیانگر غر  و نتیجهه اتهل روزه اسهت، نهه حکهم اسهتثنای دو جمل
جهای  بهه   نتیجه معنای آن این است که روزه برای اظهار کبریهایی خداونهد و مریض و مسافر؛ در 

داند و بها سهرور و  سان که نعمت نزول قرآن و هدایت را از خداوند می بدین 3؛«آوردن شکر است 
 کند. ان و دل را برای انجام تکلیف روزه آماده میخوشحالی، ج

 . اخالقی 2

اش را  های انسانی خوید دست یابد که هواهای نفسهانی تواند به اهداف و آرمان انسان زمانی می
مهار کند و از سبک زندگی حیوانی دوری گزیند. فردی کهه اوقهات خهوید را تهرف عیاشهی و 

اند به دانهد، هنهر، تهنعت، ایثهار، احتهرام بهه حقهوق تو کند، نمی ارضای تمایالت شهوانی می
َوِ»های انسانی دست یابد؛ از همین روست که در روایت آمده اسهت:  دیگران، کرامت و فضیلت

تقهوا، ایجهاد حفها  و قهدرت روح در مقابهل «. گردد عقل با هوس جمع نمی 4؛َلَِعقَ َِمَ ِهَوی
ههای دسهتیابی بهه تقهوا، روزه اسهت؛  راه ها و کارهای ضد اخالق اسهت. یکهی از گناهان، هوس
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ياُم »فرماید:  که خداوند می چنان ِيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الص  َها الَّ ذِيَن ِمذْن   يا َأيُّ َكمذا ُكِتذَب َعَلذی الَّ
ُقوَن  ُكْم َتتَّ کهه گونه  اید، روزه بر شما نوشته شده است؛ همان ای افرادی که ایمان آورده 1؛َقْبِلُكْم َلَعلَّ

تقوا در قرآن به لبهاس تشهبیه شهده «. بر کسانی که قبل از شما بودند، نوشته شد تا پرهیزکار شوید
ْقوی  َو ِلباُس »است:  شاید به این دلیل که تقوا همانند لباس، مصهونیت و زینهت  2«.ذِلَک َخْير  التَّ

 گههذر و زینههت بههرای روح و شخصههیت انسههانی. هههای زود اسههت؛ مصههونیت از گنههاه و هوس
 فرموده است:  مؤمنان امیر

ِ ُِشُمس  ِال َخَطايَاَِخي    َِِِأََلَِوِِإ و َمت  ِلُُجُمَهاِفتَقَحو ََِعت  ِِفلىِالنولاِرَِأََلُِِِحِمَ َِعََي َهاَِأه ََُهاَِوُِخ بِِهم 

ِالتوق َویَِمَطايَاُِذلُ ِ  َريََِِِوِِإ و تََهاَِفَأو  ُطواَِأِزمو گهاه باشهید  3؛تُهُمِال َجنول ُحِمَ َِعََي َهاَِأه ََُهاَِوُِأع  آ
شهده در  رهها   رفتارند که سواران خود هگناهکاران  را عنان های بد همانا گناهان چون مرکب

های فرمانبرداری هسهتند کهه سهواران خهود را  اندازند؛ اما تقوا چونان مرکب آتد دوزخ می
 کنند.  دست، وارد بهشت جاویدان می بر  عنان 

اِمَِوِال قَِبليِ َِوَِيِ ِ»ده است: نیز فرمو امام تادق َْ ِال َحل َْ َکِِم ُْ ُعَکَِوِبََص َِسم  َ يَُصم  َتَِف ِإَذاُِصم 
کَِ ِْ ِمِِفط  ِمَکِكَيَو  َمَِصو  ِيَو  َع   اِئِمَِوََِلِتَج  َِعََي َکَِوَقاُرِالصو  ْ اَءَِوَِأَذیِال َخاِيِمَِوِل يَكُ َْ ههر گهاه  4؛ال ِم

از ارتکهاآ حهرام و زشهت روزه بهدارد و در ایهن حهال از روزه گرفتی، گوش و چشم تو نیهز بایهد 
دار باشهی و آن  کشمکد و آزار خدمتکار بپرهیهزی و بهر توسهت کهه دارای سهنگینی و وقهار روزه

 «.  روزت با روزی که روزه نداری، یکسان نباشد
 . بهداشتی 3

وا»آمده است:  در حدیث معروفی از پیامبرخدا «. ا سالم شهویدروزه بگیرید ت 5؛ُصومواِتَِصحُّ
روی در  ها، زیهاده درباره رابطه روزه با سالمت معتقدند عامل بسیاری از بیماری دانشمندانبرخی 

ههای  شهود و بهه تهورت چربی خوردن غذاهای مختلف است؛ چون مواد اضهافی جهذآ نمی
 الی مانهد. ایهن مهواد اضهافی در البهه مزاحم در نقاط مختلف بدن و قند اضافی در خون باقی می

ههای عفهونی  هها و بیماری واقع لجنزارهای متعفنی برای پرورش انواع میکروآ  عضالت بدن، در
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کردن این لجنزارها از راه امسهاک  ها، نابود  است. در این حال بهترین راه برای مبارزه با این بیماری
قهع بهدن را وا سهوزاند و در  نشهده بهدن را می  ها و مواد اضهافی و جهذآ و روزه است. روزه، زباله

و « افطهار»دار طبق دستور اسالم، نبایهد هنگهام  کند. بدیهی است شخ  روزه می« تکانی خانه»
روی کند تا از این ا ر بهداشتی نتیجه کامهل بگیهرد؛ در غیهر  در خوردن غذا افراط و زیاده« سحر»

المت با اشاره به نقهد روزه در سه مؤمنان امیر 1عکس شود. این تورت ممکن است نتیجه بر
لُدورِِ»روان انسان، فرموده است:  ِبِبَََلِبِ ِالصُّ َْ هَب  ِيَذ  ٍْ َِشه  َِوِثَََلثَِ َِأيواٍمِِفىِكُ ِّ ِْ ب  ِالصو ِْ  2؛ِصيَاُمَِشه 

 «.برد های درونی[ را می ها ]و اضطراآ شوره روزه در ماه تبر هرمضان  و سه روز در هر ماه، دل
 . روحی و روانی 4

 . تقویت اراده1/4

ای قهوی و محکهم اسهت. انسهان  ترین عوامل موفقیت و کامیابی انسان، داشهتن اراده از مهمیکی 
های درونی خود ایستادگی کند و فرمان آنهها را اجهرا نکنهد. انسهان ایهن  توانایی دارد در برابر میل

شهود و تحهت فرمهان عقهل  تعبیهر می« اراده»توانایی را به حکم یک نیروی دیگر دارد که از آن به 
اگر اراده قوی باشد، بهدن او را  3دهد. دهد و اراده انجام می کند؛ یعنی عقل تشخی  می مل میع

ِ»در حدیثی فرموده است:  که امام تادق کند؛ چنان همراهی می لاِقَِويَلت  َِعمو ِبَلَد   ََ َِِماَِضلُع
 «.  توان نشده استهیچ بدنی از تحمل آنچه نیت و اراده بر انجام آن قوی باشد، نا 4؛َعََي ِهِالنِّيو 

گاه با مشکلی  هر  یکی از آ ار روزه، تقویت اراده و تمرین مقاومت است. رسول گرامی اسالم
تفسهیر تهبر بهه روزه، از  5گرفهت. کرد، از نماز و روزه مدد می شد که او را ناراحت می رو می روبه

ایهن عبهادت بهزرگ،  زیهرا انسهان در پرتهو 6 باآ تطبیق و بیان یکی از مصادیق روشن آن اسهت؛ 
م می کند و حاکمیت عقلد بر هوس ای نیرومند و ایمانی استوار پیدا می اراده  7گردد. هاید مسل 

 . شادمانی 2/4

َمِ»روایت شده است:  از رسول گرامی اسالم ِيَلو  َحل    ْ ِِعن لَدِِإف َطلاِرِ َِوَِف َح    ْ َحتَاِ َِف  ْ اِئِمَِف لَِصو
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َ َقىَِربوهُِ «.ر دو خوشحالی است: یکی هنگام افطار و دیگری زمان مالقات با خهدادا برای روزه 1؛يَ

شهدن   مقصود از خوشحالی در زمان افطار، احساس مسهرت از توفیهق بهر عمهل نیهک و افهزون
ها در نامه عمل است، هو گرنه دستیابی به خهوردن و آشهامیدن، موجهب مهدح و سهتاید   خوبی

های بزرگ الهی و خشهنودی خداونهد  دن به پاداشو خوشحالی در قیامت، به دلیل رسی2نیست 
 است.

 . معرفت شهودی3/4

شود: نظری و شهودی که دستیابی به آن، از راه تقوا و تزکیهه  های انسانی از دو راه حاتل می داند
َه َيجع  له ُفرقانا»که قرآن فرموده است:  است؛ چنان ق اللِّ هر کهه تقهوای الههی داشهته  3؛َو َمن َيتَّ

بر اسهاس حهدیث معهراج، «. دهد اوند به او فرقان و قدرت جداسازی حق از باطل میباشد، خد
 فرمود:  خداوند به پیامبر

ِال عَِ َْ تَي َق َِفَِِّذاِاس  َْ فَُ ِتُوِرُثِال يَِقي ِْ فََ َِوِال َمع  ِْ ُمِيُوِرُثِالِحك َمَ َِوِالِحك َمُ ِتُوِرُثِال َمع  و  ب لُدِالصو
بَ َِ َِأص  ََ ََِْلِيُبَاِلىِكَي  ِِبيُس  َِأم  ٍْ گذارد و حکمت، معرفت  روزه حکمت را به ارث می 4؛ِبُعس 

گهردد و چهون یقهین حاتهل  و شناخت را. این در حالی است که شناخت، سبب یقهین می
 کند که در آسانی و رفاه باشد یا در سختی و مشقت. شود، دیگر براید فرق نمی

 . پاداش اخروی5

که قهرآن فرمهوده اسهت:  های اخروی است؛ چنان مندی از پاداش هترین آ ار روزه، بهر یکی از مهم
َ  َفَقْد فاز» اِر َو ُأْدِخَ  اْلَجنَّ کهس را از آتهد دور سهازند و بهه بهشهت در  هر   5؛َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّ

ِالنوارِِ»روایت شده است:  از پیامبر«. آورند، به رستگاری رسیده است َْ ِِم ُمُِجنو   و  وزه، ر 6؛الصو
یک از  جل در برابر هر  و خداوند عز»همچنین فرموده است: «. کننده از آتد است  سپر محافظت

دهد، مگر تبر؛ زیهرا آن بهرای مهن اسهت و خهود  کردار فرزند آدم، ده تا هفتصد برابر پاداش می
ور از این پاداش تبر در خزانه علم خدا نگهداری شده اسهت و منظه بر پاداش آن را خواهم داد. بنا
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 1«.تبر، روزه است

 ب. آثار اجتماعی

سهان  های اسالمی، هماهنگی آنها با تکالیف اجتماعی است. به همان های عبادت یکی از ویژگی
که روزه واجب شده است، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و زکات و ح  نیز واجهب شهده 

 است.
 . انجام تکاليف مالی 1

اقتصادی، احکام خاتی را مقرر داشهته اسهت. برخهی از آنهها را  اسالم برای عدالت اجتماعی و
واجب و برخهی دیگهر را مسهتحب قهرار داده اسهت و انفهاق را نشهانه  3 و زکات، 2همانند خمس

و کمک مهالی بهه خویشهاوندان، یتیمهان، مسهکینان،  4ها تقواپیشگی و هدایت و رستگاری انسان
مصادیق نیکی واقعی و نشانه تداقت و تقوا معرفی نموده واماندگان در راه، سائالن و بردگان را از 

برای تحقق خارجی آن نیز راهکارهای مختلفهی قهرار داده اسهت کهه یکهی از آنهها، روزه  5است.
َِوِ»در این باره فرموده است:  است. امام تادق ِْ ل َِذِللَکَِعََلىَِأه لِ ِال َفق  ِِ َل َةَِمبَ  فُواِِشدو ِْ َوِِليَع 

كَنَِ ِِفى َضِِال َمس  َْ َِماِاف تَ واِِإلَي ِهم  ن يَاَِفيَُؤيُّ َوالِِهمِ ِِالدُّ ِِفىَِأم  ِلَُهم  ُ علت روزه ایهن اسهت کهه اغنیها  6؛اّلَله
نتیجه آنچه را خداوند از پرداخت اموال واجب نموده اسهت،   سختی و شدت فقر را بشناسند و در

 «.  ادا نمایند
 نداشتن ثروتمندان بر فقيران . برتری 2

داننهد و بهه آن فخهر  صور باطهل،  هروت را نشهانه کرامهت و برتهری خهود بهر فقهرا میبرخی به ت
فروشند. قرآن کریم این روحیه ناپسند را توبی  کرده و امتیاز طبقاتی را ناروا دانسهته اسهت. در  می

ُِْ»فلسفه روزه، بر این نکته تأکید شده است و با تعبیر َِوِال َفِقي تَِوَیِبِِهِال غَِنىُّ مساوات معنهوی  7«ليَس 
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ست، نه فقر و  هروت؛  فقیر و  روتمند را بیان داشته است تا همگان متوجه شوند مالک ارزش تقوا
ِإنَّ »ها را نهزد خداونهد بهاتقواترین آنهها قهرار داده اسهت:  تهرین انسهان که در آیه دیگر گرامی چنان

ِه َأْتقاُكْم    1«.َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ

 فهرست منابع
؛ قههم: دار الکتههاآ  ی، عبدالواحههد بههن محمههد؛ غههرر الحکههم و درر الکلههمتمیمههی آمههد .1

 ق.  1410االسالمی،
؛ قهم: البیهت ؛ تحقیهق مؤسسهة آلتفصیل وسفائل الشفیعةحر عاملی، محمد بن حسن؛  .2

 ق. 1409، البیت مؤسسه آل

ضی، ارشاد القلوب؛دیلمی، حسن بن محمد؛  .3  ق.1412قم: الشریف الر 

ن؛ خصائ  االئمه؛ تصحیح محمدهادی امینی؛ چال اول، شریف الرضی، محمد بن حسی .4
 ق. 1406مشهد: آستان قدس رضوی، 

؛ ترجمه محمد دشتی؛ قم: نشر مشرقین، نهج البالغةهه؛ ههههههههههههههههههههههههههههههههه .5
1379. 

؛ قم: منشورات جماعةالمدرسهین فهی المیزان فی تفسیر القرآنحسین؛  محمد طباطبایی، سید .6
 ق.  1417الحوزه، 

؛ تحقیهق هاشهم رسهولی محالتهی و مجمع البیان فی تفسیر القرآنبن حسن؛  طبرسی، فضل  .7
 ق. 1408الله یزدی طباطبایی؛ بیروت: دار المعرفة،  فضل

؛ قهم: الهدار الشهریف الرضهی، ثفواب االعمفال و عقفاب االعمفالتدوق، محمد بن علی؛  .8
 ق.1406

 ق.1404 ؛ قم: مؤسسة النشر االسالمی،ه الفقیهمن الیحضر ه؛ کتاآع ههههههههههههههههههههههههه .9
 ق.1403؛ قم: انتشارات اسالمی،معانی االخبار ؛هههههههههههههههههههههههه .10
؛ بیهرو ت: دار احیهاء التهراث العربهی، مؤسسهة الوفهاء، بحفاراالنو ارباقر؛  مجلسی، محمهد .11

 ق.  1403

 .م 1928؛ بیروت: مطبعة آمریکایی، قاموس کتاب مقدسمستر هاکس؛  .12

 .1368تدرا،  ؛ قم: انتشاراتمجموعه آثارمطهری، مرتضی؛  .13

 .1379؛ تهران: دار الکتب االسالمیه، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناتر و همکاران؛  .14

                                                           

 .13. حجرات: 1



 آداب مهمانی در اسالم 
 *زادهعیسیعیسیاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه

یگان و به طور کلهی افهراد دیگهر یکی از رفتارهای اجتماعی، دید و بازدید از خویشاوندان، همسا
تهرین آنهها  های مختلفی برای اجرای ایهن رفتهار اجتمهاعی وجهود دارد کهه رای  راهجامعه است. 

نوازی و پذیرایی خهوآ و شایسهته  شنایان است. مهمانآو مهمانی دادن به خویشاوندان، دوستان 
اسهت. مهمهانی در اسهالم از مهمانان، یکی از خصایل نیکو و ارزشمند دین اسالم شمرده شهده 

 شود. آدابی دارد که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می

 اهميت مهمانی

های ارزشمند انسانی است که مکتب نورانی اسهالم بهرای  نوازی، یکی از ویژگی مهمانی و مهمان
ههای برخهی پیهامبران  که ایهن تهفت در قهرآن از ویژگی آن ارزش فراوانی قائل شده است؛ چنان

از  2دانسته شهده اسهت. های حضرت لوط احترامی به مهمان، از نگرانی و هر گونه بی 1شمرده
ای چیهزی برسهاند، بهه او  هر گاه خدا بخواهد به بنهده»نقل شده است که فرمود:  اکرم  رسول
ِ»حضهرت فرمهود: «. ای پیامبر خدا، آن هدیهه چیسهت »گفته شد: «. دهد ای می هدیه َُ لي  الضو
ِِِلَه  ِِيَن ِزُلِبِِ َْ ِغُِف َحُ َِوَِقد   ْ ِقِهَِوِيَ ز  آیهد و  اش می ]آن هدیه[ مهمان ]است[ که بها روزی 3؛ال َمن ِزلِِِْ

 «.اند رود، اهل منزل آمرزیده شده چون می
                                                           

 علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. هیئتعضو * 
 .24 – 26؛ ذاریات: 59ر.ک: یوسف: . 1
 .68. حجر:  2
 .267ص  ، 9؛ ج کیز العمال. متقی هندی؛ 3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره پنجم 1442ـ رمضان  1400بهار  
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 آداب مهمانی
 شود.  های دینی هر یک از میزبان و میهمان، وظایفی دارند که به برخی از آنها اشاره می در آموزه

 ميزبان. وظایف 1

 الف. اخالص

پذیرایی از مهمان در تورتی برای میزبان آ ار و برکات را به همراه دارد که برای رضای خهدا و دور 
ِبَِطَعاِمکَِ»فرموده است:  خدا که رسول از هر گونه ریا انجام شود؛ چنان  َ اِبکََِِِأِض َْ ِْ َِِوَِش َِِمل

ِتََعالَىِِتُِحبُّهُِ ِ سی را به سهفره خهوید دعهوت کهن کهه بهرای خهدا او را برای غذا دادن، ک 1؛ِفىِاّلَله
 «.  دوست داری

 ب. تعجيل در پذیرایی

گونه که خداوند ایهن  یکی از وظایف میزبان، آن است که برای پذیرایی مهمان شتاآ ورزد؛ همان
 2شمرده است. خصوتیت را از اوتاف ابراهیم

 داشتن مهمان ج. گرامی

ِْ ِِِا ِو»اسهت: باره فرموده  در این  پیامبر خدا ََِِِِحقِِِِِّم ي  ِلَلُهِال ِخلََللُِِِالضو ِيَُعدو َمَِوَِأ   َْ ِيُك  از  3؛َأ  
 «.حقوق مهمان است که گرامی داشته شود؛ ]حتی[ براید خالل دندان آورده شود

 رویی د. خوش

ِهِهِإِِ»نقل شده است:  از پیامبر خدا ِِفىَِوج  َْ ِفَنََظ  َ ِتيِهَِضي  َِعب ٍدِيَأ   ْ َِماِِم َمت  ِّْ ُِح َِِعََلىَِِعي نُلهَُِِِلو
ای نیست که مهمانی براید بیاید و به تورت او ]مهربانانهه[ بنگهرد، مگهر آنکهه  هیچ بنده 4؛النوار

 «.  چشم او بر آتد حرام گردد
 هـ . خدمت کردن

ُج ِِ»نقل شده است:  از امیرمؤمنان علی ْو َمُ ِال :ِِخد  ْو يَىِِمن ُه تَح  ََِلِيُس  ِِِفَُهَِوِِقيَاُمهَُِضيِ ِِثَََلث   ْ َعل
َِق ِو َِوِِإ   َِِّمِهَِوَِطََُبِال َحقِّ َِِسِهِِِلَِبيِهَِوُِمَع از سه کار نباید شرم کرد: خهدمت بهه مهمهان، از  5؛َمج 

 «.جا برخاستن برای پدر و معلم و مطالبه حق، اگر چه اندک باشد
                                                           

 .11؛ ص الیوادرالله بن علی راوندی؛  فضل  . 1
 .24 – 27. ذاریات: 2
 .285، ص 6، ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 3
 258، ص 16؛ ج مستدرک الوسائل. حسین بن محمدتقی نوری؛ 4
 .46، ص 3. همان، ج 5
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 ها و. پذیرایی با بهترین داشته

که خداوند در قهرآن  گونه  با بهترین امکانات موجود است؛ همان یکی از وظایف میزبان، پذیرایی
 در توضیح آن فرموده است:  امام تادق 1خبر داده است. از این ویژگی حضرت ابراهیم

«. بخوریهد»ای ]بریان[ آورد و گفت:  آمدند، برایشان گوساله چون فرستادگان خدا نزد ابراهیم
بههاید ایهن »]گفت:  ابراهیم«. گویی که بهاید چند استخوریم تا به ما ب نمی»آنها گفتند: 

الله بگوییهد و چهون دسهت از خهوردن کشهیدید،  است که[ چون شروع به خوردن کردید، بسهم
شهان بهود، گفهت:  جبرئیل به همراهاند که چهار تن بودند و جبرئیهل رئیس«. الحمدلله بگویید

 2«.ندسزاوار است که خداوند او را خلیل هدوست  خود گردا»
 کردن نياز مهمان ز. فراهم 

شهود،  میزبان موظف است با چیزی که به آسانی براید فهراهم می»فرموده است:  پیامبر خدا
از برادران پذیرایی کند؛ اگر چه بید از جرعه آبی نباشد. پس هر کس از پذیرایی بها آنچهه بهراید 

 3«.آسان است، شرمند باشد؛ روز و شبد پیوسته در خشم خداست
 داشتن مهمان  ح. مقدم

داشهتن مهمهان بهر  هایی که شایسته است میزبان در حق مهمان انجام دهد، مقهدم  یکی از توتیه
آمد  شهرآشوآ به نقل از ابوهریره نقل کرده است که مردی نزد پیامبر خدا  خوید است. ابن

ای او غهذایی و از گرسنگی به ایشان شکایت کرد. حضرت کسی را نزد همسراند فرستاد ]که بهر
چه کسی امشهب »فرمود:  بیاورند[، اما آنها گفتند جز آآ، چیزی در خانه نداریم. پیامبر خدا

آمهد و  اعهالم آمهادگی کهرد. سهپس نهزد فاطمهه امیرمؤمنان«. کند  این مرد را مهمان می
جهز غهذای کودکهان چیهزی »گفهت:  فاطمهه«. غذا چه داری ای دختر پیامبر خدا »پرسید: 
ها را بخوابهان و  ای دختهر محمهد! بچهه»گفهت:  علی«. داریم ، اما مهمان را مقدم مینداریم

چهراغ را آورد، دیهد کهه  چون مهمان از خوردن دست کشهید، فاطمهه«. چراغ را خاموش کن
نماز گزارد. پس از نماز  با پیامبر کاسه به لطف خدا همچنان پر است. تبح که شد، علی

ای امیرمؤمنهان! دیشهب »نگریسهت و سهخت گریسهت و فرمهود:  بهه امیرمؤمنهان پیامبر
وَ َِعَى»پروردگار از کار شما به شگفت آمد. بخوان  ُْ ِث َِخصاَصل ِ َِِوِيُؤ  ِكاَ ِبِِهلم  َِوِلَو  ؛ و َأن فُِسِهم 

                                                           

 .25 – 27. ذاریات: 1
 .35؛ ص علل الشرایع. محمد بن علی تدوق؛ 2
 .39، ص 9؛ ج کیز العمالهندی؛  . متقی3
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م می ؛ یعنی گرسنه باشهند «دارند هر چند در خودشان نیازی ]مبرم[ باشد، آنها را بر خودشان مقد 
، و حسین و حسن و فاطمه ت نفس خود مصون ماند، یعنی علیو هر کس از خس  

 1ایشان رستگارانند.
 ط . پذیرایی نيکو

ِِبلِهِ»باره به گروهی از شیعیاند فرمود:   در این امیرمؤمنان َ يَِصل   َِف ِلَلُهَِملال  ِكَلاَ ِِملن كُم   ْ َم

 ِْ ِس ابََ َِوِل يُح  َْ يَافَ َِِِِمن هُِِِال َق که  روتی دارد، باید با آن به خویشاونداند کمهک  هر یک از شما 2؛الضِّ
 «.نوازی نماید و رسیدگی کند و نیکو و شایسته مهمان

 کردن  ی. تعارف

کهه در قهرآن آمهده  گونهه  کردن مهمان به خوردن غذا، یکی از وظایف میزبان است؛ همان تعارف 
آنها آماده کرد و بهه  سرعت غذای لذیذی برای پس از ورود مهمانان، به  است حضرت ابراهیم

غهذا  گوید: نزد امام تهادق منصور نیز می عیسی بن ابی 3آنان تعارف نمود تا از غذا میل کنند.
گوینهد کهه محبهت  ای عیسهی! می»گذاشهت و فرمهود:  تناول کردم. ایشان کباآ را جلهوی مهن 

 4«.شخ  را از خوردن او از غذای برادرش بشناس
 غذا شدن با مهمان ک. هم

ِْ »فرموده است:  ر خداپیامب ُِِِيُِحبولهَُِِِأ ِ َِِأَحبِوَِِم َِملَ َِضلي ِفهِِِِاّلَله كُل   َ يَأ  ههر کهس  5؛َوَِرُسلولُُهَِف
در سهیره عملهی «. دوست دارد که خداوند و پیامبرش او را دوست بدارند، با مهماند غذا بخورد

راید حالل کرده بهود، در خورد و آنچه را خدا ب آن حضرت نیز آمده است که هر نوع غذایی را می
خورد؛ مگر آنکهه مهمهانی  کردند، می کنار خانواده و خدمتکاراند یا با کسانی که او را دعوت می

ترین غذا ههم نهزد ایشهان،  خورد. محبوآ  شد که در این تورت با مهمان غذا می بر آنها وارد می
 6های بیشتری در خوردن آن شرکت داشتند. غذایی بود که دست

 ع غذا قبل از مهمانل. شرو

لَِ»فرموده اسهت:  امام تادق ُأَِأوو ِ ِيَتََوضو ح  ْو مَِِِِصاِحُبِال َعلامِِِِقَب ل َِِِال قَو  لَدِِِالطو ِمِبَع  ِال َقلو  َْ َوِنِخل
                                                           

 .185؛ ص االمالی. محمد بن حسن طوسی؛ 1
 .32، ص 4؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 2
 .25 – 27. ذاریات: 3
 .279، ص 6؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 4
ام بن ابی  . 5  .116، ص 2؛ ج مجموعه وّرامفراس؛  ور 
 .68، ص 1؛ ج قاالخال مكارم. فضل بن حسن طبرسی؛ 6
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َعامِِ هاید را پهید از دیگهران بشهوید و بعهد از  خانه همیزبان  قبل از غذا باید دست تاحب 1؛الطو
این مطلب کنایه از آن است که میزبهان قبهل از دیگهران غهذا «. غذا آخر از همه دستد را بشوید

آن حضرت درباره علهتد نیهز خوردن را آغاز نماید و بعد از دیگران از غذا خوردن دست بکشد. 
   2«.برای اینکه کسی خجالت نکشد»فرمود: 

 کشيدن از غذا بعد از مهمان م. دست 

ِْ َِوِيَكُو ُِ»در این باره فرموده است:  امام تادق َِم ُْ لَلىَِِِصاِحبَِِِيََد ُِِِيَغ ِس ُِِِنِخ ال َمن ِزِل،ِِِلَنوُهَِأو 
ِِْ َِعََىِال َغَم ِْ ب    شوید، تاحب منزل است؛ زیرا او بهر تهبر  و آخرین کسی که دستد را می  3؛ِبالصو

 «.  کردن بر چربی و بوی گوشت بر دست سزاوارتر است

 کردن ن. بدرقه 

ِْ »موده است: باره فر در این  پیامبر خدا ََِِِِحقِِِِِّم ي  ِشىََِِِأ ِ ِِالضو يِملَکِِِتَم  ِْ َِح  ْ َجلُهِِمل ِْ َمَعُهِفَتُخ 
 «.اش کنی از حقوق مهمان است که تا آستانه در با او بروی و بدرقه 4؛ِإلَىِال بَاِبِ

 دادن س. هدیه 

اسهت هرگاه مهمان بر شما وارد شد ... ]هر گهاه خو»در این خصوص فرموده است:  امام باقر
 5«.برود،[ توشه نیکو همراهد کنید؛ زیرا این کار ]نشانه[ سخاوت است

 طلبی ع. پرهيز از شهرت

طلبی باشهد، خداونهد  هر کس اطعامی کند که در آن شههرت»نقل شده است:  از پیامبر خدا
   6«.دهد تا آنگاه که از حساآ خالیق فارغ شود در روز قیامت در شکم او آتد قرار می

 انداختن خویش سختی  ز به ف. پرهيز ا

تِهَِِِِأُخوكَِِِِإَذاَِأتَاكَِ»درباره یکی از وظایف میزبان فرموده است:  امام تادق َوِِإَذاِِِِبَماِِعن لَدكََِِِفأ 
ِلَهُِ  َ تَُهِفَتَكََو هر گاه برادرت ناخوانده بر تو وارد شهد، همهان غهذایی را کهه در خانهه داری،  7؛َيَعو 

 «.و را دعوت کردی، در پذیرایی از او زحمت بکدبراید بیاور و هر گاه ا
                                                           

 .70؛ ص قرب االسیاد. عبدالله بن جعفر حمیری؛ 1
 .290، ص 6؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 2
 . همان.3
 .70، ص 2؛ ج عیون اخبار الرضا. محمد بن علی تدوق؛ 4
 .284، ص 6؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 5
 .245، ص 9؛ ج کیز العمال. متقی هندی؛ 6
 .179، ص 2؛ ج المحاسنمحمد برقی؛  . احمد بن7
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  . پرهيز از دعوت غيرواقعیص

وارد شده است که آن حضرت در مجلسهی نشسهته بهود. یکهی از  در سیره عملی امام تادق
که اسماعیل فرزند امام نیز همراه ایشهان  دوستداران نزد ایشان آمد، سالم کرد و نشست؛ در حالی 

کهه بهه  لس بلند شد و رفت، آن مرد نیز بها ایشهان همهراه شهد. امهاماز مج بود. وقتی امام
پهدر جهان! »گفت:  اش رسید، از مرد جدا شد و به خانه رفت. فرزندش اسماعیل به امام خانه

«. آوردن او در شهأن مهن نبهود بهه خانهه »فرمهود:  امهام«. چرا او را به خانه دعهوت نکردیهد 
 امهام«. کردیهد[ پس بد نبود کهه بهه ظهاهر، تعهارفی میآمد ] او هم که نمی»اسماعیل گفت: 

 1«.پسرم، خوش ندارم که خداوند مرا اهل تعارف ]غیرواقعی[ بنویسد»فرمود: 
 شمردن امکانات پذیرایی . پرهيز از اندک ق

ِِِكََفلى»شمردن امکانات پذیرایی فرموده است:  درباره پیامد اندک  پیامبر خدا ِءِِإث ملا َِأ    ْ ِبلال َم
َوانِهِِيَِ ُبِِإلَىِِإخ  ِّْ َِماِيَُق تَِق و گهذارد،  انسان را همین گناه بس که آنچه را پهید بهرادران خهود می 2؛س 

 «.اندک و ناقابل بشمارد
 کارگرفتن مهمان . پرهيز از به ر

خهردی  از بی 3؛ِبلالَمِْءِأ ِيَسلتَخِدَمَِضليفَهُِ َسلخافَ ِ »بهاره فرمهوده اسهت:  در این  پیامبر خدا
نیز وارد شده اسهت کهه کسهی  در سیره امام تادق«. ت که مهماند را به کار گیردشخ  اس

او را از این کار بازداشت  در خانه آن حضرت مهمان بود و برخاست تا کاری انجام دهد. امام
شدن مهمان نههی فرمهوده   گرفته کار  از به  پیامبر خدا»و خودش آن کار را انجام داد و فرمود: 

 4«.است
 گرفتن بدون اذن مهمان پرهيز از روزه . ش

دینهان  هر گاه مردی وارد شههری شهد، بهر سهاکنان آن شههر از هم»فرموده است:  پیامبر خدا
خودش مهمان است تا زمانی که از پید آنان برود... و بهرای آنهان شایسهته نیسهت روزه بگیرنهد، 

غذا بخواههد، ولهی بهرای مراعهات مگر با اجازه مهمان؛ مبادا که مهمان از آنها خجالت بکشد و 
 5«.حال آنها از خوردن خودداری کند

                                                           

 .190. همان، ص1
 .186، ص 2. همان،  ج 2
 .248، ص 9؛ ج العمال کیز. متقی هندی؛ 3
 .283، ص 6؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 4
 .151، ص 4. همان، ج 5
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 . وظایف مهمان2
 انداختن ميزبان سختی  الف. پرهيز از به 

پذیرفتم، به شرط آنکه سه قول بهه مهن »را دعوت کرد. حضرت به او فرمود:  مردی امیرمؤمنان
هسهت، از مهن دریهو نهورزی و بدهی ... از بیرون چیزی برای ما تهیه نکنهی؛ آنچهه را در خانهه 

 1مرد قبول کرد و حضرت دعوتد را قبول نمود.«. خانواده را به زحمت نیندازی
 ب. پذیرش دعوت مهمانی

عَوَةِإذاُِيعيلتُم»فرموده است:  پیامبر خدا ههر گهاه کسهی  2؛أجيبُواِالَداِعَىِإذاُِيعيتُم،ِِايتُواِالدو
 «.شما را دعوت کرد، دعوتد را بپذیرید

 فتن اجازهج. گر 

پیهامبر  3خداوند در قرآن دستور داده است برای ورود به خانه کسی، باید از او اجازه گرفتهه شهود.
هر گاه یکی از شما به غذایی دعوت شد و با فرستاده آمد، ایهن خهود »نیز فرموده است:  خدا

 4«.برای او اجازه است
 د. نشستن با پيشنهاد ميزبان

هر گاه یکی از شما به خانه برادرش وارد شهد، ههر جهایی »موده است: باره فر  در این امام باقر
اش  خانه نسبت به مهمان، به موقعیهت خانهه گوید، باید بنشیند؛ زیرا تاحب خانه می که تاحب

 5«.آشناتر است
 رعایت مدت مهمانیهـ . 

یهد مهمانی سه روز است و بیشهتر از آن تهدقه اسهت. مهمهان نبا»فرموده است:  پیامبر خدا
چگونهه او را بهه گنهاه »گفتهه شهد: «. قدر نزد کسی بمانهد کهه او را بهه گنهاه و سهختی بینهدازد آن

 6«.تا جایی که چیزی براید نماند که برای او خرج کند»فرمود: «. اندازد  می
                                                           

 .189؛ ص الخصال. محمد بن علی تدوق؛ 1
 .1053، ص 2؛ ج صحیح مسلم. مسلم بن حجاج نیشابوری؛ 2
 .  28و  27. نور: 3
 .255، ص 9؛ ج کیز العمال. متقی هندی؛ 4
 .69. عبدالله بن جعفر حمیری؛ قرآ االسناد؛ ص 5
 .283، ص 6. محمد بن یعقوآ کلینی؛ الکافی؛ ج 6
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 خوردن . خوب و

 محبت شخصهی»خورد، فرمود:  باره به یکی از یاراند که با ایشان غذا می در این  امام تادق
شود. من خوش دارم کهه شخصهی از غهذای  خوردند از غذای او دانسته می  به برادرش از خوآ

   1«.کند من بخورد و خوآ بخورد؛ او با این کار، مرا خوشحال می
 . اقتدا به ميزبانز

ِِملنُهم»در این خصوص فرموده است:  پیامبر خدا ُهمَِرُجل   ُهمَِوِليَُؤمو  2؛َمِْزاَرِقَوما ِفََلِيَُؤمُّ
نماز آنها نشود؛ بلکه مردی از آن قوم بایهد امامتشهان را بهر عههده  هر کس مهمان قومی شد، پید

 «.بگیرد
 . دعا برای ميزبانح

هان، غذایی آماده ساخت و پیامبر و یاراند  جابر بن عبدالله نقل نموده است که ابوَهیَثم بن َتیِّ
«. برادرتهان را پهاداش دهیهد»د: فرمهو را دعوت کرد. چهون از خهوردن فهارغ شهدند، پیهامبر

هر گاه به خانه کسی رفتند و غذاید »دادن او چگونه است  آن حضرت فرمود:   پرسیدند: پاداش
 3«.دادن اوست  اش را نوشیدند و براید دعا کردند؛ این خود، پاداش را خوردند و نوشیدنی

 . افطار روزه مستحبیط

ِز»فرموده است:  پیامبر خدا ٍْ ِتَعالىِلَلُهَِصلوَمِأيُّماِزاِئ ُ ِإََلِكَتََبِاّلَله َْ َِفَأفَط اَرِأخاُ ِوِهَُوِصاِئم 
کهه روزه ]مسهتحبی[ گرفتهه اسهت و  رود، در حهالی  هر کس به دیدن بهرادرش مهی 4؛ذِلَکِاليَومِِ

 «.  نویسد اش را افطار کند، خداوند متعال روزه آن روز را براید می روزه

 . پرهيز از بردن همراه ک

هر گاه یکی از شما به غذایی دعوت شد، فرزندش را به دنبال خود »فرموده است:  خدا رسول
 5«.راه نیندازد؛ اگر چنین کند، مرتکب حرام شده و با نافرمانی وارد ]مهمانی[ شده است

                                                           

 .278. همان، ص 1
 .261، ص 9؛ ج کیز العمال. متقی هندی؛ 2
 .259، ص 9. همان، ج 3
 .251، ص 9. متقی هندی؛ کنز العمال؛ ج 4
 .181، ص 2؛ ج المحاسن. احمد بن محمد برقی؛ 5
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 . پرهيز از روزه مستحبی بدون اجازه ميزبانل

ِإََلِِبلِِّذنِِهمإذاِضاَفِأَحُدكُمِِبقَوٍمِفََلِيَصومَِ»فرموده است:  پیامبر خدا ههر گهاه یکهی از  1؛ْو
 «.شما مهمان قومی شد، نباید روزه بگیرد، مگر با اجازه آنها

 وجو درباره غذا . پرهيز از پرسم

هر گاه بر برادر مسلمانت وارد شدی و غذایی به تو داد، بخهور و از »فرموده است:  اپیامبر خد
   2«.وجو مکن اد، آن را بنوش و درباره آن پرس]حالل[ بودن آن مپرس و هر گاه نوشیدنی به تو د

 . پرهيز از دستور دادنن

هشهت گهروه اگهر اهانهت »فرمهود:  در این مورد خطاآ به امیرمؤمنهان علهی پیامبر خدا
 3«.خانه دستور دهد...  شوند، جز خود را سرزند نکنند... مهمانی که به تاحب

                                                           

 .251، ص9. همان، ج 1
 .259، ص 9؛ ج کیز العمال. متقی هندی؛ 2
 .355، ص 4؛ ج من  الیحضره الفقیه. محمد بن علی تدوق؛ کتاآع 3
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 موانع یاد خدا از منظر قرآن
*علیجانکریمی والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
یاد خدا، احساس حضور او در همه حاالت و غافل نشدن از اوست. مراتهب یهاد خهدا از سهوی 

از خدا بستگی دارد. بنا بر آیات و روایات هر امری کهه  ها، به مراتب معرفت و شناخت آنها انسان
در مسیر توحید انجام شود، عبادت و یاد خداست. هدف شیطان به عنوان دشمن اتهلی انسهان، 
غافل کردن انسان از یاد خدا و عمل نکردن به دستورات اوست. شیطان بهرای رسهیدن بهه ههدف 

گیرد تا بتواند انسهان را فریهب دههد.  را به کار می آید و ابزارهای مختلفی خود، گام به گام پید می
تأ یر ابزار شیطان برای فریب دادن، بر کسانی است که زمینه آن را داشهته و سهلطنت او را پذیرفتهه 
باشند. شیطان برای غفلت از یهاد خهدا از ابهزاری ماننهد وسوسهه، تحریهک تمهایالت و ... بههره 

بیهوده، قساوت قلب، اموال و فرزندان و دوستان نابهاآ،  گیرد. شراآ و قمار، سرگرمی به امور می
 از دیگر موانع یاد خدا هستند.

 حقيقت یاِد خدا 
 1در زبان عربی تعبیری از یاد کردن چیزی و به معنای ضد غفلت و فراموشهی اسهت.« ذکر»

آید، مقصود توجه قلبی به حضور خدا و غافهل نشهدن از  از یاد خدا سخن به میان می ههر گا
در مواردی نیز مقصهود ذکهر قلبهی اسهت؛  2اوست که ممکن است بر زبان نیز جاری شود.

پذیری و آمرزش گناهان از  بدین معنی که یاِد لطف و مهربانی خدا نسبت به بندگاند و توبه
                                                           

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.پژوهشگر * 
، ص 4 ؛ ج لسفان العفربمنظهور؛  حمهد بهن مکهرم ابن؛ م346، ص 5 ؛ ج کتاب العین. خلیل بن احمد فراهیدی؛ 1

 .317، ص 3؛ ج التحقیق فی کلمات القرآن الكریم؛ حسن مصطفوی؛ 308
 . در این آیه مراد ذکِر زبانی خداست.46. اسرا: 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره اول 1441ـ رمضان  1399بهار  
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   1ر است.کهای او عامل ش اد نعمتیکه  شود؛ چنان دلگرمی و آرامد مؤمنان می سوی او، سبب
ها، بهه مراتهب شهناخت آنهها از خهدا بسهتگی دارد. برخهی ماننهد  سوی انسانمراتب یاد خدا از 

و  3کننهد برخی فقط در تنگناها خهدا را یهاد می 2تاحبان خرد ناآ در هر حال به یاد خدا هستند،
   4کنند. یابند، مغرورانه خدا را یاد می بعضی دیگر وقتی به نعمتی دست می

 موانع یاد خدا
 شود.  عنوان موانع یاد خدا معرفی کرده است که به آنها اشاره می قرآن عوامل مختلفی را به

 . شيطان1

ِإنَّ »اری برای انسان بوده است: کطان همیشه دشمن آشیقرآن کریم مکرر هشدار داده است که ش
ا ُمبينا   ْنساِن َعُدوًّ ْيطاَن كاَن ِلْْلِ تنهد شیطان برای غفلت از یاد خدا، ابزارههایی دارد کهه عبار 5«.الشَّ

 از:

 الف. وسوسه

و القای امر شر به قلب کسی است؛ در برابر الهام کهه القهای امهر  6وسوسه به معنی تدای آهسته
َفَوْسذَوَس ِإَلْيذِه » او را وسوسه کهرد:  خیر است؛ چنانکه شیطان برای فریب دادن حضرت آدم

َك َعلَی  ْيَطاُن َقاَل َياآَدُم َهْ  َأُدلُّ رد، کهطان او را وسوسهه یپهس شه 7؛َو ُمْلك  الَّ َيْبلَی  َشَجَرِة الُخْلدِ   الشَّ
و در پوشهد « م یشود، راه نمها ل نمییه زاکی کا تو را به درخت جاودانگی و ملیگفت: ای آدم، آ

  8خیرخواهی و با سوگند بر آن، آنها را فریب داد.
 ب. بازداشتن از امور حالل 

کنهد تها امهر مبهاح و  گاهی آدمی را وسوسهه می 9آید. طان برای فریب دادن گام به گام پید مییش
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های شیطان بهر کسهانی ا رگهذار اسهت کهه زمینهه آن را داشهته و  حاللی را بر خود حرام کند. گام
ای بهرود کهه چیهزی در آنجها نیابهد، آنجها را تهرک  اگر دزد به خانهه 1سلطنت او را پذیرفته باشند.

چنانکهه 2کنهد؛ ای نفس خالی باشد، آن را رها میکند. شیطان نیز اگر وارد قلبی شود که از هو می
شود و زمام امهور او  شیطان گاهی به طور کامل بر شخصی مسلط می3بر اولیای خدا نفوذ ندارد.

ای کهه گویها شهخ  اختیهاری از خهود نهدارد. از ایهن حالهت بهه  گونهه گیرد؛ به را در دست می
دهد که شهخ  بها آگهاهی و اراده بهرای  این حالت زمانی رخ می 4تعبیر شده است.« ِاسِتحواذ»

 5مدتی غرق گناه شود.
 ج. تحریک تمایالت نفسانی

شهود و انسهان را در مسهیر گنهاه قهرار  شیطان گاهی با تحریک تمایالت نفسانی، مانع یاد خدا می
را از راه تطمیع و ایجاد حرص، وادار به خوردن از میوه ممنوعهه  که حضرت آدم دهد؛ چنان می

به طمع دستیابی به سلطنت جاوید و حهرص بهر جهاودانگی در بهشهت،  ضرت آدمح  6کرد.
نقل اسهت کهه  7فریب وعده شیطان را خورد و پیمان خدا را مبنی بر دشمنی شیطان فراموش کرد.

کند. من به سبب حسهد بهه  مردم را حرص و حسد هالک می»گفت:  شیطان به حضرت نوح
اگر کسی بهه طهور  8«.به سبب حرص به دام من افتاد ملعون و مطرود شدم و آدم مقام آدم

شود. همنشینی با چنین فردی، سهبب غفلهت از  کامل تابع هوای نفس شود، از یاد خدا غافل می
َبَع َهواُه َو كاَن َأْمُرُه ُفُرطا  »شود:  خدا می از آن کس کهه  9؛َو ال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرنا َو اتَّ

روی  ایم و از هوس خود پیروی کرده و ]اساس[ کهارش بهر زیهاده را از یاد خود غافل ساختهقلبد 
 «.است، اطاعت مکن
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 د. شراب و قمار

توجهی به دسهتورات الههی، ترغیهب بهه  یکی از ابزارهای مهم شیطان برای غفلت از یاد خدا و بی
ضهمن ایجهاد دشهمنی میهان خواری و قماربازی است. شیطان با استفاده از ایهن دو ابهزار  شراآ
بنابراین هر عملی کهه سهبب بهرانگیختن دشهمنی  1دارد. ها، آنها را از یاد خدا و نماز باز می انسان

ها و یا غفلت از یاد خدا شود، شیطانی و هر چیزی نیز که سبب مستی و زوال عقل یها  میان انسان
نماز به عنوان ههدف شهیطان،  تضعیف آن شود، از موانع یاد خداست. علت تأکید بر بازداشتن از

تر از ذکر است و خدای متعالی به نماز اهتمام بیشتری دارد؛ زیرا بنها  از این روست که نماز، کامل
   2نماز، ستون دین است. خدا بر فرماید رسول
ها و اعمال ناپسند که مهانع  در پاس  به این سؤال که چرا در میان همه خوراکی عالمه طباطبایی

 شود، شراآ و قمار ذکر شده است؛ فرموده است: ییاد خدا م
تر اسهت؛ زیهرا نوشهیدن شهراآ باعهث تحریهک  آ ار منفی یاد شده در این دو عمل، واضح
آورد،  اندازد، عواطف عصبی را بهه هیجهان در مهی سلسله اعصاآ شده و عقل را از کار می

فتارهای زشهت نسهبت دارد و در نتیجه باعث ارتکاآ ر شهوات حیوانی را به تحریک وا می
به مال، آبرو، ناموس و جان افراد، و حتی باعث هتهک مقدسهات دینهی و شکسهتن حهدود 

شود. اگر چه مفاسد یاد شده برای مقدار اندک و یا برای یکهی دو بهار نیسهت،  اجتماعی می
کند و ]چنین رفتارهایی[ در  ولی کسی که در این راه قدم بگذارد؛ به تدری  به آنها عادت می

گردند؛ در حهالی کهه یهاد خهدا،  یابد و موجب جلوگیری از یاد خدا می امعه گسترش میج
   3روح حیات در کالبد عبودیت و بندگی است و تنها هدف از دعوت الهی است.

 . اموال و فرزندان2

انسان به تورت غریزی، به مال و فرزندش عالقمند است. عالقمندی به مال و فرزنهد تها جهایی 
که مانع یاد خدا نباشد؛ از همین روست که قرآن به مؤمنان هشهدار داده اسهت تها پسندیده است 

گونهه باشهند، زیانکهار دانسهته  ه اینکسانی را کمبادا اموال و فرزندان، آنها را از یاد خدا باز دارند و 
گاهی عواطف شخصی مانند عالقه به مال و فرزند با عواطهف مهذهبی همسوسهت، امها  4است.
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ست فرد مؤمن میان انتخاآ مهال و فرزنهد و عقایهدش در انتخهاآ دشهواری قهرار گاهی ممکن ا
گیرد. از یک سو عواطف فرزندی و علقه به مال و از سوی دیگر احساسات مذهبی هسهتند و ههر 

کشههانند. برخههی مسههلمانان در تههدر اسههالم بههه خههاطر همراهههی بهها  کههدام او را بههه سههمتی می
ند و با آن حضرت هجرت کردند. البتهه مسهلمانانی نیهز از مال و فرزند خود گذشت خدا رسول

و اموال و فرزندانی کهه در مکهه بهه  خدا بودند که پس از هجرت در انتخاآ همراهی با رسول
شان در مکه از سهوی مشهرکان در  جا گذاشته بودند، با چالد مواجه شدند؛ چرا که جان فرزندان

شان، بهه تهورت مخفیانهه بها  فظ جان فرزندانخطر بود. برخی از آنان وسوسه شدند که برای ح
ای  مشرکان همکاری و به نفع آنان جاسوسی کنند. در چنین شرایطی بود که خداوند بها نهزول آیهه

ُسذول»به مسلمانان هشدار داد و فرمهود:  ذَه َو الرَّ يَن َءاَمُنوْا اَل تَخوُنوْا اللَّ ِِ
ا الَّ و بهه مؤمنهان   1«َيا َأيهَّ

ما َأْمواُلُكْم َو َأْوالُدُكْم َو اْع »گوشزد کرد:  بنا بر این آیه شریفه، عالقه به مهال و فرزنهد  2«.ِفْتَن     َلُموا َأنَّ
  3های اسالمی و رهبر آسمانی شود، مانند آنچه از ابولبابه سر زد. نباید سبب خیانت به ارزش

 داستان خيانت ابولبابه

هها از آن حضهرت درخواسهت کردنهد رد و آنکهشهب محاتهره  21ظهه را یقر هود بنیی امبریپ
نظیر قرارداد تلح منعقد کرد، با ایشان نیز چنهین کنهد تها بهدین وسهیله  گونه که با یهود بنی همان

ن شام بروند. آن حضرت درخواست آنان را نپهذیرفت و سهعد یر به سرزمینض بتوانند نزد قبیله بنی
ه خهانواده و کهرد، ولهی آنهان ابولبابهه را قریظه معرفهی که بن معاذ را به عنوان داور میان خود و بنی

ا داوری سعد بن معهاذ یآ»دند: یظه از ابولبابه پرسیقر ردند. بنیکشنهاد یشان بود، پیفرزنداند نزد ا
شهند. ک عنی اگر این کهار را بکنیهد، شهما را مهییرد؛ کابولبابه با دست به گلو اشاره «. م یریرا بپذ

ه م که به خدا و رسولهمان لحظه فهمید»د: یگو ابولبابه می ه یهاد شهده، یآ«. ام ردهکانت یخ الل 
 4انت وی نازل شد.یبا اشاره به خ

شهوند، کسهانی را  خداوند در برابِر کسانی که به سبب مال و فرزند از یاد او غافل و رویگهردان می
   5اد خدا باز نداشته است.یکند که داد و ستد، آنان را از  ستاید می
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 وده های بيه . سرگرمی3

ْنيا َلِعب  »قرآن، دنیا را لهو و لعب معرفی کرده است:  َما اْلَحياُة الدُّ ا تنها بهازی یزندگی دن 1؛َو َلْهو  ِإنَّ
لعب نیز به  2ه انسان را از کاری باز دارد.کزی است ی، به معنای چ«َلْهو»  لمهک«.  و سرگرمی است

ی نباشد و هیچ فایده ه کهای  هودهیبه سخن ب 3ه باشد، است.ای نداشت معنی شوخی، چیزی که جد 
ه انسهان را بهه فسهاد و گنهاه کهی یها ات خرافهی و داسهتانیهاکانسان را از حق  بهاز دارد، ماننهد ح

ن انحراف گاهی بهه سهبب محتهوای سهخن و گهاهی بهه یگویند. ا می« لهوالحدیث»شاند؛ ک می
چنین سخنی کهه دیگهران را هم 4 خاطر اسباآ و مالزمات آن مانند آهنگ و امور همراه آن است.

 5نامیده شده است.« لهوالحدیث»راه خدا باز دارد، 
آموخهت  رانی را مییهای ا رد، افسانهک ران سفر مییه از حجاز به اکشخصی به نام نضر بن حارث 

د، یهگو [ برای شما داستان عاد و  مهود میاگر محمد]»گفت:  رد و میک و برای مردم بازگو می
ای  وهیار او را شهکهاین آیه در پاس  به او نازل شد و «. نمک و اخبار عجم را بازگو می ها ز قصهیمن ن

افهرادی »انهد:  ه ششهم سهوره لقمهان گفتهیهبرخی مفسران نیز در شهأن نهزول آ 6انحرافی دانست.
دن قهرآن توسهط یق مردم را از شهنین طریشان بخوانند و از ایدند تا برایخر زهای خواننده را میینک
مت آنان نازل شد  هیه این آکداشتند  باز می رامبیپ  7«.در مذ 

اروان تجاری همهراه بها که کهای نماز جمعه بود  مشغول خواندن خطبه امبرینقل شده است پ
هل و سر و تدا وارد مد ه کهاروان رفتند و حضهرت را کشتر نمازگزاران به سراغ ینه شد. بیطبل و دع

 ای آنان را سرزند کرد:  ند. خداوند با نزول آیهراد خطبه بود، تنها گذاشتیدر حال ا
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ْهذِو َو  ِه َخْير  ِمَن اللَّ وا ِإَلْيها َو َتَرُكوَك قاِئما  ُقْ  ما ِعْنَد اللَّ  ِمذَن َو ِإذا َرَأْوا ِتجاَرة  َأْو َلْهوا  اْنَفضُّ
اِزِقيَن  ُه َخْيُر الرَّ جاَرِة َو اللَّ آور  نند، به سهوی آن روییای بب ا سرگرمییو چون داد و ستد  1؛الت 

نند. بگو آنچه نزد خداست، از سرگرمی و ک می کای، تر ستادهیه اکشوند و تو را در حالی  می
 . دهندگان است ن روزییاز داد و ستد بهتر است و خدا بهتر

شاید این پرسد مطرح شود که آیا دنیا به طور کلی لهو و لعب است  قرآن در چههار آیهه دنیها را 
در آیات دیگر نیهز کهه برخهی  2خوانده و پس از آن، عالم آخرت را مطرح کرده است. لهو و لعب

ها و تجارت و خرید و فروشی را که مانع یاد خدا باشند، مذمت کرده است؛ مانند آنچهه  سرگرمی
در سوره لقمان و سوره جمعه آمده است. بنابراین دنیایی لهو و لعب و بازیچه و بیهوده اسهت کهه 

برای عیادت عهالء بهن زیهاد  چنانکه نقل است امیرمؤمنان 3دا و عالم آخرت باشد.مانع یاد خ
ه در کد یارت آکا به چه ین خانه فراخ در دنیا»اش رفت. وقتی خانه بزرگ او را دید، فرمود:  به خانه

توانی با آن به آخرت برسی. ]وقتی که[ در آن  آخرت به آن بیشتر نیاز داری. آری و اگر بخواهی می
ه بهر گهردن داری، ادا کهشاوندانت تله رحم نمهایی و حقهوقی را یاز مهمان پذیرایی کنی و با خو

 4«.ز توانی پرداختیسان به آخرت ن نیکنی و به مستحقاند برسانی و بد
اند؛ نکهوهد کهرده و  طلبی و تفاخر به دنیا، از یاد خدا غافل شده قرآن کسانی را که به سبب زیاده

كاُثُر   اُكُم َأْله»فرموده است:  که برخی نیز با آرزوی بیههوده سهرگرم دنیها و از یهاد خهدا  چنان 5«.التَّ
در  7انهد. طلبی، یهاد خهدا را فرامهوش کرده و برخی دیگر نیز به وسیله رفهاه و آسهاید 6 غافل شده

و اوالد مها ]از  امهوال 8؛َنْحُن َأْكَثُر َأْمواال  َو َأْوالدا  »گفتند:  های گذشته نیز کسانی بودند که می امت
، «گرایی تجمهل»، «سهرگرمی»، «بهازی»ا دارای پن  بخهد یشتر است. از منظر قرآن، دنیهمه[ ب

قرآن در سوره مؤمنون از کسانی یاد کرده است که اگر چهه  9است.« طلبی افزون»و « فخرفروشی»
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ان از حهق  هایشه ه دلکهشدند؛ در حالی  شنیدند، اما سرگرم بازی می پندهای پروردگارشان را می
به مؤمنان نیز هشدار داده است که مبادا مال و فرزنهدان،  1گری سرگرم شده بود.یز دیغافل، و به چ

این در حالی است که اگر مال به عنوان نعمهت الههی در راه تهحیح  2آنان را از یاد خدا باز دارند.
لَمِال َمل»فرمهوده اسهت:  خدا مصرف شود، مورد تحسین است؛ چنانکه رسهول لالُِ ِِنع  اُلِالصو

الِ  ُجِ ِالصو ْو وقتهی انسهان مهال را در راه «. چه نیکوست مال پاکیزه و حالل برای بنده شایسهته 3؛لَِ
خهواری سهبب غفلهت آدمهی  کند، در واقع به یاد خداست؛ در حالی کهه حرام حالل مصرف می

 شود. می
چونزلقمم وموحسمد مینودام



4جهلوغفلتزاید.آنرادانحرام


 . دوستان ناباب4
های قیامت، برخی افراد که در آن روز بهه خهاطر تهرک همراههی بها  قرآن کریم در توتیف تحنه

گزند، شایسته عبهرت  و انتخاآ دوستان ناباآ، با حسرت و پشیمانی دستان خود را می پیامبر
 گرفتن دانسته است: 

اِلُم َعلَی  ُسوِل َسِبيال  َياَوْيَلتَی َيَدْيِه َيُقوُل   َو َيْوَم َيَعضُّ الظَّ ُت َمَع الرَّ ِْ َلْيَتنذِی َلذْم   َيَلْيَتنِی اتخَّ
وال   ُِ ْيَطُن ِلاْلنَساِن َخذ ْكِر َبْعَد ِإْذ َجاَءنِی َو َكاَن الشَّ  ِ نِی َعِن ال َقْد َأَضلَّ ا َخِليال  لَّ ِْ ُفاَلن  و 5؛َأتخ 

امبر راههی بهر یهاش با پکای  د:یگو َگزد و می های خود را می ار دستکه ستمکروزی است 
مهرا بهه گمراههی   هکهاش فالنی را دوست خود نگرفتهه بهودم. او بهود کگرفتم. ای وای،  می

 طان همواره فروگذارنده انسان است. یده بود و شیه قرآن به من رسکد، پس از آنیشانک
 6های انبیا یا فقط کتاآ آسمانی است. مراد از ذکر در این آیه، همه آورده

تاآ کها، مردم را از  ه با دعوت به نافرمانیکنند ک  روی مییارند افرادی که از دوستان بدی پیچه بس
ههوده و یه مهؤمن از مجهالس لههو و سهرگرمی بکهن رو سزاوار است یدارند. از ا ر خدا باز میکو ذ

های  حلقهه  د و در مجهالس دانشهمندان،یرود، دوری جو جلساتی که وقت آدمی بیهوده هدر می
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ههای بهشهت مهأوی  ، مدارس علم و جلسات کار و اقدام در راه خدا حضهور یابهد تها در باغقرآن
د؛ زیهرا یهد، به دوستاند بنگرید افتادیسی به تردکاگر در شناخت »در روایتی آمده است:  1رد.یگ

 2«.دین تههوان تشههخی  داد کههه او دینههدار اسههت یهها بههی دینههی دوسههتاند می از دینههداری یهها بی
اللهه! بها چهه کسهی  عر  کردند: یها روح حواریون عیسی»فرموده است: نیز  خدا رسول

همنشین شویم  حضرت پاس  داد: کسی که دیدارش، شما را به یاد خدا بیندازد و گفتهارش، بهه 
 3«.امت بیندازدیاد قیردارش، شما را به کد و یفزایعلم شما ب

ای فغههان از یههاِر نههاجنس ای فغههان


4انهمنشههین نیههک جوییههد ای ِمههه
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 فضیلت توکل و اعتماد به خداوند در اخالق اسالمی
 *مصطفیآزادیاندکتراالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
رود.  رهنگ اسالمی از مظاهر ایمان به شمار میتوکل، یکی از فضایل مهم اخالقی است که در ف

ذِ  »شهمارد:  ههای برجسهتۀ مؤمنهان می قرآن کریم توکل به خهدا را از ویژگی ذِه َفْلَيَتَوكَّ َو َعَلذی اللَّ
َمذا »فرمایهد:  در آیهه دیگهری نیهز می«. و افراد با ایمان، باید تنها بر خدا توکل کنند 1؛ اْلُمْؤِمُنوَن  ِإنَّ
ُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َو ِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهذْم ِإيَمانذا  َو َعَلذی َرب   اْلُمْؤِمُنوَن  يَن ِإَذا ُذِكَر اللَّ ِِ

ِهذْم الَّ
ُلوَن  گهردد و  هاشان ترسهان می مؤمنان، تنها کسانی هستند که هر گاه نام خدا برده شود، دل2؛ َيَتَوكَّ

گهردد و تنهها بهر پروردگارشهان  تر می شان فزون شود، ایمان نده میهنگامی که آیات او بر آنها خوا
ناپذیر ایمان است. البته ایمان دارای مراتب است و بهه  بنابراین توکل، از لوازم جدایی«. توکل دارند

تواند مراتبی داشته باشد. هر گاه ایمان به باالترین درجهه خهود  همین جهت، توکل مؤمنان نیز می
سان به باالترین درجه از نصاآ خود خواههد رسهید؛ هماننهد حضهرت  به همین برسد، توکل نیز

که در قرآن کریم داستان توکل ایشان و  مرۀ آن توکل به تفصیل بیان شهده اسهت. ایهن  ابراهیم
 نوشتار بعد از معناشناسی توکل، به لوازم و آ ار توکل پرداخته است.

 الف. معناشناسی توکل

متعدی شود و به شکل فعهل درآیهد، بهه معنهی « علی»است و اگر با کلمه توکل، به معنی اعتماد 
توکل، به معنی سپردن کارها به خدا و اعتماد قلبی بهه  3تکیه و اعتماد کردن به دیگری خواهد بود.
                                                           

 دکتری ادیان و عرفان. *
 .122عمران:  . آل1
 .2 . انفال:2
 ؛ ذیل واژه وکل.مفردات الفاظ القرآن. حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ 3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 پنجمـ شماره  1442ـ رمضان  1400بهار  
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گاه مطمئن خود قهرار دههد و همهه امهورش را بهه او  اوست. توکل این است که انسان خدا را تکیه
بانی که از تمام نیازهای او آگاه و در برطرف نمودن آنها تواناسهت. عالمهه واگذار کند؛ خدای مهر

معنای توکل این است کهه تهأ یر امهور را بهه خهدای »نویسد:  درباره معنای توکل می طباطبایی
توکل آن است که بنده خدا، پروردگهار خهود را وکیهل »؛ «متعال ارجاع دهد و تنها او را مؤ ر بداند

 1«.تصرفی را خواست در امور او بکند خود بگیرد تا هر
 ئیل درباره معنا و تفسیر توکل سؤال کرد و جبرئیل گفت: راز جب پیامبر گرامی اسالم

ِ َْ ِِمل ِِ ِتع َماُلَِال يَلأ  نَُ َِوِِاس  َِوَِلَِيَن فَُ َِوَِلَِيُع ِطىَِوَِلَِيَم  ُّْ َُوَقَِلَِيَُض َِال َمخ  َ ُمِِبَأ و َ لِقَِال ِع َال َخ
َملَفِِّذَِ ِيَط  َِوِلَلم  ِ ِِسَوىِاّلََله  َ ِيََخ ُجَِوِلَم   ْ ِيَ َِوِلَم 

ِ ِِِلََحٍدِِسَوىِاّلََله ِيَع َم   ِاِكَاَ َِال َعب ُدِكََذلَِ ِلَم    
َِْ ِفََهَذاِهَُوَِالتوَوكُُّ َِال َخبَ

ِ معنای توکل این است که انسهان یقهین کنهد بهه  2؛ِف َِأَحٍدِِسَوىِاّلََله
د و محروم شدن به دست مردم نیست و باید از آنها ناامیهد بهود و اینکه سود و زیان و بخش

ای به این مرتبه از معرفت برسد که جز برای خدا کهاری انجهام ندههد و جهز او بهه  اگر بنده
کسی امیدوار نباشد و از غیر او نهراسد و غیر از خدا چشم طمع به کسی نداشته باشد، ایهن 

 همان توکل بر خداست.
یت، در معنای توکل معرفت و یقین به خدا، قدرت او و معرفهت بهه عجهز و نهاتوانی بنا بر این روا

مخلوقات نهفته است. الزمه این نوع معرفت و یقین، آن است که انسان تنها به خدا امیدوار باشهد 
 و تنها از او کمک بخواهد و از کسی جز خدا، ترس و هراسی بدل راه ندهد.  

رسیدم و عهر  کهردم: جهانم بهه  وید: خدمت امام رضاگ شخصی به نام حسن بن جهم می
ِاََحدا»فدای  شما، حد و مرز توکل چیست  امام فرمود:  ِ توکل آن است کهه  3؛َا َِلِتَخافَِمَ ِاّلَله

در این روایت به یکی از لوازم و آ هار توکهل اشهاره  امام«. با اتکای به خدا از هیچ کس نترسی
دش به خدا و قدرت اوست، به همین جهت از کسهی جهز خهدا کرده است. انسان متوکل تنها امی

توانند هیچ تأ یری بهر  داند که همه مخلوقات خدا بدون قدرت و اذن الهی نمی ترسد؛ زیرا می نمی
 دیگری داشته باشند.

َوید می ِه َفُهَو َحْسذبُ »تفسیر آیه شریفه  گوید: از امام کاظم علی بن سع ْ  َعَلی اللَّ  4«هُ َو َمْن َيَتَوكَّ
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 را پرسیدم، امام فرمود: 
َِّهاَِفماَِفَعَ ِبَِ ِكُن َتَِعن لُهِ ِفىِاُموِرَكِكُ ِتَتََوكوَ َِعََىِاّلَله ،ِِمن هاَِأ   َِيَرجات  َالتوَوكُُّ َِعََىِاّلَله

ِال ُحك لَمِفلىِذِللَ ِلَلُهِفَتََوكول ِ  َِوتَع ََلُمَِأ و َل  اَِوَفض  ِِراضياِتَع ََُمِاَءنوُهَِليَألوَكَِخيْ  َعََلىِاّلَله
ها ِْ ِبِِهِفيهاَِوفىَِغي  ی از آنهها کیردن بر خدا درجاتی دارد: کل کتو 1؛بِتَفويِضِذلَِ ِِإلَي ِهَِوِثق 

رد، از او خشهنود باشهی و کهنی و هر چه با تو کل کت به خدا تویارهاکه در تمام کن است یا
ن بهاره یهه در اکهنی نهد و بهداک وتاهی نمهیکر و تفضلی یچ خیه او نسبت به تو از هکبدانی 

ارهها و کن و در آن کهل کهت به خهدا، بهر او تویارهاکم اوست؛ پس با واگذاری کم، حکح
 ارها به او اعتماد داشته باش.کگر ید

 
 
 م اسبابب. توکل و عال

از نگاه دین عاَلم، عاَلم اسباآ است و انسان برای ادامه زندگی خود باید به دنبال وسهیله و سهبب 
ب االسباآ را فرامهوش کنهد؛ بلکهه بایهد وسهایل و اسهباآ را پرتهوی از ذات برود، اما نباید  سبِّ مع

احدیت و اراده او بداند. بداند که همه اسبابی که در خدمت او هستند تا کارش را به پید ببهرد، از 
توانند خهدمتی بهه انسهان ارائهه دهنهد.  عنایات حضرت حق تعالی است و بدون اذن او هرگز نمی

سباآ و مخلوقاتی را که خدا آفریده است، برتر از خدا بداند و خدا را فرامهوش کنهد؛ آدمی نباید ا
ُه ِلُكذ   َشذ»زیرا  َه َباِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَ  اللَّ ِه َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللَّ ْ  َعَلی اللَّ و ههر  2؛ء  َقذْدرا   ْی َو َمْن َيَتَوكَّ

رساند و خهدا  خداوند فرمان خود را به انجام می کند؛ کس بر خدا توکل کند، کفایت امرش را می
 «.ای قرار داده است برای هر چیزی اندازه

 فرماید:  بر همین اساس، خداوند در جای دیگری با تأکید بر توکل به خدا می
ُه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َو ِإْن ُيِرْدَک ِبَخْير  َفاَل َرادَّ  ِلَفْضِلِه ُيِصذيُب ِبذِه  َو ِإْن َيْمَسْسَک اللَّ

ِحيُم  و اگر خداونهد، هبهرای امتحهان یها کیفهر گنهاه  3؛ َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َو ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ
سازد؛ و اگر اراده خیری برای تو کند،  زیانی به تو رساند، هیچ کس جز او آن را بر طرف نمی

رسهاند و او  س از بنهدگاند بخواههد میهیچ کس مانع فضل او نخواهد شد. آن را به هر ک
 غفور و رحیم است.
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بنابراین انسان متوکل در همه امور، تنها به خدا اعتماد و اطمینان دارد و دل از همه کس و از همهه 
گونه که گفته شد این عهاَلم، عهاَلم  چیز بریده و تنها به خدای قادر متعال امیداوار است. البته همان

جهت آدمی باید کارهای خود را به خوبی انجام دهد و از وظیفهه فهردی،  اسباآ است و به همین
خانوادگی و اجتماعی و سیاسی خود غافل نگردد؛ ولی باید بداند که تأ یر همه امور تنها به دسهت 
خداست. بنابراین شخ  مؤمنی که به خدا توکهل دارد، وظیفهه و عمهل تهحیح خهودش را نیهز 

خواست با توکل به خدا،  باشد که می خدا آن مرد در زمان رسول دهد؛ نه اینکه مانند انجام می
ابتهدا شهترت را ببنهد و سهپس »به او فرمهود:  شترش را نبندد و آن را رها سازد، اما پیامبر اکرم

دانند کهه بهه مقتضهای حکمهت الههی،  کسانی که به خدا ایمان و معرفت دارند، می 1«.توکل کن
یابند. البته باید بداند کهه اسهباآ در ا ربخشهی و  خاتهیت  می شان تحقق امور به واسطه اسباآ

توانند تأ یری داشته باشهند. بنهابراین  خود مستقل نیستند؛ بلکه آنها نیز بدون فضل و اذن خدا نمی
االسباآ و آن وجودی که همه ا رهها از  ضمن استفاده از اسباآ عالم، باید توجه داشت که مسبب

 ت اوست، تنها خدای متعال است. او و همه چیز به دست قدر
یراعیممان آنکمم  ینممداومسممبع



2هایجهمانکینهددل مرسمبی


 ج. آثار توکل در قرآن و روایات
 پردازیم: بدون تردید توکل به خدا و اعتماد به او، دارای آ اری است که به بخشی از آن می

 گيری  شجاعت و قدرت تصميم. 1

َِْ»فرماید:  می خداوند به پیامبر اسالم َِي ِال ُمتَلَوكِّ ِيُِحلبُّ َ ِاّلَله ِِإ و
ِ َِعََلىِاّلَله َتِفَتََوكول    3؛ فَِِّذاَِعَزم 

 «.خدا توکل کن؛ زیرا خداوند متوکالن را دوست دارد هنگامی که تصمیم گرفتی، بر
َ يَتَوكول ِ »در حدیثی فرمود:  پیامبر گرامی اسالم ِف ِِ ِأ ِيَكلوَ ِأقلَوىِالنَلا عََلىَِِملِْأَحلبو

ِِتعالى از آنجا کهه همهه «. ترین مردم باشد، باید بر خدا توکل کند کسی که دوست دارد قوی 4؛اّلَله
ها از خداست و خدای متعال، قادر مطلق و متعال می باشد، بنهابراین ههر کسهی بهه خهدا  قدرت

امهام کهه  ترین خواهد بود و شکست نخواههد خهورد؛ چنان توکل کند و خود را به او بسپارد، قوی
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َزمُِ»فرمود:  باقر َِلَِيُه  ِ تََصَمِِباّلَله ِِاع  ِْ َِلَِيُغ ََُبَِوَِم ِ ِتََوكوَ َِعََىِاّلََله  ْ ل بهر خهدا کهس توکههر 1؛َم
 «.  ست نخوردکه به خدا پناه آورد، شکند، مغلوآ نگردد و هر ک
 کار و فعاليت. 2

کسب و کهار بهرای تهیهه رزق   کنند، اهل کار و تالشند و از فعالیت و کسانی که به خدا توکل می
کننهد.  ای را دید کهه کشهاورزی نمی عده دارند. در روایتی آمده است پیامبر خدا دست بر نمی

َل،ِبَل ِأنلتُُمِ»کننهدگانیم. حضهرت فرمهود::   ایهد  گفتنهد: مها توکهل به آنها فرمود: شما چه کاره
 «.دیگران[ هستیه شما سربار ]دکنه، بل 2؛الُمتوِكَو َِ
کنممیدرکممارکممنلمیگممرووکمم



مارکمن 3کشتکنپسوکی  مرجبا


مملازسممبیغافمملمشممو درووکا


مم »رممم  شممنو«الکاسممیحبیممیاللا


گفمممتپیرمبمممر ممم آواز لنمممد


مملنزانممویاشممتر بنممد 4 مماووکا


 عدم سلطه شيطان . 3

ازه از زیهر سهلطه تر و توکلد بر خدا زیادتر باشد، بهه همهان انهد به هر اندازه که ایمان انسان قوی
ِهذْم »شیطان و هواهای نفسانی خارج خواهد شد:  يَن آَمُنوا َو َعَلذی َرب  ِِ

ُه َلْيَس َلُه ُسْلَطان  َعَلی الَّ ِإنَّ
ُلوَن   کنند، تسلطی ندارد. چرا که او بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می5؛« َيَتَوكَّ

 زگار آرامش و عدم نگرانی از حوادث رو . 4

انسانی که به خدا معرفت و به او اتکال دارد، از مخلوقات خدا و حهواد ی کهه ممکهن اسهت در  
زندگی او رخ دهد، هیچ نگرانی ندارد. قرآن کریم در موارد زیهادی بهه ایهن حقیقهت اشهاره کهرده 

 است: 
ِِمن هُِ ِِعن ِدَکِبَيوَتَِطاِئفَ    ْ ُزواِِم َْ َِفَِِّذاِبَ ِيَك تُلُبَِملاَِوِيَقُولُوَ َِطاَع   ُ ِالولِذفِتَُقلوُلَِوِاّلَله َْ َِغي  م 

َِوِكيَلِ  ِ َِوِكََفىِِباّلَله ِ َِعََىِاّلَله َِوِتََوكو   َِعن ُهم  ض  ِْ گوینهد:  آنها در حضور تهو می 6؛يُبَيِّتُوَ َِفَأع 
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های  روند؛ جمعی از آنان بهر خهالف گفتهه فرمانبرداریم، اما هنگامی که از نزد تو بیرون می
گوینهد، خداونهد  دهنهد؛ آنچهه را در ایهن جلسهات می ات سری شبانه تشکیل میتو، جلس

های آنان وحشت نداشته باش[ و بهر خهدا توکهل  نویسد. اعتنایی به آنها نکن! ]و از نقشه می
 کن. کافی است که او یار و مدافع تو باشد. 

ر اسهباآ و یکیه کند و تهأ بنابراین انسان باید در همه امور اعم از مادی و معنوی بر خدای تعالی ت
ِ»علل را از او بداند و به اتل   هکباور و اطمینان داشته باشد « َلِمؤثَِْف ِالوجويِإَلَِاّلَله

اگممرویمملعممالد جنبممدزجممای


درگممیوممانخواهممد ممدای 1نبممرا




 سد: ینو می ان امام خمینییی از اطرافکی
را  ه امهامکهسهانی کاسهت و همهه خاطر  نانی، اطمن تفات روحی امامیی از بارزترکی

 کیههای زنهدگی خهود، حتهی  یها و سهخت بیه در تمام فراز و نشکدانند  اند، می ردهک کدر
م بوده، چه در حهوادث یده است و همیلحظه دچار اضطراآ و تزلزل نگرد شه جازم و مصم 

تههران خواهند بهه سهوی  را ]در عصر طاغوت[ می قبل از انقالآ و چه بعد از آن ... امام
ن یهنهد. اک نند؛ ولی آنان را دعوت به تبر مهیک ه میین گرینار ماشکاران در یت دهند، کحر

ن از جاده اتلی منحرف شد به ین راه قم و تهران ناگهان ماشیه: در بکسخن خودشان است 
ن بهه جهاده اتهلی یشهند، ولهی مجهددًا ماشهکخواهند مرا ب ه میکردم کن یقیی و من کخا

 2ری در من حاتل نشده است.ییچ تغیدم هیردم و دکد مراجعه بازگشت. من در خو

 محبوبيت نزد خدا. 5

ِانَّ اللذَه ُيِحذبُّ »کند:  شان امورشان را کفایت می خداوند متوکلین را دوست دارد و بر اساس توکل
ليَن  انی همچنین خداوند درباره مؤمن«. کنندگان را دوست دارد به راستی که خداوند توکل 3؛الُمَتَوك 

ذاِلَحاِت »فرماید:  که اهل کارهای شایسته از جمله توکل هستند، می يَن آَمُنذوا َوَعِمُلذوا الصَّ ِِ ذ
ِإنَّ الَّ

ا ْحَمُن ُودًّ اند، بهه زودی ]خهدای[  ردهکسته یارهای شاکمان آورده و یه اکسانی ک 4؛َسَيْجَعُ  َلُهُم الرَّ
 «.  دهد ها[ قرار می رحمان برای آنان محبتی ]در دل

ِ»کند:  الله به خداوند عر  می در زیارت امین العابدین مام زینا الََهمَِفاجَع ِنَفسىِ...ُِمِحبول  
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ِِفىِاَرِضَکِوَِسماِئکَِ بارالها، مرا دوستدار خاتان اولیهای خهوید و  1؛ِلَصفَوِةِاَوِلياِئَک،َِمحبُوبَ  
ره اهمیت محبوبیت الههی استاد جوادی آملی دربا«. محبوآ در اهل زمین و آسمان خود قرار ده

شود، ولی تالش باید آن باشد کهه عهالوه بهر  انسان بامعرفت به محبت الهی نائل می»نویسد:  می
محبت به خدا، محبوآ خدا شود؛ زیرا انسانی که محب و محبوآ خهدا شهد، ههم کهار را بهرای 

   2«.گیرد دهد و هم خدای سبحان مجاری ادارکی و تحریکی او را به عهده می خدا انجام می
شخصیتی است که نزد همه ادیهان ابراهیمهی، یعنهی یهودیهت، مسهیحیت و  حضرت ابراهیم

کننهد. ایشهان در  اسالم از محبوبیت باالیی برخهوردار اسهت و همهه بهه آن حضهرت افتخهار می
ترین شرایط زندگی خود، تنها بهر خهدا توکهل کهرد و فقهط او را مهدبر امهور  ترین و بحرانی سخت

فرمایهد:  خواسهتند او را در میهان آتهد بسهوزانند، می پرستان که می ن کریم درباره بتدانست. قرآ
ُقوه و انُصُروا اِلهَتُكم ِان ُكنُتم فاِعِليَن » گفتند: او را بسهوزانید و خهدایان خهود را یهاری  3؛قالوا َحِرِّ

م انباشهتند و مشرکان تا آنجا که توان داشتند، هیزم روی هه«. کنید، اگر کاری از شما ساخته است
را در میان آتهد بیفکننهد، از شهدت  ها را آتد زدند و خواستند حضرت ابراهیم آنگاه که هیزم
 توانستند نزدیک آتد شوند تا اینکه شیطان منجنیقی برای آنان سهاخت و ابهراهیم حرارت نمی

   فرماید: می را بر باالی آن نهادند و او را به درون آتد پرتال کردند. امام تادق
َفقلاَل:ِِِفىِالَمنَجنيِقَِوِاَراُيواَِا ِيَُْمواِبِِهِِفىِالنَاِرِأتاُ َِجبْائيل ُِِلََماِاُجََِسِِابْاهيمُِ

َِفقاَلِأَماِِالَيَکَِفلَل كاتُُهَِالََکِحاَجه  َْ َِوِبَ
ِ َلُمَِعََيَکِياِِابْاهيُمَِوَِرحَمُهِاّلَله هنگهامی  4؛السو

به  خواستند او را در آتد بیفکنند، جبرئیل می را باالی منجنیق گذاشتند و که ابراهیم
مالقاتد آمد و پس از سالم گفت: آیا نیاز داری که به تهو کمهک کهنم  ابهراهیم در جهواآ 

 گفت: اما به تو، نه! 
چونرهماازمنجنیمآآممد لیمل



آممممدازدر مممارعممم  جبر یمممل


جَتبمی»گفت «َهلَلَکحاَجٌ یمامج


نممَکیمماَجب»گفممت ممامک الأما «ریمملج


مننمدارمحماجتیازهمیسکمس


 ایکیکارممنافتمادهاسمتو مس


گفممت ممااوجبر یمملایپادشمماه


پسزهرکس اشد حاجت خمواه
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گفتاینجاهسمتنمامحرممقمال


علمممم  الحمممالحسمممبی السممم ال


گممرسمم اوارمممنآمممدسممو تن


لمممیزدفمممباو بایمممددو مممتن


دووانممدآوشممدگلشممنکنمممی


هاراشممماسنسمممترونکنمممدشمممعل 


 واهدج آنچ  واهمداومننمی


1دانممداو ینممدومیحممالمممنمی


کار خود را به خدا واگذاشت و به او اعتماد کهرد و آتهد  در نهایت از آنجا که حضرت ابراهیم
مها گفتهیم: ای آتهد! بهر و 2؛َو ُقلنا يا ناُر ُكونی َبردا  و َسالما  َعلذی ِابذراهيَم »بر او گلستان شهد: 

 «.ابراهیم سرد و سالم باش
   3«.َمِْتََوكوَ َِعََيِهِكَفا ُِ»کند:  آری، کسی که بر خدا توکل کند، خدا او را کفایت می

دالهممموارهوسمملیدرامما مما 


  هرحالیکم  اشمی ما مدا ما 


چوحمآ خشمدکمالهسمر لندی


4وودل ردیگری هرچم  نمدی....


 درباره توکل دعای امام سجادد. 
 خوانیم: درباره درخواست توکل به خدا را می در پایان، دعای امام سجاد

ُعو،َِوِِإلَي َ َِأل َجلُأ،َِوِِبل َِ ُجو،َِوِلََ َِأي  تَِغيُث،َِوِِإيواَكَِأر  ،ِوِِمن َ َِأَخاُف،َِوِبَِ َِأس  ُّْ َِفِِّلَي َ َِأِف
،ِوَِ ُْ تَِعي ِملَ َِأتوِكل َُِِأِثُق،َِوِِإيواَكَِأس  َْ ،َِوَِعََي لَ َِأتََوكولُ ،َِوَِعََلىُِجلوِيَكَِوِكَ ُْ  5؛بَِ ُِأوِم
نمهایم و بهه تهو  ترسم و از حضهرتت فریادرسهی می گریزم و از تو می ]الهی[ به سوی تو می

خواهم و  آورم و به تو اطمینان دارم و از تو یاری می خوانم و به تو پناه می امیدوارم و تو را می
 نمایم. کنم و بر جود و کرمت اعتماد می تو ایمان دارم و بر تو توکل میبه 
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 عوامل غفلت از نگاه قرآن 
 *اکبرحسینیرامندیاالسالموالمسلمینسیدعلیحجت

 مقدمه

 خهوآ، بهد،  ِهایی در تعریف مفاهیم اخالقی و تعیین مصداق های اخالقی، تفاوت در میان نظام
ویهژه نظهام اخالقهی  های اخالقی وحیهانی، بهه باید، نباید و وظیفه اخالقی وجود دارد. در مکتب

ای برخوردارند و نقهد بسهیار مهمهی در  ، از جایگاه ویژه«غفلت»و نقطه مقابل آن « ذکر»،  قرآن
ناپذیِر غفلهت موجهب شهده اسهت تها ایهن  سعادت و یا بدفرجامی انسان دارند. پیامدهای جبران

  رذیلت اخالقی، بید از هر رذیلتی در قرآن مورد توجه قرار گیرد. قهرآن، تفکهر را برتهرین نعمهت
تواند به فهم حقیقت نائل شهود و از غفلهت رههایی  داند؛ زیرا انسان با تفکر می هی به انسان میال

ترین حقیقت از منظر قرآن، آگاهی از وجهود خهدا و قیامهت و اعتقهاد راسه  بهه ایهن  یابد. اتیل
های قرآنی، شناخت و اعتقاد به ایهن حقهایق اتهیل، زمهانی  مظاهر غیبی است. بر اساس تحلیل

َيْعَلُموَن ظاِهرا  ِمَن اْلَحيذاِة »افتنی است که آدمی زندانی مظاهِر محدوِد مادی نشده باشد: ی دست
ْنيا َو ُهْم َعِن اآلِخَرِة ُهْم غذاِفُلوَن  در ایهن نوشهتار، عوامهل غفلهت از منظهر قهرآن بررسهی  1«.الدُّ

 شود.    می

 شناسی قرآنی غفلت واژه
خبهری، نهادانی،  ردن، سههو، بیکههمچون فرامهوش  در زبان فارسی به معانی مختلفی« غفلت»

کار  ی بههیغفلهت در جها 2اعتنایی و سستی آمهده اسهت. انگاری، بی ی، سهلیپروا توجهی، بی بی
بنابراین غفلت، نقطه مقابل توجه و  3زی در ذهن موجود بوده، اما مورد توجه نباشد.یه چکرود  می
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   1تفکر است.
در قرآن تکرار شده است که در بسیاری موارد متعلق غفلهت؛  بار 35واژه غفلت و مشتقات آن،   
است. هدف اتهلی آیهاتی کهه « قیامت»و « خویشتن»، «دستورات خدا»، «آیات خدا»، «خدا»

در آنها غفلت از خداوند نفی شده است، تأکید بر علم و آگاهی کامل خداوند بهه همهه حهوادث 
   2آ ار تربیتی آن است. ها و جهان و نیز آگاهی نسبت به رفتارهای انسان

اعراف، معنای قرآنی غفلت و پیامدهای آن بازگو شده است. غفلت در مفهوم قرآنهی،  179در آیه 
تهوجهی بهه نعمهِت تعقهل اسهت. از منظهر قهرآن، واالتهرین  به دلیل بی 3ناتوانی از درک حقیقت

اسهت. خداونهد بهه  ها، اذعان به وجود خدا و قیامت و اعتقاد راس  به ایهن مظهاهر غیبهی آگاهی
ذن »اند، روی برتابد:  دهد تا از کسانی که خدا را فراموش کرده پیامبر خود فرمان می َفَأْعِرْض َعن مَّ

ْنَيا  َتَولَی  سپس به این نکته اشاره شده است کهه علهم محهدود  4«.َعن ِذْكِرَنا َو َلْم ُيِرْد ِإالَّ اْلَحَيوَة الدُّ
َن اْلِعْلم»ی نیست: شان کاف آنان برای هدایت و سعادت ن حهد  آگهاهی ین آخهریا 5؛َذاِلَك َمْبَلُغُهم م 

 «. آنهاست
و حیات آخهرت را از یهاد   های قرآن، کسانی را که در جهان محدود مادی محصور شده برخی آیه

ْنيا َو ُهذْم َعذِن اآلِخذ» 6نامهد. اند، غافل و ناآگاه می برده َرِة ُهذْم َيْعَلُموَن ظذاِهرا  ِمذَن اْلَحيذاِة الذدُّ
 «.  ار  غافلندکان یدانند، و از آخرت هو پا ا را مییآنها فقط ظاهری از زندگی دن 7؛غاِفُلوَن 

هاسهت؛  شود کهه غفلهت، سرنوشهت محتهوم بسهیاری از انسان در قرآن این واقعیت نیز بازگو می
ِإنَّ »د: برنه سهر می  خبهری بهه های روشن الهی، همچنان در غفلت و بی توجه به آیه کسانی که بی

اِس َعْن آياِتنا َلغاِفُلوَن     8«.َكثيرا  ِمَن النَّ
ِكر  »در سوره قمر در شد آیه، این پرسد اساسی تکرار شده است:  لحن و آهنگ  9«.َفَهْ  ِمْن ُمدَّ
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دهد که پرسشگر امیدی به اندرزپذیری ندارد؛ زیرا مخاطبهان ایهن پرسهد، در  پرسد، نشان می
 اند. تهاعماق تاریکی غفلت فرو رف

  عوامل غفلت
آیهد. در  شهمار می های تربیت اخالقهی بهه  ترین آسیب در نظام اخالقی قرآن، غفلت یکی از مهم

های اخالقهی  این کتاآ الهی، پیامدهای فراموشی و غفلت بیان شده است. از منظر قرآن، رذیلت
های  وسهآسایی، حسادت، بخل، خشم، وس توبه، سستی و تن جویی، همچون هوای نفس، لذت

های دنیا و دنیهاگرایی، وابسهتگی بهه  هروت، فرزنهدان و همسهران، سسهتی ایمهان،  شیطان، جلوه
محسهوآ   دیگهران، از عوامهل ایجهاد غفلهتی اعتنایی بهه آرا آروزهای دراز، جهل و نادانی و بی

ههار زا، به دشمنان انسان تعبیر شده است. در اینجا به چ شوند. در برخی آیات از عوامل غفلت می
 شود:   زا که در قرآن مدار توجه قرار گرفته است، اشاره می عامل مهم غفلت

 هوای نفس . 1

شهود.   جهایگزین آن مهی« مهن»و « خهود»ه در فارسی واژگانی مانند کای عربی است  نفس، واژه
و وجه تمایز آنها از همهدیگر اسهت. در قهرآن،   ها مقصود از نفس، هویت فردی هر یک از انسان

بیان شهده اسهت. « نفس»و « روح»، «فؤاد»، «عقل»، «قلب»با واژگانی همچون « خود»ِم مفهو
و  2«لوامه» 1،«مطمئنه»های گوناگونی همچون  در قرآن با توجه با کارکردهای متنوع نفس، وتف

 کار رفته است.  برای این واژه به3«اماره»و 
ه، همان نفس یا روح انسانی اسهت  ا پیمهوده و بهه مقهام  بهات و ه مراتهب کمهال رکهنفس مطمئن 

امه نیز به معنای َنْفِس مالمتگر است که انسان را در برابهر خطها و  اطمینان بار یافته است. تفس َلو 
اَمذ »این اتطالح برگرفته از این آیه اسهت:  4کند. گناه، نکوهد می َوِّ ْفِس الَلِّ و  5؛َواَل ُأْقِسذُم ِبذالَنِّ

امه و[ وجدان ب برخی نفس لوامهه را «. ز حق  است[یه رستاخکو مالمتگر ] داریسوگند به ]نفس لو 
هاره و نفهس مطمئنهه دانسهته نفهس امهاره نیهز  6اند. همان وجدان اخالقی و حهد فاتهل نفهس َام 
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های مهادی  روی در لذت افراط و زیاده  بازگوکننده آن دسته از تمایالت نفسانی است که آدمی را به
 کند. لبی،  روت، قدرت و روابط جنسی ترغیب میط همچون خوردن، آشامیدن، تفریح، جاه

های مشروع را نادیده گرفت. در آیهات و  توان نیازهای ضروری و لذت در نظام اخالقی قرآن، نمی
، کسهانی کهه از تمهایالت معقهول و مشهروع مهادی خهود چشهم روایات پیشوایان معصهوم

های مادی به عقل، شهریعت  لذت تعیین حد و مرِز برخورداری از 1اند. اند، نکوهد شده پوشیده
 2و علم و اگذار شده است.

دانهد؛ دشهمنی کهه در درون انسهان بهرای  ترین دشهمن انسهان مهی قرآن نفس امهاره را خطرنهاک
ذاَرة  »فرمایهد:  کند. قرآن در توتیف این نفس سهرکد، می اش تالش می گمراهی مَّ ْفَس َأَ ِإنَّ الذنَّ
وءِ  نفهس امهاره، دشهمنی اسهت کهه حتهی «. نهدک ها امر می  دیار به بید[ بسکنفس ]سر 3؛ِبالسُّ

که از مقام عصهمت برخوردارنهد، از آن ههراس  برگزیدگان الهی مانند حضرت یوسف تدیق
ی َكْيَدُهنَّ َاْصُب ِاَلْيِهنَّ َوَاُكذْن ِمذَن »فرماید:  دارند. آن حضرت درباره نفس اماره  می َوِاالِّ َتْصِرْف َعنِّ

را از من بازنگردانی، به آنهها میهل خهواهم داشهت؛ و در  زنان مکرو  ا[ اگر کید]خدای 4؛اْلجاِهليَن 
به معنهای غفلهت « َو َاُكْن ِمَن اْلجاِهليَن »جهل در این عبارت قرآنی «. تِف جاهالن خواهم بود

و مبارزه بها ههوای  6ترین دشمن انسان معرفی در اخالق اسالمی نفس، دشمن 5کار رفته است.  به
مخالفهت بها نفهس امهاره، از واجبهات شهرعی و اخالقهی  7اد اکبر تعبیر شده است.نفس، به جه

   8است
 23دانهد. آیهه  قرآن هواپرستی را منشأ غفلت و غفلت را ناآگهاهی و نهاتوانی از درک حقیقهت می

َأَفَرَأْيَت َمِن »های الهی شمرده اسهت:  سوره جا یه غفلت و محرومیت از آگاهی، یکی از مجازات
 َِ َخ ُه َعلی اتَّ ُه اللَّ ؛ پهس َبَصِرِه ِغشذاَوة    َسْمِعِه َو َقْلِبِه َو َجَعَ  َعلی  ِعْلم  َو َخَتَم َعلی  ِإلَهُه َهواُه َو َأَضلَّ

اینکه از حقیقت آگاه بود، خدا  آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفِس خوید قرار داد و با 
                                                           

 .32. اعراف: 1
 . 28؛ ص پرواز  آیین. ر.ک: محمدتقی مصباح یزدی؛ 2
 .53. یوسف: 3
 .33. یوسف: 4
 .                       553، ص 2 ؛ ج یر الحدیثالتفس. محمد عزت دروزه؛ 5
 .314؛ ص عدة الداعی و نجاح الساعیفهد حلی؛  . احمد بن محمد ابن6
 . 161، ص 15؛ ج وسائل الشیعه؛ محمد بن حسن حر عاملی؛ 65، ص 70؛ ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 7
 . 146و  145، ص 3ج  ؛بیت فرهیگ فقه مطابق مذهب اهل. محمود هاشمی شاهرودی؛ 8



   63  عوامل غفلت از نگاه قرآن

در فهراز پایهانی آیهه، «. اد و بر چشمد پرده افکند و بر گوش و قلبد مهر نه 1او را گمراه ساخت
ُروَن »هواپرستی را نشانه غفلت دانسته و هواپرستان را با این پرسد توبیخی  كَّ َِ ر ک  ا متهذیه؛ آَأَفال َت

 کند. به یادآوری و رهایی از غفلت ترغیب می« د !یشو نمی
 شيطان . 2

تهرین ههدف  بیرونی انسان اسهت. مهم ترین و زیانبارترین دشمنان شیطان پس از نفس، خطرناک
ذهِ »شیطان آن است که انسان خدا را فراموش کند:  يَطاُن َفَأنَساُهْم ِذْكذَر الَلِّ  2؛اْسَتْحَوَذ َعَليِهُم الَشِّ

 «.  شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده است
ن اشهاره، و ههدف شهیطان از ایهن سوره مائده، ابتدا به برخی ابزارهای اغهواگری شهیطا 91 در آیه

ْيطاُن َأْن ُيوِقَع َبْيذَنُكُم اْلَعذداَوَة َو اْلَبْغضذاَء ِفذي اْلَخْمذِر َو »شهود:  اغواگری بیان می ما ُيريُد الشَّ ِإنَّ
نهه بهر یکخواهد، با شرابخواری و قمار میان شما دشهمنی و  طان مییه شکست ین نی؛ جز ااْلَمْيِسرِ 

ذالِة »شهود:  ، هدف اتلی شیطان بازگو میو در ادامه آیه« پا کند ِه َو َعِن الصَّ ُكْم َعْن ِذْكِر اللَّ َو َيُصدَّ
در این آیه نیز غفلت و فراموشی خهدا، «. اد خدا و از نماز باز داردی؛ و شما را از َفَهْ  َأْنُتْم ُمْنَتُهوَن 

 هدف اتلی شیطان معرفی شده است.
ها را گمهراه  ده است که قصد دارد از هر راه ممکنی انسهانهای قرآن، شیطان اعالم کر بر اساس آیه

 کند:  کند و این سخن خود را بارها با قسم و تأکید، تکرار می
ن َبيْن  ُهم م  ْقُعَدنَّ لَهْم صِراَطَك اْلُمْسَتِقيَم ُثمَّ اَلِتَينَّ َأْيِديِهْم َو ِمْن َخْلِفِهذْم َو   َقاَل َفِبَما َأْغَوْيَتنِی َأَ

شیطان به خداوند گفت: پس بهدان  3؛ْيَمانِهْم َو َعن َشَمائِلِهْم َو اَل تَجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن َعْن أَ 
م تهو خهواهم نشسهت؛ ین آنها بر سر راه مسهتقیمکندی، حتمًا در کراهه افیه مرا به بکسبب 

شهان هجهوم خهواهم آورد، و  د رو و از پشت سرشان و از راسهت و چ یسپس به آنها از پ
 افت. یشتر آنها را سپاسگزار نخواهی یب

وُه »در آیات قرآن بر دشمنی شیطان تأکید فراوانی شهده اسهت:  ُِ ِخذ ذْيَطاَن َلُكذْم َعذُدَو َفاتَّ ِإنَّ الشَّ
ا   ُه َلُكذْم َعذُدَو »و شیطان را دشمن آشکار انسان شمرده است:  4«َعُدوِّ ْيطاِن ِإنَّ ِبُعوا ُخُطواِت الشَّ ال َتتَّ

                                                           

های فارسی مانند ترجمه آیت الله مکارم شهیرازی ایهن ترجمهه بهرای آیهه ارائهه شهده اسهت:  . در بسیاری از ترجمه1
گاهی هبر اینکه شایسته هدایت نیست  گمراه ساخت»  «. خداوند او را با آ
 .19. مجادله: 2
 .17و  16. اعراف: آیه 3
 .6. فاطر: 4
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   1«.ُمبين  
کسهی را  تواند ها، هرگز نمی در قرآن بر این نکته تأکید شده است که شیطان بدون همکاری انسان

های فریبنهده شهیطان، هنگهامی  گری و وعهده فریب دهد و از یاد خدا غافل نماید. پس از وسوسه
ن های شیطان را باور کند و تسلیم او شود. این اتل گاهی از زبها پیروز خواهد شد که انسان وعده

سهوره ابهراهیم آمهده  22که در آیهه  شیطان بازگو شده و مورد تأیید خداوند قرار گرفته است؛ چنان
َو ُلوُمذوا   َفذال َتُلوُمذوني  َو ما كاَن ِليَ َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطان  ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسذَتَجْبُتْم لذي»اسهت: 
ردم و شما نیز دعهوتم را که شما را دعوت ک، جز آنگونه تسلطی نداشتم چی؛ من بر شما  ه َأْنُفَسُكم

در سهه آیهه از قهرآن در کهالم خهدا «. دیهنکد و خود را نکهوهد ینکپذیرفتید؛ پس مرا نکوهد ن
ها ندارد. در آیهه اول علهت تسهلط شهیطان را  تصریح شده است که شیطان هرگز تسلطی برانسان

َبَعَك ِمَن اْلغاويَن ِإنَّ ِعباد  َلْيَس لَ »داند:  فریب خوردن انسان می و بهه  2؛َك َعَلْيِهْم ُسْلطان  ِإالَّ َمِن اتَّ
بهر اسهاس دومهین «. ن تو بر بندگان من تسلطی نداری، مگر گمراهانی که از تو پیروی کردنهدیقی

ُه َلْيَس َلذُه ُسذْلطان  َعَلذی »داند:  آیه، نداشتن ایمان و توکل به خداوند را عامل سلطه شیطان می ِإنَّ
ُلوَن   ِيَن آَمُنوا َو َعلیالَّ  ِهْم َيَتَوكَّ ه کهست، جز گمراهانی ین تو را بر بندگان من تسلطی نیقیو به  3؛َرب 

در سومین آیه برای رهایی از تسلط شیطان بر دو عنصر بندگی و توکل تأکیهد «. از تو پیروی کردند
َك َوكيال    ِإنَّ ِعباد  َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطان  َو َكفی»شده است:  گونه تسلطی  د تو هیچیترد بی 4؛ِبَرب 

ارساز هامور بنهدگان که پروردگارت وکیل و کافی است کبر بندگان فرمانبردار من نخواهی داشت. 
 «.  خود  است

 دنياگرایی . 3

های فراوانهی  ها و جهذابیت در قرآن، دنیا یکی از دشمنان انسان معرفی شده است و به دلیل جلوه
بهار  111تواند انسان را از یاد خدا غافل نماید. واژه دنیها،  بسیار فریبا و اغواگر است و می که دارند،

آمده است. در شماری از این آیهات، خداونهد « الف و الم»در قرآن تکرار شده و در همه موارد با 
َمتاُع اْلَحيذاِة َفما »به مقایسه دنیا و آخرت پرداخته و دنیا را در مقایه با آخرت ناچیز دانسته است: 

ْنيا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ َقلي     «.   ستیی نکا، در برابر آخرت، جز اندیمتاع زندگی دن 5؛الدُّ
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ْنيا ِإالَّ َمتذاُع اْلُغذُرورِ »داند:  در برخی آیات در تعریف دنیا، آن را عامل فریب می  1؛َو َما اْلَحياُة الدُّ
اساس تعالیم قرآنهی، امهوال و فرزنهدان بهه دلیهل بر «. ستیب نیزی جز عامِل فریا، چیزندگی دن

سهوره  9ه یهتوانند موجب غفلت انسان از خدا شوند. بهه همهین دلیهل در آ جذابیتی که دارند، می
يَن َءاَمُنوْا اَل ُتْلِهكُم »دهد:  منافقین، خداوند به مؤمنان هشدار می ِِ

ا الَّ َأْمذَواُلُكْم َو اَل َأْواَلُدُكذْم   َيا َأيهُّ
ِه َو َمن َيْفَعْ  َذاِلَك َفُأْوَلئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَعن ذِ  د، امهوال و یها مهان آوردهیه اکهسهانی کای   2؛ْكِر اللَّ

 «.     ار استکانیند، او زکن یس چنکند؛ هر کاد خدا غافل نی روت شما و فرزندان شما، شما را از 
ی، دنیها از مظهاهر رحمهت و تهوان دریافهت کهه در تعریهف قرآنه با اندکی درنگ در قرآن مهی    

شهود، تکها ر و  های زیبای آفهریند الههی اسهت. آنچهه موجهب گمراههی و فریهب مها می جلوه
خواهی و دلبستگی افراطی دنیا و مظاهر دنیاست. این دلبستگی افراطهی اسهت کهه مها را از  زیاده

 کند، نه دنیا و مظاهر آن.  خدا و بندگی خدا غافل می
ای از انذارهای قرآن نسبت بهه دشهمنی و فریبنهدگی دنیها اشهاره شهده  نهسوره طه نمو 131در آیه 
نَّ َعْيَنْيَك ِإلی»است:  ْنيا  َو ال َتُمدَّ ْعنا ِبِه َأْزواجا  ِمْنُهْم َزْهَرَة اْلَحياِة الدُّ و هرگز چشمان خهود  3؛ما َمتَّ

اسهت یهای زنهدگی دن وفهکنها شین. اکفیم، میا ی از آنان دادهیها ه به گروهکهای مادی  را به نعمت
 سوره حجر نیز تکرار شده است.  88این انذار با اندکی تفاوت در آیه «.  مییازمایتا آنان را در آن ب

داد، نکوهد کرد و او را از این کار منع نمود و نقهد  شخصی را که به دنیا دشنام می امام علی
هاست. با وجود پدرانت و  نیا، سرای عبرتد»شد و به او فرمود:  دنیا را در رستگاری انسان یادآور 

کشهند و گریهزی از پهذیرید  اند؛ بیمارانی که انتظار مرگ را مهی دهیآرم کر خایه در زکمادرانت 
   4«.توان فریفته دنیا شد  اند، چگونه می مرگ ندارند و آرزوهایی که در قبرها مدفون شده

فی زیبها از حقیقهت دنیها، آن را بهه البالغهه، در توتهی های نهه  در یکهی از خطبهه امام علی
فرماید: نور و گرمای خورشید یکی از مؤ رترین عوامل حیات در کره  کند و می خورشید تشبیه می

ِ»خاکی زمین است؛ اما اگر چشم به خورشید بدوزیم، باعث نابینایی ما خواهد شد:  َْ َِأب َصل  ْ َوَِم

ِِإلَي هاَِأعِ  َْ َِأب َص  ْ ت ُه،َِوَِم َْ رت دنیا را بنگرد، دنیا موجهب آگهاهی یه با چشم بصکسی ک؛ َمت هُِبِهاِبَصو
 5«.شود ا دوزد، نابینا مییه چشم به دنکسی کاو خواهد شد و 
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مالراک  هردیمن اشمیحممول


1نعممدممماٌلصممالٌن وانممد رسممول


آبدرکشتیهالککشتیاسمت


2آبانممدرزیممرکشممتیپشممتیاسممت


 همسران و فرزندان . 3

ِيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمذْن »کند:  کریم برخی همسران و فرزندان را دشمنان انسان معرفی می قرآن َها الَّ يا َأيُّ
ُروُهْم  َِ ا َلُكْم َفاْح د، برخهی همسهران و یها مهان آوردهیه اکهسهانی کای  3؛َأْزواِجُكْم َو َأْوالِدُكْم َعُدوًّ

 «.   دیفرزندان شما دشمن شما هستند؛ از آنها بر حذر باش
ههای مهادی،  سوره انفال، فرزندان را در کنهار امهوال و  روت28سوره تغابن و نیز در آیه  15در آیه 

ذَه ِعْنذَدُه َأْجذر  »فتنه و آزمون الهی شمرده است:  ما َأْمذواُلُكْم َو َأْوالُدُكذْم ِفْتَنذ   َو َأنَّ اللَّ َو اْعَلُموا َأنَّ
ه از کهسانی کد است؛ و ]برای یله آزماید شما، وسد جز این نیست که اموال و اوالی؛ و بدان َعظيم

ای  گونهه هها همهواره به  بهدیهی اسهت آزمون«. می نزد خداسهتیند[ پاداش عظیعهده امتحان برآ
شونده، امکان شکست و پیهروزی وجهود داشهته باشهد.   شوند که برای آزمون طراحی و تنظیم می

رو در  انگارد. از ایهن را دشمن خود می امتحان و آزمونی که موجب شکست انسان شود، آدمی آن
آیات قرآن، گاهی امهوال و اوالد، عامهل آزمهون انسهان و گهاهی نیهز از دشهمنان انسهان معرفهی 

 شوند.  می
ههای  سوره کهف، اموال و فرزندان را زیبایی 46اند که در آیه  رو فتنه نامیده شده  مال و فرزند از آن

های  های فطری انسان است. زیبایی و جهذابیت یی از ویژگیزندگی انسان شمرده و گراید به زیبا
تهرین  بر اساس معیارههای اخهالق قرآنهی، هراسهناک 4تواند موجب غفلت از خدا شود. ها می آن

 امور دنیایی اموری هستند که ما را از یاد خدا غافل کنند. 
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 حساسیت به گناه در جامعه 
 *مدیناصررفیعیمحاالسالموالمسلمیندکترحجت

 مقدمه

یکی از عوامل مهم رشد آدمی، حساسیت به انجام گناه در جامعه است. نقطه مقابل این مسهأله، 
تفاوتی نسبت به جرم و گناه در جامعه است که موجب رکود و سقوط انسان خواهد شد. گناه و  بی

و  شهود معصیت دارای دو بعد فردی و اجتماعی است. گاه انسان در منزلد مرتکهب گنهاهی می
نوشد. اگرچه انجام این کارها بسیار زشت و ناپسند است،  خواند یا شراآ می برای مثال نماز نمی

دهد؛ ماننهد  اما فردی است؛ این در حالی است که گاهی گناه و معصیت در سطح جامعه رخ می
تفهاوتی در برابهر  گیری، اختالس، بهدحجابی، گرانفروشهی و ... . سهکوت و بی رباخواری، رشوه

تفاوتی در مقابل گناه،  کشاند؛ زیرا بی ین گناهانی، هم فرد و هم جامعه را به سقوط و تباهی میچن
کند و سپس موجب سهقوط و انحطهاط آن  ای مرده و راکد تبدیل می ابتدا فرد و جامعه را به جامعه

منکر شود. اهمیت حساسیت به گناه در جامعه که در واقع مسأله مهم امر به معروف و نهی از  می
ِ»تفاوتی نسبت به آن فرموده اسهت:  درباره عواقب بی خدا است تا آنجاست که رسول ِِنُِزَعلت 

كَاُتِِِِمن ُهمُِ َْ لَماءِِال بَ ِضَِوََِلِِفلىِالسو َر  ِِفل ِاِل   ْ ِنَاِصل ِلَُهلم   ْ ِيَكُ َِعََىِبَع ٍضَِوِلَم  ََِّطِبَع ُضُهم   1؛َوُِس
گردند و دیگر بهرای آنهها  م[ بر بعض دیگر مسلط میشود و بعضی ]به ست  ها از آنها جدا می برکت

نیز انسهانی را کهه نههی از منکهر را تهرک  امیرالمؤمنین«. یاوری در زمین و آسمان نخواهد بود
رده تشبیه نموده و فرموده است:  كَِ»کرده است، به مع َْ ِتَ  ْ َ ِبلِهَِوِِلَسلانِِهََِوِيَلِدِ  َِِِم ِِبَق ِْ ِإن كَاَرِال ُمن كَ

يَاءِِفَُهَوِمَِ َح  ِاِل  َْ ِبَي  کسی که با قلب و زبان ]و دسهتد[ کهار ناپسهند را انکهار نکنهد، پهس او  2؛يِّت 
 «.  ای میان زندگان است مرده

                                                           

و نعلمی جامعةالمصطف هیئتعضو *   به دفتر تبلیغات اسالمی.خی و مبل 
 . 181، ص 6؛ ج تهذیب االحكام. محمد بن حسن طوسی؛ 1
 . 132، ص 16؛ ج وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی؛ 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره پنجم 1442ـ رمضان  1400بهار  
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  . نهی از منکر مقدمه تغيير منکر1
بهرد، بایهد  انسان هماهنگونه که برای محفو  ماندن از شر  حیوانات درنده به مکان امنهی پنهاه می

تفتی که در محیط اطرافد وجود دارند، به قلعه امهن الههی  ن از شیاطین گرگبرای در امان ماند
ال الهه اال »ای که در برخی روایات قدسهی از آن، بها عنهوان عبهارت توحیهدی  پناهنده شود؛ قلعه

ال الهه اال »دربهاره عبهارت  تعبیر شده است. پیامبر اکهرم 2«والیة علی بن ابیطالب»و   1«الله
َِعلنهُمِالَعلذاَبَِوِالنَقَملَاِملاِلَلمَِِِلِتَزاُلََِلِِإلَهَِ: »فرموده است« الله يُّ ُْ ِتَنفَُ َِمِْقالَهاَِوِتَل ُ ِاّلَله ِإَلو

اش نفع دارد و عهذاآ و نقمهت را دفهع  ؛ همواره عبارت ال اله اال الله برای گویندهيَستخفُّواِبِحقِّها
از حضهرت «. ن استخفاف شهود[کند، مگر اینکه حق این عبارت رعایت نگردد ]و نسبت به آ می

َِوِ»شود. فرمود:  پرسیدند: چه موقع حق این عبارت رعایت نمی ُْ ِفََليُنكَ
ِ ِالَعَمُ ِِبَمعاِصَىِاّلَله ُْ يُظَه

ُِْ  «.زمانی که عمل به گناهان آشکار شود و کسی از آن نهی نکند و آن را تغییر ندهد 3؛َلِيَُغيو
بهه اتهحابد  خدا ف دین اسهت کهه رسهولاستخفاف نسبت به کلمه توحید، همان استخفا

ترسم که مهردم نسهبت بهه دیهن  یعنی می 4؛«ترسم من بر شما از استخفاف به دین می»فرمود:  می
هایی همچون رشوه، ربها، گرانفروشهی، رابطهه بها نهامحرم،  تفاوت شوند و ناهنجاری سست و بی

ی شهود و مهردم نهه نههی از فروشی در جامعه عهاد اختالس، ظلم به دیگران، دروغ، احتکار و کم
 منکر کنند و نه درتدد تغییر آن برآیند.

، هم نهی از فعل قبیح و هم تغییر فعل قبیح مورد تأکیهد قهرار «ال اله اال الله»در روایت مربوط به 
و کمتهر بهه تغییهر منکهر   گرفته است. واعظان و گویندگان بیشتر درباره نهی از منکر بحهث کهرده

ر حالی است که نهی از منکر، مقدمه تغییرآن است. برای مثال ممنوعیهت ورود اند؛ این د پرداخته
به محل کار همراه با آراید، تغییر منکر است. همچنین قهانون ممنوعیهت افهزاید غیهر معمهول 

                                                           

هُ   َکِلَمُة ََل ِإَلهَ : »308، ص 2ج ؛ کشف الغمة فی معرفة االئمة. علی بن عیسی اربلی؛ 1 ْْ قَ   ِحْصِني  ِإَلا اللا اَلَهنا َفَمن
ْْ َعَذاِبي َْ ِم ِم

َ
ْْ َدَخَل ِحْصِني أ : کلمه ال اله اال الله، قلعه ]محکهم[ مهن اسهت. پهس ههر کهس آن را َدَخَل ِحْصِني َو َم

 «.بگوید، داخل قلعه من شده و کسی که داخل قلعه من شود، از عذاآ من در امان است
ِْ   َیُة َعِلِي َوََل : »136، ص 2ج  ؛عیون اخبار الرضا. محمد بن علی تدوق؛ 2 ِبیَطاِلنب    ْبن

َ
ْْ َدَخنَل   ِحْصنِني  أ َفَمن

ْْ َعَذاِبي َْ ِم ِم
َ
، قلعه ]استوار[ من است. پس کسی که داخل قلعه مهن شهود، از ؛ والیت علی بن ابیطالبِحْصِني أ

 «.عذاآ من در امان است
محمهد بهن فضهل جهوزی  بهه نقهل از: اسهماعیل بهن 266، ص 6؛ ج میزان الحكمهشهری؛  . محمد محمدی ری3

 .231، ص 3؛ ج الترغیب و الترهیباتفهانی؛ 
ِْ : »42، ص 2ج ؛ عیون اخبار الرضا. محمد بن علی تدوق؛ 4 ی َخاُف َعَلْیُکُم اْسِتْخَفافًا ِبالدِّ

َ
 «.  ِإنِّي أ
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اموال فرد در زمان تصدی پست دولتی و پس از انفصال از آن، تغییر منکهر اسهت و بهه مسهئولین 
درازی کنند. اهمیت مسأله نههی از منکهر تها آنجاسهت کهه  المال دست دهد که به بیت اجازه نمی

ِلَيُب ِغُضِ»فرموده است:  خدا رسول َِوَِج و َِعزو َ ِاّلَله ِِِِإ و ََ ِعي ِالضو َْ ِم ِلَلهُِِِال ُمؤ  َْ همانها  ؛الوِذیََِلِِييل
ای او سؤال شد: مؤمنی که دین بر«. آید خداوند عزوجل از مؤمن ضعیفی که دین ندارد، بدش می

ِال ُمن كَلْ»نیست، چه کسی است  حضرت فرمود:  ِْ آن کهه نههی از منکهر  1؛الولِذیََِلِيَن َهلىَِعل
 «.  کند نمی

اند؛ مانند عبدالله بن عمر کهه بهه  تفاوتی در برابر منکر وجود داشته در طول تاری  همواره افراد بی
دههد کهه  در جامعهه رخ میدید منکرات بسیاری  اهمیت نداد و با آنکه می هشدار امام حسین

امیه بود، اما سکوت اختیار کهرده بهود و بها آنهها  ترین آنها مورو ی شدن خالفت در میان بنی مهم
 درباره چنین افرادی فرموده است:  امام حسین 2کرد. مبارزه نمی

ِِ ِدِاّلَله ِنَاكِثا ِِلَعه  ِ ِمِاّلَله ُْ ِلُِح تَِحَلا َ َطانا َِجائِْا ُِمس  َِرَأىُِس  ْ ِيَع َملُ ِِفل َِِم ِ ُمَخاِلفا ِِلُسنوِ َِرُسلوِلِاّلَله

ِيُدِ  َِأ   ِ لٍ ِكَلاَ َِحِقيقلا َِعََلىِاّلَله ٍلَِوََِلِِفع  ِِبَقلو   ْ ِيَُغيِّل ِلَلم  َواِ ِثُمو ث ِمَِوِال ُعد 
ِ ِِباِل  ِ ِخََلُهِِعبَاِيِاّلَله
َخََهُِ ن الههی را هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حهالل شهمرده، پیمها 3؛َمد 

مخالفت ورزیده و در میان بندگان خدا به سهتم و دشهمنی  شکسته، با سنت پیامبر خدا
کند و او با زبان و کردارش با وی به مخالفت برنخیزد، سزاوار اسهت خداونهد او را  رفتار می

 در جایگاه آن سلطان ستمگر هبه دوزخ  بیندازد.

 کرهای آمران به معروف و ناهيان از من . ویژگی2
 آمر به معروف و ناهی از منکر باید دارای سه ویژگی باشد که عبارتند از: 4بنا بر روایت

 الف( عامل بودن

ورزد، باید خود نیز در پرتو آگاهی و شناخت بهه  کسی که به وظیفه دینی نهی از منکر مبادرت می
 محتوای این وظیفه عمل کند تا بتواند بر مخاطب ا رگذار باشد.

لمانوچومالمت برنمد بریمالمس


5 انگوفریاد رآریک مسلمانینیسمت


                                                           

 .59، ص 5؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 1
 . 41 ؛ صمثیر االحزاننما حلی؛  . ر.ک: جعفر بن محمد ابن2
 . 382، ص 44؛ ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 3
 .109، ص 1؛ ج الخصال. محمد بن علی تدوق؛ 4
 . 708؛ ص کلیات سعدی. مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی؛ 5
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تواند بر مخاطب ا رگذار باشهد و او بهه عمهل نیکهو و پسهندیده  واعظی که اهل انفاق نباشد، نمی
ذاَس ِبذاْلِبر  َو َتْنَسذْوَن »فرمایهد:  انفاق سوق دهد. از همهین روسهت کهه قهرآن می َأ َتذْأُمُروَن النَّ

  ِلذَم »فرمایهد:  و یها می« کنیهد کنید و خودتان را فرامهوش می آیا مردم را به نیکی امر می 1؛َأْنُفَسُكْم 
 «.کنید گویید که به آن عمل نمی چرا چیزی را می 2؛ما ال َتْفَعُلوَن   َتُقوُلوَن 

 ب( عادل بودن

ع ناهی از منکر باید عادل باشد و انصاف را رعایت کند؛ زیرا ممکن اسهت برخهی چیزهها در واقه
منکر نباشد و حساسیت فرد ناهی از منکر سبب شود نسبت به آن مسأله از جاده انصهاف و عهدل 

ای  خارج شود. برای مثال اگر کسی به سبب شک نسبت بهه انجهام ذبهح شهرعی، از ههیچ مغهازه
گوشت و مرغ نخرد و همواره نیز دیگران را به رعایت شرعیات هنگام ذبح امر کند، در واقع دچهار 

بید از اندازه شده است. این در حالی است که طبق قاعده سوق در فقه اسالمی، باید حساسیت 
ههای خیابهان و  بنا را بر تحت و طهارت گذاشت؛ به ویژه آنکه علما و مراجع عظام نیهز از مغازه

 کنند. بازار مسلمانان خرید می
 ج( رفيق بودن

فهرد آمهر بهه معهروف و  3ی نمودن است.و به معنای مدارا کردن و نرمخوی« ِرفق»از ماده « رفیق»
ناهی از منکر باید اهل مدارا باشد. گاهی برخی افراد با خشونت و اهانت به دیگران هنگام امر بهه 

شوند دیگران به جای پهذیرش سهخن، بها لجبهازی بهه رفتهار  معروف و نهی از منکر، موجب می
مههم اسهالمی بها برخهورد نیهک و ناهنجار خود ادامه دهند. این در حالی است که اگر این اتل 

 شود. پذیرند و نتیجه مطلوآ حاتل می رعایت ادآ همراه باشد، همه آن را با روی باز می
 گوید:  ای شیرین در این باره می حجةاالسالم والمسلین قرائتی با ذکر خاطره

های مسافری برای رفع خستگی در طول راه موسهیقی  های اتوبوس در زمان طاغوت، راننده
دوسهتی  کردند تا در تمام اتوبهوس پخهد شهود. دادند و تدای آن را نیز بلند می وش میگ

خواهم به مسافرت بروم، مقداری سهوهان و شهیرینی همهراه  وقتی می»گفت:  داشتم که می
کنم. در  شوم، به راننهده و شهاگرد راننهده تعهارف مهی برم و وقتی سوار اتوبوس می خودم می

                                                           

 . 44. بقره: 1
 . همان. 2
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کنند و یا اگر روشهن کننهد، بها تهذکر مهن خهاموش  یقی روشن نمینتیجه در بین راه یا موس
 1«.کنند می

تواند تأ یر بسیار خوبی بر مخاطب داشته باشد. برای مثهال وقتهی خادمهان حهرم بها  این روش می
شوند، اگر به جای تذکر دادن برای رعایت حجاآ به او پیشنهاد دهند  رو می خانم بدحجابی روبه
ای بر او تأ یر بگذارنهد  گونه توانند به تواند خادم افتخاری حرم باشد؛ می ، میکه هر گاه به حرم آمد

 که او نیز رفتارش را اتالح کند.

 . لزوم نهی از منکر در همه سطوح جامعه3
هر فردی به اندازه تواند وظیفه دارد در ههر سهطحی از جامعهه کهه خطهایی دیهد، نسهبت بهه آن 

کند، بایهد بهه او تهذکر  ای را دید که گرانفروشی می فروشندهحساسیت نشان دهند؛ برای مثال اگر 
دهد. در این مسأله نیز نباید به فرافکنی برخی افراد اهمیت داد. چنانکه ممکهن اسهت فهردی کهه 

تهر در سهطح  حق فرد دیگری را غصب کرده است، در مقابل تذکر و نهی از منکر فسادهای کالن
 فرافکنی است.  جامعه را مطرح کند. در واقع این سخن،

 نسبت به خطا در جامعه . حساسيت امام علی4
نسبت به گناهان و خطاهای افراد مختلف، حساسیت خاتی داشهت و در  امیرالمؤمنین علی

ی بهود. بهرای مثهال روزی آن حضهرت در کنهار  برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، بسهیار جهد 
چرانی آن  ر آن جمع گذشت. افراد آن جمع بها چشهمای ایستاده بود. زنی وجیه و زیبارو از کنا عده

 آشفته شد و فرمود: زن را نگاه کردند. امام
َأٍةِتُع ِجِ َْ ل ِِإلَلىِام  َِأَحُدكُم  َْ َِذلَِ َِسبَُبِهَنَاتَِهاَِفَِِّذاِنََظ َِأب َصاَرَِهِذِ ِال فُُحوِلَِطَواِمُ َِوِِإ و بُلُهِِإ و

َِأه ََُهَِفِِّنوَماِِهَ ِا َ َمس  َ يَ َأةَف َْ َأة ِكَام  َْ همانها دیهدگان ایهن مهردان بهر ههوا افکنهده شهده و  2؛م 
گونه نگاه کردن، سبب هیجان شهوت است. هر گاه کسی از شهما بها نگهاه بهه زنهی بهه  این

 شگفتی آید، پس باید با همسر خوید بیامیزد که او نیز زنی چون زن وی باشد.
فرمانههداران و اسههتانداراند بسههیار  رفتههار آن حضههرت نسههبت بههه انجههام خطهها و گنههاه از سههوی

المال را ربود، به سرعت او  درهم از بیت 4000تر بود؛ چنانکه وقتی منذر بن جارود  گیرانه سخت
المهال بهاز  اش کهرد و ههم پهول را بهه بیت را از مقامد عزل کرد و هم او را شالق زد، هم زنهدانی
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فت که در بستر بیمهاری افتهاده بهود. نقل است روزی حضرت به عیادت عالء بن زیاد ر 1گرداند.
کنی، در حالی که در آخهرت  با این خانه وسیع در دنیا چه می»اش را دید، به او فرمود:  وقتی خانه

توانی با همین خانه به آخرت برسی. در این خانه وسیع  به آن نیازمندتری  آری؛ اگر بخواهی، می
خویشاوندان با نیکوکاری بپیوند و حقوقی کهه بهر  ]سه کار انجام بده:[ مهمانان را پذیرایی کن، به

تهوانی  گردن توست، به تاحبان حق برسان! پس آنگاه تو با همین خانه وسهیع بهه آخهرت نیهز می
او را »فرمهود:  امهام«. کنم از برادرم عاتم بن زیاد به شما شکایت مهی»عالء گفت: «. برسی

او را »فرمهود:  امام«. ا کناره گرفته استعبایی پوشیده و از دنی»عالء گفت: «. چه شده است 
ای دشمنک جان خوید! شیطان سرگردانت کرده، آیا تو به زن »وقتی آمد، به او فرمود: «. بیاورید

اش را حهالل کهرده، امها  های پهاکیزه پنداری که خداوند نعمت کنی  تو می و فرزندانت رحم نمی
گونهه بها تهو رفتهار  تر از آنهی کهه این ر خدا کوچکدوست ندارد تو از آنها استفاده کنی  تو در براب

 2«.کند
عالء بن زیاد که مال دنیا سهبب غفلهت او از توجهه بهه حهق و  ینه در برابر خطا در واقع امام

تهوجهی  نشینی و افراط در زهد برادر وی بی حقوق فقرا شده بود، سکوت کرد و نه نسبت به عزلت
 را از انجام کار ناپسند نهی کرد.نمود؛ بلکه به آنان تذکر داد و آنها 

بههرد و از عالقمنههدان بههه  هههایی بههود کههه در کوفههه بههه سههر می یکههی از ایرانی« ابههوعمرو زاذان»
 بود و تدای دلنشینی داشت. روزی در حهال خوانهدن آواز بهود. امهام علهی امیرالمؤمنین

عهر  کهرد: «. خهوانی  تهدای خهوبی داری. چهرا قهرآن نمی»تداید را شنید و به او فرمود: 
تهوانم  ام، نمی چگونه قرآن بخوانم  به خدا سوگند! از قرآن مگر به آن اندازه کهه در نمهاز خوانهده»

در گوشد سخنی گفت و  امام  وقتی نزدیک شد،«. نزدیک من بیا»حضرت فرمود: «. بخوانم
حهافظ  نهای زاذان نهاد. پس از آن، او بها کرامهت امیرالمهؤمنی های مبارک را بر لب سپس لب
 گوید:  او می 3قرآن شد.

ای امیرمؤمنان! برخیز کهه بهرای شهما »رفتیم. قنبر عر  کرد:  روزی همراه قنبر نزد امام علی
 امام علهی«. با من بیایید»قنبر گفت: «. ای  چه گنجینه»حضرت فرمود: «. ام ای نهفته گنجینه

ای »ههای زر و سهیم بهود. قنبهر گفهت:  برخاست و با او به خانه رفت. در آنجا دو گونی پر از جام
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امیرمؤمنان! شما را عادت بر این اسهت کهه ههر چهه ]از غنهایم[ هسهت، در میهان مهردم تقسهیم 
اگر آتشی فراوان بهه خانهه »حضرت با ناراحتی فرمود: «. ام کنید. من اینها را برای شما اندوخته می

ههای زر و سهیم زد؛  بهر آن گونیپس شمشهیر خهود برکشهید و «. افکندی، بهتر از این بود من می
 1ها به اطراف پراکنده شد... آنگاه دستور داد آنها را بین مردم تقسیم کنند. طوری که جام به

و دلباخته و شهید راه محبت آن حضرت است، اما  قنبر، غالم آزاد شده و خدمتگزار امام علی
بهه  شراآ خورده بهود. امهام تفاوت نبود. نقل است: فردی  حضرت در برابر خطاهای او نیز بی

 هشتاد ضربه شالق به او بزن. قنبر بهه اشهتباه هشهتاد و سهه ضهربه زد. حضهرت»قنبر فرمود: 
سهه ضهربه اضهافی را کهه قنبهر اضهافه زده »شالق را از قنبر گرفت و به دست آن فرد داد و فرمود: 

 2«.است، به او بزن
ای بهود کهه نقهل اسهت روزی در  به انهدازه در برابر خطا و گناه در جامعه حساسیت امام علی

کرد. از او علت گریسهتند را پرسهید. دختهر  های مدینه دختر بچه کنیزی را دید که گریه می کوچه
اربابم به من گفت که خرما بخرم. من هم خریهدم و بهه خانهه بهردم، امها او گفهت: ایهن »گفت: 

فروشنده آمدم، امها او خرماهها را پهس خرماها خوآ نیست و آنها را به فروشنده پس بده. من نزد 
، از اربهابم کتهک می نمی حضهرت بهه او فرمهود: «. خهورم گیرد. اگر با این خرماها به خانه بهروم،

ای »به فروشنده گفت:  وقتی نزد فروشنده رسیدند، امام«. برخیز تا با هم نزد فروشنده برویم»
آن مهرد «. گردان و خرماهایت را پهس بگیهربنده خدا! این کنیز است و اختیاری ندارد. پولد را بر

بهه خهاطر  را نشناخت، ناگهان عصبانی شد و مشتی بر سینه آن حضرت زد. امهام که امام
 این شهخ ، امیرالمهؤمنین»خدا تبوری کرد. مردمی که در آنجا حاضر بودند، به او گفتند: 

خرماها را پس گرفهت و  عذرخواهی کرد. زده شد و از امام آن مرد از رفتارش خجالت«. است
 3پول کنیز را به او برگرداند.

که گویای حساسیت ویژه آن حضرت در برابر خطها و  از سیره امام علی یهای نمونهموارد فوق 
هها در  آموز است که حساسهیت نسهبت بهه ناهنجاری گناه در جامعه است، بیانگر این نکته درس

تفهاوتی و سهکوت  ود و در نقطهه مقابهل، بیشه اجتماع، موجب رشد و ترقی انسان و جامعهه می
ها و یا رضایت به آنها، سبب رکود و سهقوط فهرد و اجتمهاع خواههد شهد. از  نسبت به ناهنجاری
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، بلکه افرادی را نیهز کهه در برابهر همین روست که در زیارت عاشورا نه تنها قاتلین امام حسین
 کنیم.  این فاجعه سکوت کردند، لعن می

هشدار به عاقبت افرادی که در برابر منکر سکوت کردند و مهورد لعهن خداونهد با  امام حسین
 فرماید: قرار گرفتند، می

بهارش بهه  ای مردم! از پند و اندرزی که خداوند به دوستان خود داده به سبب سهخن ماللت
وَن »فرماید:  دانشمندان یهود، عبرت بگیرید؛ آنجا که می ذاِنيُّ بَّ ْحبذاُر  َلْو ال َيْنهذاُهُم الرَّ َو اْأَ

ْثَم  ون و دانشمندان، آنان را از گفتار گناه 1؛َعْن َقْوِلِهُم اْْلِ و ]در « دارنهد  آلود باز نمی چرا الهی 
ِيَن   ُلِعَن »فرمایهد:  ای دیگر[ می آیه ِلساِن داُوَد َو عيَسی اْبذِن   ِإْسرائيَ  َعلی  َكَفُروا ِمْن َبني  الَّ

كاُنوا َيْعَتُدوَن كاُنوا ال َيَتناَهْوَن َعْن ُمنَكر  َفَعُلذوُه َلِبذْئَس مذا كذاُنوا  َمْرَيَم ذِلَك ِبما َعَصْوا َو 
م یسی بهن مهریدند، به زبان داوود و عیفر ورزکه کل، آنان یان فرزندان اسرائیاز م 2؛ َيْفَعُلوَن 

ده و ]از فرمهان خهدا[ یهان ورزیه عصهکهفر به خاطر آن بود یکن یمورد لعنت قرار گرفتند. ا
داشهتند.  گر را بهاز نمییدکهیشهدند،  ب میکهه آن را مرتکهار زشتی کردند و از ک تجاوز می

و تنها دلیل انتقاد و بدگویی خداوند از ایشان این بود که « ردندک راستی، چه بد بود آنچه می
ای  کردند، ولی به جهت بهره آن افراد با اینکه اعمال منکر و ناپسند ستمکاران را مشاهده می

بردند و ترس و هراسی که از آن بر حذر بودند، در منع و بازداشتن ایشان هیچ  ز آنان میکه ا
 3داشتند. قدمی بر نمی

دربهاره  را کشت، اما همه قوم  مود عذاآ شدند. امهام علهی یک نفر شتر حضرت تالح
ند؛ زیهرا ای مردم! ناقه تالح را یک نفر پی کرد، اما همه قوم به عذاآ دچار شد»علت آن فرمود: 

 4«.همگی به فعل او راضی بودند
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  انواع دینداری و کارکردهای آن
 *ناصررفیعیمحمدیاالسالموالمسلمیندکترحجت

 مقدمه

یکی از عوامل مهم رشد و پیشرفت، دینداری است. دین، شیوه تحیح زندگی در سایه آرامهد و 
های  ه انسان آموزش، و راه رسیدن بهه سهعادت دنیها و آخهرت را در پرتهو دسهتورالعملامنیت را ب

ََلَِحيَلاَةِ»فرمهوده اسهت:  دهد؛ از همین روست که امام علی بخد خود به او نشان می نجات
يْ ِِبالدِّ قرآن کریم، اوتاف متعددی را بهرای دیهن و آیهین ذکهر «. زندگی نیست، مگر به دین 1؛ِإَلو

م»که جالهب و قابهل تأمهل اسهت؛ اوتهافی همچهون  کرده است ، «حهق» 3،«خهال » 2،«قهی 
های دین الهی اسهت  . همه این اوتاف بیانگر ویژگی6«بدون حرج»و  5«بدون اکراه» 4،«حنیف»

را به سوی قله فالح و رستگاری، رشد دهد؛ بهه شهرط   تواند آدمی  بخد آن می که محتوای نجات
ها و رهنمودهای دین جامه عمل  اه با اعتقاد قلبی، به دستورالعملآنکه انسان در همه لحظات همر

 بپوشاند. 

 . اقسام مردم در دینداری1
مردم در دینداری، یعنی در میزان اعتقاد و عمل به دستورات دین یکسهان نیسهتند و از ایهن منظهر، 

                                                           

و ن هیئتعضو *   به دفتر تبلیغات اسالمی.خعلمی جامعةالمصطفی و مبل 
 . 296، ص 1ج ؛ االرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد. محمد بن محمد مفید؛ 1
 .43؛ نیز ر.ک: روم: 30؛ روم: 40؛ یوسف: 36. توبه: 2
 .3. زمر: 3
 .105؛ نیز ر.ک: یونس: 30. روم: 4
 . 256. بقره: 5
 .78. ح : 6

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره پنجم 1442ـ رمضان  1400بهار  
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 توان آنان را به پن  دسته تقسیم نمود: می
 الف( دینداران فصلی

کنند؛ بهرای مثهال در مهاه محهرم بهه  ورت فصلی، شعاری و ناپایدار دینداری میبرخی مردم به ت
گیرند، امها  خوانند و روزه می روند و در ماه رمضان نماز می می مجالس سوگواری سیدالشهداء

بند و باری دارند. دینداری این افراد مانند استفاده از کولر و بخاری است  ها زندگی بی در دیگر ماه
 خصوص فصل خاتی است.که فقط م

 تفاوت ب( دینداران بی

برخی دیگر از مردم به تورت شخصی و فردی دیندار هستند؛ برای مثال همیشهه نمهاز را در اول 
ای وارد نشهود. چنهین  شان لطمهه خوانند، اما این دینداری تا جایی تداوم دارد که به دنیای وقت می

گیرند، دنیها و آسهاید  و راهی دنیا و آخرت قرار میها که در د ها و دشواری هایی در بحران انسانی
درباره چنهین  شوند. امام حسین تفاوت می گزینند و نسبت به دستورات دین بی دنیایی را بر می

مردم، بندگان حقیر دنیایند و دین، فقط لقمه کوچکی بر زبانشان است و تا »افرادی فرموده است: 
هها قهرار گیرنهد،  گرایند؛ اما هنگامی که در تنگنای بحران شان در رفاه است، دین زمانی که زندگی

ََلِ»نیز درباره سرنوشهت ایهن افهراد فرمهوده اسهت:  امام علی 1«.شوند دینداران واقعی کم می
ِ ُِ ُكِالنوا ُْ ِْ ِِيَت  ِِيينِِهمِ َِِشي ئا ِِم ِْ َِماِهَُِِِأم  َِعََي ِهم  ُ ِفَتََ ِاّلَله ِِإَلو ََلِحُِين يَاهُم  ِتص  ِِمن هَِلس  ُّْ مهردم بهرای  2؛َوَِأَض

گویند، جز آنکه خدا آنان را به چیزی زیانبهارتر دچهار  شان چیزی از دین را ترک نمی اتالح دنیای
 «.خواهد ساخت

 تفاوت هایی از دینداران بی نمونه

 تفاوتی خواجه ربيع بی. 1

از جملهه کسهانی خواجه ربیع بن خیثم، فردی متدین و زاهد و از تابعین مشههور بهوده اسهت. او 
و شناخت نسبت به اهمیت جهاد در دیهن، در  است که با وجود علم به حقانیت امیرالمؤمنین

از ایهن رو بهه خراسهان  3واقعه تفین دچار تردید شد و ترجیح داد که در این مسأله دخالت نکند.
هادت هجرت کرد، گوشه عزلت را انتخاآ نمود و به عبادت فردی روی آورد. زمانی که خبهر شه

                                                           

 . 383، ص 44؛ ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 1
 . 106، حکمت 487؛ تصحیح تبحی تالح؛ ص البالغۀ نهج. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 2
 . 115؛ ص وقعۀ صفیننصر بن مزاحم؛  .3



   81  انواع دینداری و کارکردهای آن

ا ِإَلْيِه راِجُعذوَن »و یاراند را شنید، فقط عبارت استرجاع  امام حسین ِه َو ِإنَّ ا ِللَّ را بهر زبهان  1«ِإنَّ
 2آورد و از لعن یزید و عامالن مصیبت کربال خودداری کرد.

 فرار هرثمه از کربال. 2

 حسهین مسلم، یکی دیگر از ایهن نهوع دیندارهاسهت کهه دسهت از یهاری امهام هر مة بن ابی
 گوید:  برداشت. او در این باره می

رد و نمهاز کربال منزل کم، آن حضرت در یم. چون برگشتین رفتیبه نبرد تف با علی بن ابیطالب
 کخوشا به حال تهو ای خها»د. سپس فرمود: ید برگرفت و بوسکبامداد را در آنجا خواند و از خا

ه از کهوقتهی نهزد همسهرم «. هشهت رونهدحساآ بهه ب ه بیکد از تو قومی محشور شوند ی! باکپا
 نیرالمهؤمنیای مهرد! ام»بود، برگشتم؛ جریان را تعریف کرد. همسرم گفهت:  ان علییعیش

ه بن زیه عبکربال آمد، من در لشکری بودم کبه  نیچون حس«. دیجز حق نگو اد فرستاده یداللَّ
بر شتر خود سوار شدم، بهه  ادم آمد.یبه  ث علییدم، حدیها را د ن منزل و درختیبود و چون ا
ده بهودم، بهه او ین منزل شهنیرفتم و به او سالم دادم و آنچه را که از پدرش در ا نیخدمت حس

انی بهه جها کهودکن و نه آن؛ من ینه ا»گفتم: «. ا در برابر ما یتو با ما هستی »گزارش دادم. فرمود: 
ه بر آنها ترسانمیام و از عب گذاشته نی و ناله را مها یشتن ما را نبکه کبه جایی برو پس »فرمود: «. داللَّ

اد ما را بشنود و مها یه فرکسی نباشد کن به دست اوست! امروز یه جان حسک نشنوی. سوگند به آن
به همین جهت، من رو به راه نهادم و «. ندکد او را به رو در دوزخ افیه خداکند، جز آنکاری نیرا 
 3نم نهان شد.دگایزان شتافتم تا قتلگاه او از دیگر

کننهد کهه در  اکنون نیز چه بسیارند افرادی که اهل عبادت و دعا و راز و نیاز هستند، اما افتخار می
هها شهرکت  و در ههیچ یهک از انتخابات  چهل سال عمر انقالآ حتی به یک راهپیمایی هم نرفته

ن بهه آنهها اند. چنین افرادی معتقدند مسائل کشورهای مظلهومی همچهون فلسهطین و یمه نداشته
داننهد و  مربوط نیست. این نوع از دینداری، دینداری ناقصی است که دین را فردی و شخصهی می

 کنند. از حوزه سیاست و اجتماع جدا می
 ج( دینداران ابزاری

شان هستند. چنین افهرادی دارای  برخی افراد همواره به دنبال انتفاع و سودجویی دنیایی از دینداری
                                                           

 . 156. بقره: 1
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کنند، امها در واقهع دیهن را ابهزاری  و در نماز جمعه و جماعات شرکت می ظاهری مذهبی هستند
اند. نمونه تاریخی این نهوع  برای رسیدن به  روت و قدرت و حفظ و تداوم هر چه بیشتر آن ساخته

کردنهد تها  عباس هستند که برای فریب مردم بهه ظهواهر دیهن عمهل می امیه و بنی از دینداران، بنی
 را حفظ کنند.  حکومت نامشروع خوید

اکنون نیز چه بسیارند کسانی که با ظاهری مذهبی همچون محاسن بلند، انگشتر عقیق به دست، 
ههای مختلهف  کننهد تها بتواننهد از رانت نشان سجده بر پیشانی و ... در میان مردم حضور پیدا می

شهوند، بها  حاکمهه میها م استفاده کنند. متأسفانه برخی از این افراد که به جرم اختالس در دادگاه
گردند. چنهین افهرادی نهه تنهها دینهدار   ه و مذهبی در منظر مردم حاضر میهایی کاماًل موج   چهره

 زنند.  نیستند؛ بلکه به وجهه دین در جامعه نیز لطمه می
 د( دیندارن سطحی

نمهاز و  بینند و به تورت سطحی به احکامی ماننهد های اولیه دین را می ای از توده مردم، الیه عده
انهد و بهه بسهیاری از  توجه روزه و ح  توجه دارند؛ اما به ژرفای دین همچون عقایهد و اخهالق بی

آیند. دینداری آنها ماننهد دینهداری  معارف دین شناخت ندارند و درتدد کسب آگاهی نیز بر نمی
ایهن  امیه، سطحی است. تاحبان قدرت نیز با اسهتفاده از غالب مردم شام در زمان حکومت بنی

نوع دینداری مردم، حوادث تلخی را علیه دین و دینداران در طهول تهاری  ماننهد جریهان سهقیفه، 
 اند. جنگ نهروان و تفین و واقعه کربال رقم زده

 هایی از دینداری سطحی نمونه

 دینداری مرجئه. 1

زمهان  ای از دینداران سطحی بودند. مرجئه، جریانی در تاری  اسهت کهه در نمونه« مرجئه»گروه 
گیر بودند تها  عباس بسیار رشد کردند و روشی بر خالف خوارج داشتند. خوارج بسیار سخت بنی

های  دانستند؛ امها مرجئهه ماننهد لیبرالیسهم گفت، کافر می غ میوآنجا که کسی را حتی که یک در
امروزی معتقد بودند که دینداری، به عمل نیست و به دل است. این در حهالی اسهت کهه بنها بهر 

فرمهوده اسهت:  خدا روایات، دین به سه چیز وابسته است: دل، زبان و عمل؛ چنانکهه رسهول
َفا ِ »  ْ َِمع ُمول َِوِِع ل َِمق بُول َِوَِعَم   يَماُ ِقَو 
ِ شهود و  ایمان، گفتاری است کهه گفتهه می 1؛ِبال ُعقُولِِاِل 

 «.گردد شود و شناختی است که با عقل حاتل می عملی است که انجام می
                                                           

 . 63، ص 75؛ ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 1



   83  انواع دینداری و کارکردهای آن

 جریان ذبح کدو. 2

خواهنهد و بهه حهرف مهن  این مردم چقدر مرا می»نقل است روزی معاویه به عمروعاص گفت: 
از کجها »معاویهه گفهت: «. بسیار زیاد. شام کاماًل پیرو توسهت»او پاس  داد: «. دهند  گوش می

واهد خ آنها را امتحان کن. برای مثال از فردا اعالم کن هر کس می»عمروعاص گفت: «. بفهمم 
توانهد آن را  کدو حلوایی بخورد، باید آن را به تورت شهرعی ذبهح کنهد؛ واال حهرام اسهت و نمی

کردنهد و  این دستور تادر شد و کار به جهایی رسهید کهه مهردم شهام، کهدو را ذبهح می«. بخورد
کدو نیهاز »ای تادر کرد و فرمود:  رسید، امام بخشنامه خوردند. وقتی خبر به امیرالمؤمنین می

  1«.ه تذکیه ندارد. آن را ذبح نکنید و ]مواظب باشید[ شیطان شما را به بیراهه نیندازدب
به تقدس و تقوا شهرت یافته بود، اما روزی آن حضرت او را دید که  فردی در زمان امام تادق

ا خهود ر دو قرص نان و دو عدد انار را به سرقت برد و سپس آنها را به فقرا تدقه داد. وقتی امام
مهن چههار گنهاه انجهام دادم و چههل »لوح گفت:  توضیح خواست، آن مرد ساده شان داد وبه او ن

َمْن جاَء ِباْلَحَسَنِ  َفَلُه َعْشُر َأْمثاِلها َو َمذْن جذاَء  واآ به دست آوردم؛ چون در قرآن آمده اسهت: 
َئِ  َفال ُيْجزی ي  ده برابر آن پاداش خواههد داشهت و ههر هر کس کار نیکی بیاورد،  2؛ِإالَّ ِمْثَلها  ِبالسَّ

وقتی چهار را از چهل کم کنهیم، بهرای مهن سهی و «. کس کار بدی بیاورد، جز مانند آن جزا نیابد
ِقذيَن »به او فرمود:  امام تادق«. ماند شد  واآ خال  باقی می ذُه ِمذَن اْلُمتَّ ُ  اللَّ ما َيَتَقبَّ  3؛ِإنَّ

ند. تو چهار معصهیت مرتکهب شهدی کهه دزدی کهردی و ک همانا فقط خداوند از متقین قبول می
چهار گناه دیگر انجام دادی که بدون اذن تاحب اموال، آنها را تدقه دادی و این مجموعًا هشت 

 4«.ای شود، بدون هیچ حسنه گناه می
 هـ( دینداران حقيقی

  برخی مردم نیهز دینهداری جهامع دارنهد؛ بهدین معنهی کهه دیهن خهود را از کتهاآ خهدا و سهنت
کوشند با شناخت کامل به رهنمودهای این دو عمل کننهد.  اند و می به دست آورده خدا رسول

، تفسهیر و آید؛ زیرا کهالم ائمهه به شمار می خدا سخنان و سیره ائمه: نیز جزء سنت رسول
ِإَذاَِوَرَيِ»فرمهوده اسهت:  است؛ چنانکه امام تهادق تشریح و تفصیل سخنان پیامبر اکرم
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َِِعََي كُِ ِلَِرُسوِلِاّلَله ِقَو   ْ ِِم َِأو 
ِ ِكِتَاِبِاّلَله  ْ ِلَُهَِشاِهدا ِِم تُم  ِفََوَجد  َِحِديث  ِِبلِهِِم  َِفالوِذفَِجلاَءكُم  َوِِإَلو

لَىِبِهِِ گهواهی بهر آن یافتیهد،  خدا چون حدیثی به شما رسید و از قهرآن یها گفتهار رسهول 1؛َأو 
 «.خورد می اش درست است؛ در غیر این تورت به درد آورنده

شود. یکهی از  دینداری بدون تمسک به  قلین هکتاآ و سنت ، سبب گمراهی و ضاللت افراد می
ههایی کهه بهه جهای  ههای کهاذآ اسهت؛ عرفان های جامعه اسهالمی مها، وجهود عرفان گرفتاری

و موجهب   ای از دیهن پرداختهه مندی تحیح از قرآن و سهنت، بهه تفسهیر شخصهی و سهلیقه بهره
َِأَخلَذِِيينَلهُِ»فرموده است:  اند. امیرمؤمنان علی دل شده ای از مردم ساده گمراهی عده  ْ ِْ َِِم ِِِمل

ِيَُزلِ َِِأف َوا ِِ نوِ َِزالَِتِال ِجبَاُلَِوِلَم  ِال ِكتَاِبَِوِالسُّ َْ َِأَخَذِِيينَُهِِم  ْ َجاُلَِوَِم ِّْ َجاِلَِأَزالَت ُهِال ِّْ کسی کهه  2؛ال
برند و کسهی کهه دیهند را از کتهاآ و  ان افراد دیند را از بین میدیند را از زبان افراد بگیرد، هم

 «.رود ها هم از بین بروند، دین او از بین نمی سنت بگیرد، کوه
 هایی از دینداران حقيقی نمونه

 دختر ابواالسود و حلوای معاویه. 1

وزی معاویهه بهود. ر ابواالسود دوئلی، مصداقی از دینداران حقیقی و از یاران باوفای امام علی
کم، و به سهوی خهوید  حلوایی برای او فرستاد تا به وسیله آن، عالقه او را نسبت به امام علی

اش بردنهد، دختهر کهوچکد مقهداری از آن را خهورد. وقتهی  جلب کند. وقتی حلهوا را بهه خانهه
این حلوا را معاویهه بهرای مها فرسهتاده اسهت تها »ابواالسود مطلع شد، خطاآ به کودکد گفت: 

کهودک گفهت: «. ضهعیف کنهد. چهرا از آن خهوردی  عشق ما را نسبت بهه موالیمهان علهی
خواهد محبت ما را به این امام پاکدامن و مطهر بها ایهن مقهدار  خداوند، معاویه را ذلیل کند. می»

سهپس «. شیرینی کم کند  وای بر کسی که این حلوا را فرستاده و وای بر کسهی کهه آن را بخهورد
 3کرد و آنچه خورده بود، قی کرد و خارج نمود. انگشت در دهان

 . رشادت نافع بن هالل2

لی نیهز مصهداق دیگهری از افهرادی اسهت کهه دینهدار حقیقهی هسهتند. امهام َم نافع بن هالل َج 
خهواهم شمشهیری را کهه در  مهن می»در شب عاشورا به او اذن رفتن داد، اما او گفت:  حسین

نیهز او را دعهای کهرد. نقهل اسهت او  امهام«. سیراآ کنمام، از خون این دشمنان  دست گرفته
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کهرد،  دوازده تیر داشت که نامد را روی چوبه تیرها نوشته بود؛ از این رو تیرههایی کهه پرتهاآ می
همگی نشاندار بودند و با آنها دوازده تن از یاران عمر سعد را به درک واتهل کهرد. وی در میهدان 

 خواند: چنین رجز می کارزار این

َ
 َنمماأ مماَلمج  اْلرج ممیج  اْلَیَمنک ممیج اْلَبَجلک



مي َعلک ْ منک َسمْینک
حج یمنک يَعَلمیدک ینک دک



 است. من غالم یمنی و بجلی هستم. دین من، همان دین حسین بن علی
وقتی پس از نبردی سنگین مجروح بر زمین افتاد، هر دو بازواند را شکستند. عمر سهعد دسهتور 

«. کردی  چه می»تی او را نزد عمر سعد بردند، عمر سعد از او پرسید: داد او را به نزدش ببرند. وق
کردم. به خدا قسم! غیر از آنان که مجروح کردم، دوازده نفهر را  داند که چه می خدا می»پاس  داد: 

دانم چند نفر را کشهتم. اکنهون نیهز اگهر بهازوانم را  دیدم که با تیر من کشته شدند و با شمشیر نمی
عمر سعد به شمر دسهتور داد تها او را بکشهد. وقتهی «. توانستید مرا اسیر کنید نمی شکستید، نمی

ِالَذفَِجَعَ َِمنَايَانلاِ»شمر شمشیر را بلند کرد تا به گردن نافع بن هالل بزند، نافع گفت:  ِ َفالَحمُدِّلِلَ
تان پس حمد مخصوص خدایی است که آرزوهای ما هشهادت  را به دسه1؛َعَىِيدفَِشْاِرَِخَِقه

شمر با شنیدن این کالم، عصبانیتد بیشتر شد و او را بهه شههادت «. بدتریِن خلقد محقق نمود
 رساند.

 . کارکردهای دین2
تهرین آنهها  دینداری واقعی و حقیقی، تأ یراتی عمیق و ماندگار در زندگی انسان دارد. برخی از مهم

 عبارتند از:
 الف( ایجاد انگيزه

دههد و انسهاِن بها انگیهزه در راه انجهام وظهایف  ، به آدمی انگیزه میدین در پرتو شناخت و آگاهی
کند و هرگهز احسهاس  دینی، چه فردی و چه اجتماعی مانند نماز و روزه و انفاق، بانشاط عمل می

 کند.  سستی و خستگی نمی
 داستان بوعلی سينا و بهمنيار

 کند:  در این باره چنین نقل می شهید مطهری
ای بود. شهعاع  العاده تر از حد معمول بود؛ زیرا آدم خارق اس و فکر، قویبوعلی سینا در حو

تر بهود. شهاگردش  چشمد از دیگران بیشتر، گوشهد خیلهی تیزتهر و فکهرش خیلهی قهوی
                                                           

 . 234؛ ص وقعة الطف. لوط بن یحیی ابومخنف کوفی؛ 1



86       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

هایی هستی که اگر ادعای نبوت و پیغمبری کنی، مهردم  تو از آن آدم»گفت:  بهمنیار به او می
هها  ایهن حرف»گفهت:  بوعلی می«. آورند ایمان میپذیرند و از روی خلوص نیت،  از تو می

خیهر، مطلهب از همهین قهرار »گفت:  بهمنیار می«. فهمی کنی و نمی چیست  تو درک نمی
بوعلی برای اینکه در عمل به او نشهان دههد. در یهک زمسهتان کهه بها یکهدیگر در «. است

گفهت،  ن میمسافرت بودند و برف زیادی هم آمده بود، مقارن طلهوع تهبح کهه مهؤذن اذا
بلهه، چهه »گفهت: «. بهمنیار! بلند شو»ابوعلی که بیدار بود، شاگردش را تدا کرد و گفت: 

ام؛ این کاسه را از آن کوزه، آآ کن و بده تا من  من خیلی تشنه»بوعلی گفت: «. کار دارید 
در آن زمان وسایلی مثل بخاری و شوفاژ که نبود، مهدتی زیهر لحهاف در «. رفع تشنگی کنم

وای سرد، خودش را گرم کرده بود. حاال از این بستر گرم چگونهه بیهرون بیایهد! شهروع آن ه
دانید، معهده وقتهی  استاد! خودتان طبیب هستید و از همه بهتر می»کرد استدالل کردن که: 

شود. ممکهن اسهت  مرتبه سرد می که در حال التهاآ باشد، اگر انسان آآ سرد بخورد؛ یک
مهن طبیهبم و تهو شهاگرد »بوعلی گفت: «. استه ناراحت شویدمریض بشوید و خدای ناخو

درست است که »او باز شروع کرد به بهانه آوردن که: «. ام، برای من آآ بیاور منی. من تشنه
خواهم. اگر من خیر شما را رعایت کنم، بهتهر از  شما استاد هستید، ولی من خیر شما را می

همین که براید  ابت شد که شهاگردش بلنهد  بوعلی«. این است که امر شما را اطاعت کنم
من تشنه نیستم، خواستم تو را امتحان کهنم. یهادت هسهت کهه بهه مهن »شو نیست، گفت: 

پذیرند. من اگر ادعای پیغمبهری کهنم، تهو کهه  گفتی اگر ادعای پیغمبری کنی، مردم می می
ا اطاعهت ای، حاضر نیستی امر مهر شاگرد من هستی و چندین سال، پید من درس خوانده

آوردی علیهه  گویم بلند شو برای من آآ بیاور! هزار دلیهل بهرای مهن مهی کنی. من به تو می
گذشته، بستر گرم خهودش  سال که از وفات پیغمبر 400حرف من؛ اما آن مؤذن بعد از 

اشهد ان »را رها کرده و رفته باالی مأذنه به آن بلندی برای اینکه این ندا را به عالم برساند که 
 1«.پس او پیغمبر است، نه من که بوعلی سینا هستم«. حمدًا رسول اللهم

 ب( معنابخشی به زندگی

شهود؛ چنانکهه قهرآن  معنا می بخشد و بدون دین، زندگی پوچ و بی دین به زندگی معنا و مفهوم می
ما َخَلْقناُكْم »فرماید:  کریم می ُكْم ِإَلْينا   َأ َفَحِسْبُتْم َأنَّ اید کهه شهما  آیا پنداشته 2؛ال ُتْرَجُعوَن َعَبثا  َو َأنَّ
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 «.شوید  ایم و شما به نزد ما بازگردانده نمی را بیهوده آفریده
بینی دینی، همه چیز حساآ و کتاآ دارد و هیچ چیزی عبث نیسهت و انسهان بها  بر اساس جهان
ز هفتهاد ه شود؛ زیرا مرگ، آغاز یک حیات دیگر است. با این بیند افهق زنهدگی ا مردن نابود نمی

کند و به قیامت و حساآ و کتاآ و هزاران سهال زنهدگی در بهشهت و  هشتاد سال، توسعه پیدا می
شود؛ بلکه عدالت به طور کامل  رسد. اگر جز این باشد، نه تنها زندگی انسان بیهوده می جهنم می

ر کامل بهرای تواند ظرف سپاسگزاری و تشک ها محقق نخواهد شد؛ چرا که دنیا نه می درباره انسان
تواند ظرف عذاآ و مجازات افرادی مانند تدام باشهد  باشد و نه می افرادی مانند امام حسین

هزار انسان را در حلبچه نابود، و هزاران جوان پاک را شهید کرد و بسهیاری را مجهروح  که فقط پن 
حالی است که بیند و جانباز نمود. نهایت مجازات او در دنیا این بود که اعدامد کردند. این در 

 دهد که عدالت در قیامت به طور کامل محقق خواهد شد. دینی به ما وعده می
 پذیری ج( مسئوليت

داند؛ چهرا کهه بهه  های کتاآ و سنت، خودش را مسئول اعمالد می انسان دیندار بر اساس آموزه
رو  از ایهن «. د اسهتیخهوسی در گرو دستاورد کهر  1؛ُك ُّ اْمِرئ  ِبما َكَسَب َرهين  »فرموده قرآن: 

درسهتی عمهل کنهد.  کوشد مراقب رفتارش باشد و به وظایفد در برابر خدا و بندگان به همواره می
«. جمیهع ]و خالتهه[ شهرایع ]و احکهام[ دیهن چیسهت »پرسهید:  شخصی از امام سهجاد

َِوِال ُحك مُِ»حضرت فرمود:  ُلِال َحقِّ لِِِِقَو  سخن ]بر اساس[ حق، حکم ]بهر  2؛دَِِوِال َوَفاُءِِبال َعهِ ِِِبال َعد 
 «.طبق[ عدالت و وفای به عهد و پیمان

 د( صبر و استقامت

بخشهد  شود؛ زیرا دین افق بیند او را وسعت می سار دین، تبور و پر استقامت می انسان در سایه
ور ها، رن  و نامالیمات از مسیر دین خارج نشود، مهأج دهد که اگر در برابر مصیبت و به او یاد می

گاه دست از اعتقادات خود بهر  برد. چنین انسانی با وجود مشکالت بسیار، هیچ است و  واآ می
سهازد. قهرآن کهریم در توتهیف اولهوا االلبهاآ  دارد و تبر و استقامت را پیشهه خهوید می نمی

ذ»فرماید:  هتاحبان خرد  می ِهذْم َو َأقذاُموا الصَّ ِيَن َصَبُروا اْبِتغاَء َوْجِه َرب  الَة... ُأولِئذَك َلُهذْم َو الَّ
ارِ  ردند و نمهاز برپها کی یبایکه برای طلب خشنودی پروردگارشان تبر و شکسانی کو  3؛ُعْقَبی الدَّ
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هنگهام ورود آنهها بهه بهشهت عهدن نیهز «. شان است فرجام خوش سرای باقییداشتند...، برای ا
َعَلذْيُكْم ِبمذا َصذَبْرُتْم َفذِنْعَم  َسالم  »دهند:  فرشتگان الهی ایشان را این چنین مورد خطاآ قرار می

ارِ   «.وست فرجام آن سرایکید! راستی چه نیردک[ آنچه تبر  درود بر شما به ]پاداش 1؛ُعْقَبی الدَّ
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 هایاسالمینفسدرآموزهعزت
 *الله میرعربفرج

 مقدمه

نفس  خسود را  رو او باید عزت ، انسان را موجود محترم و گرامی آفریده است؛ از اینخدای متعال
نفس ، مایسه آزادگسی و وا یسی ه ست  های اساسی شخصیت است، حفظ کند. عسزت  که از پایه

دهند و سرمایه شرافت و آزادگسی خسود را  است. عزت ندان هرگز به ذلت، خواری و رذالت تن ن ی
نف  و ارزش جان انسان، ه ین ب  کسه  کنند. برای فهم اه یت عزت  ه ن یبا هیچ قی تی معامل

اند. شجاعت، نترسیدن از مرگ  ه واره مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح داده بیت اهل
نف  و بنسدگی خسدا، خداترسسی، دل بریسدن از خیسر خسدا،  های عزت  نف ، از نشانه  و اعت اد به

ورزی، اظهار نیاز بسه مسردم، رفتارهسای  نف  هستند. ط ع وامل عزت مداری و صداقت، از ع حق
 دار شدن عزت است.  جاهالنه و انجام کارهای فوق توانایی نیز از عوامل خدشه

 الف. معنای عزت نفس 
و با توجه  1شده که به معنای زمین محکم و نفوذناپذیر است، گرفته « أرض عزاز»عزت از عبارت 

ق و برتسری اسست. رد آن در قسرآن، بسهبه لغت و مسوارد کسارب شسهید  2معنسای نفوذناپسذیری، تفسوو
از نظر اسالم، مؤمن بایسستی حالست مناعست نبلنسدنظری و بلنسدطبعی  و »گوید:  می مطهری

نف  تعبیر شسده  احساس شرافت نسرافرازی و ارج ندی  داشته باشد که از آن تحت عنوان عزت 
                                                           

 .عضو هیئت عل ی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی* 
، ۱؛ ج البیان مجمع؛ فضل بن حسن طبرسی؛ ۳۳۳؛ ص مفردات الفاظ القرآن. حسین بن مح د راخب اصفهانی؛ 1

 .۷۰۴ص 
نف  در قرآن و روانشناسی   شناسی تطبیقی عزت مفهوم»نژاد ع ران و پی ان ک الوند؛  الله مح دعلی . روح2

 .۵درمانی؛ ص  ؛ فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان«گرا انسان

 بلغانفصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه م

 ـ شماره پنجم 0001ـ رمضان  0011بهار  
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و ارزشمند دانستن خود، شجاعت، ایسهتادگی در راه حهق،  بر اساس روایات، سربلندی 1«.است
 های معنایی عزت نفس هستند. خود در نیازها و پرهیز از اظهار نیاز به دیگران و ...، مؤلفهاتکا به 

 نفس ب. اهميت عزت 

کهه ههیچ  نفس و ارزش دادن به شخصیت خود، از نظهر اسهالم بسهیار مههم اسهت؛ چنان عزت 
 فرموده است:   د را ذلیل دیگران کند. امام تادقمسلمانی حق ندارد خو

لَمُ ِ ،َِأَِملاِتَس  ِيَكُلوَ َِذِلليَل  ِِإلَي ِهَِأ   ض  ِيُفَوِّ ُِأُموَرُ ِكَُوَهاَِوِلَم  ِْ ِم َضِِإلَىِال ُمؤ  ِفَوو َ ِاّلَله ِِإ و َ اّلَله
،ِفَِ َْ ِمِني َ ُمؤ  ُسولِِهَِوِِل َْ ُةَِوِِل ِال ِعزو

ِ ِتََعالَىِيَقُول:َِوِّلِلَه ِيَكُوُ َِعِزيلزا َِوََِلِيَكُلوُ َِذِلليَل  ُْ ِم  2؛ال ُمؤ 
ل شهود؛ یه ذلکار را به او نداده است ین اختیارها را به مؤمن داده، اما اکار همه یخداوند اخت

ن اسهت  ید: عزت از آن خهدا و رسهولد و مهؤمنیفرما ه خدای تعالی میکای  دهیمگر نشن
 ست.یل نیز است و ذلیپس، مؤمن عز

ن همه رفتارهایی که سبب خواری و کوچک شدن مؤمن نزد دیگهران شهود، ممنهوع اسهت؛ بنابرای
خواهی مرسوم در جامعهه انسهانی، خهارج از محهدوده ایهن  ولی رفتارهای تعاونی متقابل و یاری

 حدیث است.
همواره مهرگ بها عهزت را بهر  بیت نفس و ارزش جان انسان تا آنجاست که اهل  اهمیت عزت

ِ»فرمود:  که حضرت سیدالشهدا اند؛ چنان رجیح دادهزندگی با ذلت ت  ْ ِِمل  ْ َِخيل ِِفىِِعلز  َموت 
 «.مرگ در عزت، بهتر از زندگی در خواری است 3؛َحياٍةِِفىُِذلِا

 نفس  های عزت نشانه

 . شجاعت1

انسانی که برای خود ارزش قائل است، هرگز با سکوت در مقابل افکار و رفتارهای باطهل و ضهد 
ِ»فرمهوده اسهت:  کند. از همین روست که امام علهی ا ذلیل نمیارزش، خود ر لجاَعُ ِِعلز  َالشو

 ِْ ُِذل ِظاِه ُْ ،َِالُجب  ْ تی است آش 4؛حاِض تی است آماده، ترس ذل   «.ارکشجاعت عز 
هه می کنهد و  انسان شجاع همواره رفتاری عاقالنه، مؤدبانه و در مسیر حق دارد و در شرایطی نیز تقی 

                                                           

 .816، ص 22؛ ج مجموعه آثار. مرتضی مطهری؛ 1
 .179، ص 6؛ ج تهذیب االحكام. محمد بن حسن طوسی؛ 2
 .192، ص 44؛ ج بحاراالنواراقر مجلسی؛ . محمدب3
 .259؛ ص تصییف غررالحكم و دررالكلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ 4
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 کند. ایی را که ممکن است براید خطرآفرین باشد، پنهان میافکار و رفتاره
 . نترسيدن از مرگ2

انسان عزیز و کسی که برای خود ارزش الهی قائل است، از مرگ در راه هدف متعهالی و دفهاع از 
به عنهوان الگهوی جمهع ایهن تهفت واال فرمهوده  های الهی هراسی ندارد. امام حسین ارزش

نىَِشأ»است:  ،ِلَي َسَِشأ  يلاِءِال َحلقِّ َِوِاح  ِتَِعَىَِسبيِ ِنَي لِ ِال ِعلزِّ َت،ِماَِأه َوَ ِال َمو  ِيَخاُفِال َمو   ْ ُ َِم
ِخاِلَدةِ  ِِاَلََِحياة  ُتِف َِسبيِ ِال ِعزِّ ترسهد،  ه از مرگ میکسی کمقام و منزلت من همانند  1؛لَي َسِال َمو 

زی جهز یمرگ در راه عزت، چ د من آسان است.یای حق چقدر پیست. مرگ در راه عزت و احین
 «.ستیات جاودانه نیح
 . اتکا به خود در رفع حاجات3

ْنساُن َضذعيفا»بنا بر آیات قرآن، انسان موجودی است که ضعیف آفریده شده است:  و  2«ُخِلَق اْْلِ
فهع و بهرای ر 3«َو مذا ُأوتيذُتْم ِمذَن اْلِعْلذِم ِإالَّ َقلذيال»علمد برای رفع نیازهاید نیز اندک اسهت: 

حاجات، محتاج غیر است. حال چنین موجودی برای جبران کمبود، چگونه باید رفع نیهاز کنهد  
آیا باید خود را بشکند و به هر شکل ممکن رفع نیاز کند  قرآن و روایهات بهه مهؤمن اجهازه ذلیهل 

 خدا کهه رسهول دار کند؛ چنان نفس خود را خدشه اند و او برای رفع نیاز نباید عزت  شدن نداده
ِةِاِلن فُس»فرموده است:  َُبُواِال َحوائَِجِِبعزو نفهس بهرآورده  های خود را با حفهظ عهزت  حاجت 4؛اُط 

 «.سازید
دانممدرسممدآزادگممانچمم مممی



اسمتی نمدهمو ختیک پایویره


 مممویارادردمنمممدآزمکمممن


کمم نمم هممردردراامیممددواسممت


ع  ازنفمسدونمجمونپمروین


5گممرهورسواسمتیناکاینسی ر


بهرآورده نشهدن نیهاز بسهیار ارزشهمندتر از آن اسهت کهه  بیت در فرهنگ و سبک زندگی اهل

                                                           

 .360؛ ص موسوعه کلمات االمام الحسین. جمعی از محققان؛ 1
 .28. نساء: 2
 .85. اسراء: 3
 .218؛ ص الفصاحه نهج. ابوالقاسم پاینده؛ 4
 وین اعتصامی؛ کمان قضا.. سایت گنجور؛ دیوان اشعار پر5

https://ganjoor.net/parvin/divanp/mtm/sh115 
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فرمهوده  کهه امهام علهی دار شدن عزت نفس آدمی شود؛ چنان برآورده شدن آن موجب خدشه
َِاهَِه»است:  ِْ تر از  آسهان تحمهل بهرآورده نشهدن حاجهت 1؛فَوُتِال حاَجِ َِاه َوُ ِِمَِْطََبِهاِِإلىَِغي

 «.عرضه کردن آن نزد افراد ناشایست است
خدا! بهرای حهاجتی نهزد شهما  ای رسهول »رفتند و عر  کردنهد:  گروهی از انصار نزد پیامبر

«. ایم ... حاجت ما این است که در پیشگاه پروردگارت، بهشهت را بهرای مها ضهمانت کنهی آمده
بار بهه زمهین زد و سهرش را بلنهد کهرد و سرش را به زیر افکند، سپس عصاید را چند  پیامبر

کس هجز خدا  چیزی را تقاضها  کنم. از هیچ  با یک شرط چنین ضمانتی را برای شما می»فرمود: 
آنان تعهد دادند در زندگی از احدی تقاضا نکنند و بر این عهد پایبند ماندند تها آنجها کهه «. نکنید

شهد و  افتاد؛ پیهاده می اش به زمین می و تازیانه کرد اگر یکی از آنان در سفر بود و سواره حرکت می
رسهید، خهودش بهر  داشت یا اگر یکی از آنان در کنار سفره دستد به آآ نمی اش را بر می تازیانه

 2داشت. خاست و ظرف آآ را بر می می
نجملمتومن ممب میا لج شدزدیدک



َمنَ ممب"  واروعاشآشدک "َذلَّ


پوستچوننبیندمر قانبشد  


َممنَقَنمب"زنمداناوسمت 3 ند"َع َّ


 نفس  عوامل تحقق عزت 
 محقق شدن عزت نفس، نیازمند عواملی است که عبارتند از:

 . بندگی خداوند1

ناپذیری، مخصهوص خداسهت؛ آن را در اتصهال بهه خهدا  دانهد عهزت و شکسهت مؤمنی که می
ِإِِ»در این باره فرموده اسهت:  خدا کند. رسول جستجو می  ْ ٍمَِأنَاِال َعِزيُزَِفَم ِيَو  ِيَقُوُلِكُ و َِربوكُم   و

َ يُِطِ ِال َعِزيز َِف ِْ اَري  ِالدو دهد هکه ای بندگان من!  عزیهز فقهط  پروردگارتان هر روز ندا می 4؛َأَراَيِِعزو
 «.خواهد، مرا اطاعت کند من هستم؛ پس هر کس عزت دو جهان را می

                                                           

؛ محمهدباقر مجلسهی؛ 66؛ تصهحیح تهبحی تهالح؛ حکمهتالبالغفه نهج. محمد بن حسین شهریف الرضهی؛ 1
 .62، ص 73؛ ج بحاراالنوار

 .21، ص4؛ جالكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 2
 . 1943، بیت 77د . سایت گنجور؛ مثنوی معنوی؛ دفتر پنجم، بخ3

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar5/sh77 

 .629، ص 8 ؛ ج البیان مجمع. فضل بن حسن طبرسی؛ 4
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ت و ویژگی  نیهازی او از ههر  حضرت حهق، عزیهز بهودن خهدا بهه معنهی بیبا توجه به معنای عز 
موجود، برتری مطلق و پیروزی او بر همه ضهد خداهاسهت. مهؤمن ههم کهه عهزت خهود یعنهی 

داند کهه  خواهد، می ارزشمندی و بلندی و برتری افکار و جایگاه خود را در قالب اندیشه الهی می
َِوِ»رموده است: ف که امام علی باید مطیع خدای متعال باشد؛ چنان ُِسلب َحانَُهَِعلزو َ َِأَطاَ ِاّلَله  ْ َم

در سهجده نمهازش نیهز ایهن  امام«. هر که خدا را اطاعت کند، عزت یابد و قوی شود 1؛قَِوفَِ
ِتَكلوَ ِِللىِ»کرد:  چنین راز و نیاز می لْا َِا   َِاكوَ ِلَکَِعب دا َِوكفلىِِبلىِفَخ  ِالِهىِكفىِِبىِِعَزا َِا  

ا! برای من این عزت بس که بنده تو باشم و این افتخار مرا بس که تهو پروردگهار مهن خداوند 2؛َربَاِ 
 «.باشی

پیااوعم  مسمجد دهمدسجدهکنی  




3ایزیمرقمدمچمو وریماایک وو وارگشمت 


ِإَذاِ»نیز درباره ارتباط میان عزت نفهس و اطاعهت از خهدا فرمهوده اسهت:  امام حسن مجتبی
َتِِعزَِ َِوَِجلَأَري  َِعلزو ِ َِطاَعِ ِاّلَله ِِإلَىِِعزِّ ِ َِمع ِصيَِ ِاّلَله ُِذلِّ  ْ ِِم ج  ُْ َ َطاٍ َِفاخ  ِبََِلُِس ٍةَِوَِهي بَ   َْ  4؛  ا ِبََِلَِعِشي

ت بدون داشتن قوم  هت  اگر خواستار عز  و خوید، و طالب شهکوه بهدون سهلطنت هسهتی، از ذل 
 «.سوی عزت اطاعت او حرکت کن نافرمانی خدا به 

دازهمعشوق مودعم  عاشمآان


ایعاشآ یچاره بینوازچ ویری


اندازهشمباسمتزیباییپروان   


5آ رن ک پروان اینشمبمنیمری


 . تقوا و خداترسی2

کند؛ زیرا تقوا به معنای حفهظ و نگههداری از  تقوا، پوششی است که انسان را از آلودگی حفظ می
ن ضرر و زیان برساند. تقوا و نگهداری نفس، موجب سرافرازی انسهان هر چیزی است که به انسا

فرمهوده  که پیامبر اکرم کند؛ چناندهد و او را بزرگ و ارجمند می شود، راه را به او نشان می می
                                                           

 .184؛ ص تصییف غررالحكم و دررالكلم . عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛1
 .420، ص 2؛ ج الخصال . محمد بن علی تدوق؛2
 .44لیات، غزل شماره . سایت گنجور؛ مولوی؛ دیوان شمس، غز3

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh44 

 .169، ص 1؛ ج الخصال. محمد بن علی تدوق؛ 4
 .2627. سایت گنجور؛ مولوی؛ دیوان شمس، غزلیات، غزل شماره 5
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َِوَِج ِو»است:  َِعزو َ َ يَتوِقِاّلَله َِف
ِِ ِالنوا ِيَكُوَ َِأَعزو َِأَراَيَِأ    ْ تهرین مهردم  عزیزخواهد بها  هر که می 1؛َم

 «.باشد، خداترس و اهل تقوا باشد
گممرمزمانمم سممرافرازداشممتیوع یمم 



2سریرعم ودآن ماکآسمتان مودی


  چشد لآع ی جهانشودحماف 


3ک  ردروونهدرویمسکنت ر اک


 . دل بریدن از غيرخدا3
بریدن از غیر خدا و امید بستن دل  خدا، منشأ عزت است و غیر او هر چه دارد، از اوست. بنابراین

ِإسلِتغناُ ُ ِ»فرموده است:  که امام تادق به او، سبب عزت مؤمن خواهد بود؛ چنان ِْ ِالُمؤِم ِعزُّ
ِ ِِ ِالنَا ِْ ت مؤمن، بی 4؛َع  «.نیازی او از مردم است عز 

فرموده اسهت:  لقمان حکیم برای تربیت فرزند خود، او را به انقطاع از دنیا و غیر خدا فرا خوانده و
لديقُو ِ» ِاِلنِبيلاُءِوالصِّ َِ اِِف ِأيِدفِالنواِ،ِفِّنوماِبَََ نياَِفاقَط َِطَمعَ ِِممو ِالدُّ فِّ ِأَريَتِأ ِتَجَمَ ِِعزو

اگر خواهان آنی که همه عزت این جهان را داشته باشی، از آنچه در دست  5؛ماِبَََغُواِِبقَطِ َِطَمِعِهم
 «.بینی، رسیدند شان به آنچه می مبران فقط به سبب قطع طمعمردم است، قطع طمع کن که پیا

اوسممت  نممدگانا6عمم  آنک وآنک


7 ممواننشممانازآدموا لممیس ممرمی


 مداری . حق4

از آنجا که خدا، حق است و تمام عزت از آِن اوست، هر که با حق باشد و برای منافع انهدک دنیها 
 ذلت نخواهد. حق را رها نکند، عزیز خواهد بود و تن به

پرسممتیاسممتکراممما ومموانممدرحآ


8ج اینکبروریاوعجیومستیاسمت


                                                           

 .117، ص 2 ؛ ج راممجموعة وفراس؛  ابی  . مسعود بن عیسی ابن1
 .441. سایت گنجور؛ غزلیات حافظ؛ غزل شماره 2

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh441 

 .300. همان، غزل شماره3
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh300 

 .148، ص 2؛ ج الكافی . محمد بن یعقوآ کلینی؛4
 .420، ص 13؛ ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 5
 اوست: مال اوست. . آِن 6
 .1080، بیت 39. سایت گنجور؛ مولوی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر سوم، بخد 7

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh39 

 .60، بخدگلشن راز. سایت گنجور؛ محمود شبستری؛ 8
https://ganjoor.net/shabestari/golshaneraz/sh60 
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ِِإَلََِعلزِو»فرموده است:  امام حسن عسکری ِِإَلََِذلوِوََِلَِأَخلذَِِبلِهَِذليل   َِعزيز  َكِالَحقو َْ  1؛ماِتَ
، مگهر اینکهه ردکهحق عمل ن  لی بهیچ ذلیل شد و هیرد، مگر اینکه ذلکن کزی حق را تریچ عزیه

 «.ز شدیعز
پرسممتینن ممر مم غیممرمکممنحآ



2کعبمم دیممدینگممدر مم دیممرمکممن


 . صداقت5

راسهتی و تهداقت  دهد. امهام حسهین خوبی نشان می راستی و درستی، شخصیت افراد را به 
جانبه را مساوی با عزت دانسته و دروغ را موجب عجز و ذلهت انسهان معرفهی کهرده اسهت:  همه

ُقِ» د  لزِ َالصِّ ُبَِعج  َِوِال كذ  گهویی، نهاتوانی و زبهونی  تهدق و راسهتی، عهزت اسهت و دروغ 3؛ِعز 
 «.است

 ریآصدق یماموزازآبصمافیدل


4راستی لمیآزادگمیزسمروچممن  


 ها و موانع عزت آسيب

 طمع . 1

 ند. اهل طمع، سیری نهدارد.یگو تمایل شدید نفس از روی آزمندی و احساس کمبود را طمع می
َوِ»نفس را از بین بردن این تفت رذیله بیان کرده فرمهوده اسهت:  تنها راه حفظ عزت  امام باقر

ِ ِِ ِال يَأ  ِِعزو َِب  تَج  ،َِوِاس 
ِِ ِال يَأ  َمِ ِِبِعزِّ ُِذلوِالطو فَ   َمِ ،َِوِاي  ِِبَِِّماتَِ ِالطو ِبََقاَءِال ِعزِّ َُب  ل اط  بقها  5؛بِبُع ِدِال ِهمو

مرگ طمع طلب کن و خواری و پستی طمع را با نا امیدی از دیگران، دفع کن و  و تداوم عزت را با
 «.عزت نا امیدی از دیگران را با بلندی همت به دست آور

بود. روزی عثمان در عصر خالفتد، کیسه  و امام علی ابوذر غفاری، شاگرد ممتاز پیامبر
 «.کنم ذر بده. اگر پذیرفت، تو را آزاد میاین کیسه را ببر و به ابو»پولی را به غالمد داد و گفت: 

                                                           

 .489؛ ص العقول فتحشعبه حرانی؛  . حسن بن علی ابن1
 جم، در باآ توبه. . سایت گنجور؛ اوحدی؛ جام2

https://ganjoor.net/ouhadi/jaamejam/sh82 

 .898؛ ص موسوعه کلمات االمام الحسین. جمعی از محققان؛ 3
 .388. سایت گنجور؛ غزلیات حافظ؛ غزل شماره 4

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh388 

 .286؛ ص تحف العقول شعبه حرانی؛ . حسین بن علی ابن5
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 غالم، کیسه را گرفت و خود را به ابوذر رسانید، اما هر چه اترار کرد؛ ابوذر آن را نپذیرفت. غهالم
 «.آزادی من بستگی به پذیرش تو دارد. اگر این کیسه پول را نپذیری، من آزاد نخواهم شهد»گفت: 

ر نبود عزت خود را در برابر عثمهان کمرنهگ کنهد، در مدار بود و حاض مردی عزت ابوذر که بزرگ
ِفيَهاِِرَقى»پاس  غالم گفت:  اگهر آزادی تهو در گهرو ایهن کهار اسهت،  ؛إ ِكاَ ِِفيَهاِِعتقَُک،ِفِّ و

بدین سان عزت خود را به پول وافر عثمان نفروخت؛ با اینکهه در «. بندگی من نیز در گرو آن است
 1آن پول نیاز داشت. دست بود و بسیار به آن زمان تهی

 . اظهار نياز به مردم2

سهوی مهردم اسهت کهه  نفس، دست نیاز دراز کردن بهه  یکی دیگر از عوامل از دست دادن عزت 
َطََُبِال َحلَوائِِجِِإلَلىِ»فرموده است:  که امام باقر سبب خواری و سرافکندگی خواهد بود؛ چنان

ِ هَبَ   َِوَِمذ  َ ِعزِّ ِِل تََِلب  ِاس 
ِِ ِمْالنوا َ ُمؤ  ِِل ِِعز  ِِ اِِف َِأي ِدفِالنوا ِِممو ُِ َ َحيَاِءَِوِال يَأ  حاجت خواسهتن  2؛ ِل

از مردم، موجب سلب عزت خواهد شد و قطع امید ازآنچه در دسهت مهردم اسهت، مایهه عهزت 
 «.مؤمن در دیند است

مکنسمعدیادیمده مردسمتکمس


کمم  خشممندهپروردگارسممتو ممس


 ممرآرگممراوواجممدار کنممدسممر


3وگرنمممم سممممرناامیممممدی خممممار


رفت و مشهکالت خهود را  بود. روزی نزد امام تادق مفضل بن قیس، از یاران امام تادق
درههم بهود، بهه او  400ای که محتهوی  نیز به کنیز خود دستور داد کیسه بیان کرد. امام تادق

منظور مهن »فضل عر  کرد: م«. ات را بهبود بخد با این پول زندگی»بدهد؛ آنگاه به او فرمود: 
ِِبكَُ ِحاِللَکِ»فرمود:  امام«. حال خود، درخواست دعا بود از بیان شرح  َِ ِالنَا َْ إيَاکِأ ِتُخِب
 «.حال خود برای مردم، پرهیز کن تا خوار نشوی  از بازگو کردن همه شرح 4؛فَتُهوِّ َِعََيِهم

زنهدگی، آبهروی مهؤمن را در ساز اسهت؛ زیهرا افشها شهدن جزئیهات  این سخن حکیمانه، زندگی
دهد. افشا شدن اسرار فرد در جامعه، ممکن است مهورد سوءاسهتفاده قهرار  معر  خطر قرار می

 گیرد و سبب سرافکندگی اعضای خانواده شود.
                                                           

 .75، ص 1؛ ج شجره طوبی . محمدمهدی حائری؛1
 .148، ص 2؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 2
 ، باآ پنجم در رضا.12. سایت گنجور؛ سعدی؛ بوستان، بخد 3

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab5/sh12 

 .44، ص 47؛ ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 4
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 . رفتارهای جاهالنه3

 کهه امهام علهی کنهد؛ چنان دار می نفس و سربلندی انسهان را خدشهه  رفتار جاهالنه نیز عزت
 «.اش او را خوار ساخت ه نادانیکزی یار عزیچه بس 1؛كَمِِمَِْعزيٍزَِأَذلوُهَِجهَُهُِ: »فرموده است

 . انجام کار فوق توانایی4

ارزش شدن انسهان نهزد دیگهران  ادعای نابجا و اقدام کردن به انجام کارهای فوق طاقت، سبب بی
ِءَِأ ِ »فرمود:  خدا شود. از همین روست که رسول می  ْ َ َم ؛ سهزاوار نیسهت يُلِذلوِنَف َسلهُِِلَي َسِِل

ُضِ»کند  فرمود:  از حضرت پرسیدند: چگونه خودش را ذلیل می«. مؤمن خود را ذلیل کند ْو يَتََعل
 «.خود را در معر  کاری که از او ساخته نیست، قرار دهد 2؛ِِلَماََِلِيُِطيق

، از عوامهل مام تادقکند که در بیانی از ا خواهی می چنین رفتاری انسان را مجبور به معذرت
نَف َسلُهَِقلاَلََِلِ»خوار و ذلیل کردن خود آمده است:  َ ُتَِملاِيُلِذلُِّ ِيُِذلوِنَف َسُهُِق َِأ   ِْ ِم َ ُمؤ  ََلِيَن بَِغ ِِل

ُخ ُِ مهؤمن وارد کههاری شهود و رفتهاری کنههد کهه سههبب شایسههته نیسهت  3؛ِِِفيَملاِيَع تَللِذُرِِمن لهِِيَلد 
 «.خواهی شود معذرت

 عفهرست مناب

 کتب

 تا[. ؛ قم: مکتبه فقیه، ]بیمجموعه ورامفراس، مسعود بن عیسی؛  ابی  ابن .1

 ق. 1404؛ چال دوم، قم: جامعه مدرسین، العقول  تحف شعبه حرانی، حسن بن علی؛ ابن .2

 ش.  1382؛ چال چهارم، تهران: دنیای داند، الفصاحه  نهجپاینده، ابوالقاسم؛  .3

؛ تصهحیح مصهطفی یف غفررالحكم و دررالكلفمتصفیتمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛  .4
 ش. 1366درایتی؛ چال اول، قم: دفتر تبلیغات، 

 ش. 1383؛ تهران: دار االسو ، موسوعة کلمات االمام الحسینجمعی از محققان؛  .5

 ش. 1385؛ نجف اشرف: مکتبة حیدریة، شجره طوبی حائری، محمدمهدی؛ .6

؛ تصحیح تهفوان عهدنان داوودی؛ آنمفردات الفاظ القرراغب اتفهانی، حسین بن محمد؛  .7
 ق. 1412دار الشامیه،  –دمشق: دار القلم  –چال اول، بیروت 

                                                           

 .76؛ ص تصییف غررالحكم و دررالكلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ 1
 .32، ص 2 ؛ ج مجموعه ورامفراس؛  . مسعود بن عیسی ابن ابی2
 .50؛ صمشكات األنوار فی غرر األخبار. فضل بن حسن طبرسی؛ 3
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؛ تصهحیح تهبحی تهالح؛ چهال اول، قهم: البالغه نهجشریف الرضی، حسین بن محمد؛  .8
 ق. 1414هجرت، 

اکبهر غفهاری؛ چهال اول، قهم: جامعهه  ؛ تصهحیح علیالخصفالتدوق، محمد بهن علهی؛  .9
 ش. 1362مدرسین، 

الله یهزدی طباطبهایی؛ چهال سهوم،  ؛ تصحیح فضهلالبیان مجمعسی، فضل بن حسن؛ طبر .10
 ش. 1372تهران: ناترخسرو، 

؛ چهال دوم، نجهف: المکتبهة مشكات االنوار فی غفرر االخبفار؛ ههههههههههههههههههههههههههه .11
 ق. 1385الحیدریة، 

؛ تصهحیح حسهن الموسهی خرسهان؛ چهال تهفذیب االحكفامطوسی، محمد بن حسهن؛  .12
 ق. 1407ارم، تهران: دار الکتب االسالمیه، چه

اکبهر غفهاری؛ چهال چههارم، بیهروت: دار  ؛ تحقیق علیالكافیکلینی؛ محمد بن یعقوآ؛  .13
 ق. 1401التعارف، 

 ش. 1367؛ تهران: دار الکتب االسالمیه، بحاراالنوارمجلسی، محمدباقر؛  .14

 ش. 1395تدرا، انتشارات ؛ تهران: مجموعه آثارمطهری، مرتضی؛  .15

 ها شریات و سایتن

سایت گنجور؛ مثنوی معنهوی، غزلیهات حهافظ، بوسهتان سهعدی، دیهوان پهروین اعتمهادی،  .1
 جم اوحدی. راز شبستری، جام گلشن

نفهس در قهرآن و   شناسهی تطبیقهی عهزت مفهوم»نژاد، عمهران و پیمهان کمالونهد؛  علی محمد .2
، پههاییز 27، شهماره 7وره درمهانی؛ د ؛ فصهلنامه فرهنهگ مشهاوره و روان«گرا شناسهی انسهان روان

 .32 – 1، ص 1395



 های دینی پیامدهای بداخالقی در آموزه
*علی ادمی والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
بهه  ؛که باید در هر فرتتی درباره آنها سخن گفهتقدری دارای اهمیت هستند  بهمسائل از برخی 

وط به کنترل زبهان و سهنجیده ای را که مرب  های خود آیه در سخنرانی خدا همین جهت، رسول
 خدا گوید: هرگز نشد که رسول نمود. سهل بن سعد ساعدی می سخن گفتن است، تکرار می

َه َو ُقوُلوا َقْوال  َسِديدا  »بر این منبر بنشیند و آیه  ُقوا اللَّ يَن آَمُنوا اتَّ ِِ
َها الَّ نقهد  2را تالوت نکند! 1«يا َأيُّ

ای اسهت کهه جها دارد بهه تهورت مکهرر و از زوایهای  گونه هزبان در سعادت و شقاوت انسان، ب
های زبهان، تنهدخویی و  ترین گناهان و آسهیب گوناگون به بحث درباره آن پرداخت. یکی از بزرگ

گیرد، ولی غالبًا توسط این عضو  بداخالقی است. اگر چه بداخالقی با غیر از زبان نیز تورت می
هایی بزرگ اسهت! در  اندک دارد، ولی ابزار جرمشود؛ عضوی که حجمی  کوچک بدن محقق می

این گفتار در پی آنیم که به پیامدهای گوناگون این رذیله بزرگ اخالقی بپردازیم و تبعات ناگوار آن 
 را در دنیا، برزخ و قیامت یادآور شویم.

 الف. پيامدهای دنيوی
اخالق به دنبال دارد که برخی را این رفتار زشت، آ ار گوناگون و متنوعی در این دنیا برای انسان بد

 شویم: یادآور می
 . پریشانی روح1

َملِْ»فرمهود:  خلقی، شکنجه روحی انسان بداخالق است. امام تادق یکی از پیامدهای ک 
                                                           

 .حوزه علمیه قم 4آموخته سطح  داند* 
 «.اید، تقوای الهی پیشه کنید و سخن استوار بگویید ای کسانی که ایمان آورده: » 70. احزاآ: 1
 . 353، ص 16، ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی؛ 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره پنجم 1442ـ رمضان  1400بهار  
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َبِنَفَسهُِ تهائب  «.نجه و آزار داده اسهتکس بداخالق باشد، خهودش را شهکهر 1؛ساَءُِخَقُُهَِعذو
ی را به کفد تنگ تشبیه کرده است که اگر آدمی با آن در بیابهان تبریزی در مثالی ظریف، بداخالق

 کند گسترده هم راه برود، باز هم احساس گرفتگی جان و پریشانی روح می
 اَ لآکو جهانراگشادهگر واهی



ک کفماونگ  رهروکند یا انونمگ


فشارقممبممرکمندسرم استخوانوورا


ا رپریشمانونمگاگرشودزوویک مم


خلقی انسان، حتهی در نخسهتین منهزل  کند که بد در بیت دوم، به ماجرای سعد بن معاذ اشاره می
 کند. پس از مرگ نیز خودش را نمایان می

 شدن روزی  . کم2

َِساَءُِخَُقُهُِ»نقل شده است که فرمود:  مؤمنان از امیر   ْ قُهَُِِِضاقََِِِم ه بهدخو باشهد، کسی ک 2؛ِرز 
 عوامل معنوی، نقد غیر قابل انکاری در وسعت یا تنگی رزق دارند. «. شود اش تنگ می روزی

فه اعمهال خهود را یو تح  ردهکار گناه یبس»آمد و گفت:  رمؤمنان علیینقل است مردی نزد ام
گری آمهد ید«. نکبرو استغفار »حضرت فرمود: «. امرزدین خداوند مرا بکام. دعا  ردهکاه یبا آن س

برو »فرمود: «. ن خداوند باران بفرستدکشده. دعا  کمی آآ خشکمزارع من به جهت »و گفت: 
ام. دعا  طاقت شده ر هستم و از فقر بییمردی فق»رد: کشخ  سومی آمد و عر  «. نکاستغفار 

مهرد چههارمی آمهد و «. نکهبرو اسهتغفار »باز هم فرمود: «. کن تا خداوند مرا از فقر نجات دهد
بهاز «. ن تا خداوند متعال به من فرزندی بدههدکاست، ولی فرزند ندارم. دعا  روتم زیاد »گفت: 

ن، بهاغ و یید الوتهیا سهی»گر برخاست و گفت: یی دکی«. نکبرو استغفار »هم حضرت فرمود: 
اسهتغفار »فرمهود:  امهام«. ت دهدکن خداوند به باغ من برکدهد. دعا  وه مییبوستان من کم م

ها فرو رفتهه  شده و آآ قنات کها خش لی! در منطقه ما، چشمها عی»گری گفت: یشخ  د«. نک
د: یهگو عباس می ابن«. نکاستغفار »فرمود: «. و قحطی شده است. از حضرتت التماس دعا دارم

ن! از شهما تقاضهاهای مختلهف یرالمهؤمنیا امیه»ردم: کمن در خدمت آن حضرت بودم و عر  
حضهرت فرمهود: «. دارو نوشهتی کیماران ین بیپاس  دادی و برای همه ا کیردند، ولی همه را ک
ِاْسذَتْغِفُروا »د: بهه آنهها گفهتم: یفرما ه از زبان نوح  میکای ه دهیات را نشنین آیا ایای پسر عمو! آ»

                                                           

 .321، ص 2؛ ترجمه سید جواد مصطفوی؛ ج اصول کافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 1
 .592؛ ص غررالحكم و دررالكلم . عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛2
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ة  ِإلذی ماَء َعَلْيُكْم ِمْدرارا  َو َيذِزْدُكْم ُقذوَّ ُكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ُيْرِسِ  السَّ ِتُكم  َربَّ پروردگارتهان  ...از 1؛ ُقذوَّ
د، تا هباران  آسمان را پی در پی بر شهما بفرسهتد؛ و ید، سپس به سوی او بازگردینکطلب آمرزش 

 «.د...یفزایتان بیرویی بر نیروین

 آبرویی . بی3 

کند؛ بلکه در اجتماع  ارزش می تنها انسان را در میان اعضای خانواده و بستگاند کم خلقی نه   ک 
 ائل نیستند. در حکایتی آمده است: نیز برای او جایگاهی ق

شخصی دو دختر داشت که همزمهان بها دو مهرد ازدواج کردنهد. مهدتی گذشهت، مهادر آن 
دختران با خود گفت: به دیدن دختهرانم بهروم تها از نزدیهک از اوضهاع آنهان خبهردار شهوم. 

د، فروشی بود. وقتی وارد خانه او ش نخست به خانه آن دختری رفت که شغل شوهرش سرکه
حتمهًا »رو شهد و بها خهود گفهت:  با زندگی شایسته و دارای امکانات رفاهی این دختر روبه

؛ «تر خواههد بهود فروشی دارد، از این بهتر و پیشهرفته زندگی دختر دومم که شوهرش عسل
رو  افتاده و نامناسب او روبهه   ولی هنگامی که به خانه دختر دوم رفت، با زندگی ساده و عقب

فههرو رفههت و از دختههراند جویههای علههت شههد. آن دختههری کههه شههوهرش  شههد. در فکههر
رویی بهه  خلقی و خنهده شوهر مهن سهرکه تهرش را بها خهوش»فروشی داشت، گفت:  سرکه

شهود و دیگهران را  خرد، شیفته اخالق او می فروشد؛ لذا هر کس از او سرکه می مشتریان می
فروش مهن،  ادر! شهوهر عسهلای مه»دختر دوم گفهت: «. کند هم تشویق به خرید از او می

بار عسل بخهرد، دیگهر از  فروشد و هر کس از او یک خلقی می رویی و بد ها را با ترش عسل
 2کند.  کند و دیگران را هم از این جریان باخبر می جلوی مغازه او عبور هم نمی

د نهز ای اهمیت دارد که وقتی قرار شد حضهرت موسهی و ههارون اندازه معاشرت زیبا و نرم به
نیز در ضمن حهدیثی  امام سجاد 3فرعون بروند، دستور آمد که با زبان نرم با او سخن بگویید.

« رفتن موقعیت اجتمهاعی در دنیها بین  از »خلقی را  ترین پیامدهای شوم ک  طوالنی، یکی از مهم
 معرفی نموده است: 
نُوبُِ ِِِالوتِ ِِالذُّ َُ ِتَدانَُ ِِبَغيِ ِِتَك ِش اُفِِف ِالنوَفقَِ َِعََىِال بَاِطلِ َِوِال ِغَطاَءِاَِلس  َْ س 

ِ ََياِءَِوِاِل  ِِنيوِ ِاِل  ِْ

ِِْ لَج لِتع َماُلِالضو َِوِاس  ِْ ب  َحاِمَِوُِسوُءِال ُخَُِقَِوِِقَوُ ِالصو َر  َه ِ َِوِال َولَِدَِوَِذِوفِاِل  ُ َِعََىِاِل  ِال بُخ 
                                                           

 . 19، ص10؛ جمیهج الصادقینالله بن شکرالله کاشانی؛  فتح؛ 52. هود: 1
 .29؛ پاسدار اسالم؛ ص «2بداخالقی، هشدارهای اجتماعی ». ابوالقاسم یعقوبی؛ 2
 . 44و  43. طه: 3
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ِِْ ي تَِهانَُ ِِبَأه لِ ِاللدِّ زنهد: وام  نهار میکههاهی آبهرو  را  ه پردهکهههانی گنا 1؛َوِال كََسِ َِوِاَِلس 
ردن و بخهل در کهه قصد بازپرداخت آن را داشته باشد و اسراف در خرج کخواستن بدون آن

قهرار  تبری و دلتنگی و بی مکشاوند، و بداخالقی و یخرج کردن برای خانواده و فرزند و خو
 شمردن مؤمنان. کاهلی نمودن و سبکبودن از غم و 

می نسبت به بداخالق، قابل انکار نیست و چنهین فهردی بهه مهرور زمهان، دوسهتان و نفرت عمو
دههد.  دههد؛ حتهی گهاهی زن و فرزنهداند را نیهز از دسهت می جامعه و نفوذش را از دسهت می

َِعِزيٍزَِأَذلوهُِ»در همین زمینه فرموده است:  امیرمؤمنان علی ُ ُِخَُُقلهُُِِِخَُقُهُُِِِربو َِأَعزو چهه 2؛َوَِذِلي  
همچنهین «. بسا عزیزی که اخالقد او را ذلیل ساخته و ذلیلی که اخالقد او را عزیز کرده اسهت

ِ»فرموده است:  َِ َِحنُّواِِإلَي كُمَِِخالُِطواِالنوا تُم  ِِعش  َِوِِإ   اَِعََي كُم  َِمَعَهاِبَكَو  ِِمتُّم  ِِإ   بها مهردم 3؛ ُمَخالََط  
ردید،کنید کای معاشرت  گونه  به بر شما گریه کنند و اگر زنده ماندید، بها اشهتیاق بهه سهوی  ه اگر مع

 «.شما بیایند
 تکثير گناه. 4

 یکی دیگر از تبعات بداخالقی، ازدیاد و تکثیر گناهان انسهان در ایهن دنیاسهت. رسهول خهدا
ِإَذاِ»وقتی که علت را جویا شدند، فرمود: «. پذیرد خداوند توبه شخ  بداخالق را نمی»فرمود: 
َظَمِِمن هُِتَاَبِمِِ َِذن ٍبَِوقََ ِِف َِذن ٍبَِأع  کند، در ورطه گناهی بهدتر   چون هر گاه از گناهی توبه می4؛ْ 

 «.افتد از گناه اول می
م  اخالق، موفق به توبه نمی مقصود این است که آدم بد شود؛ چراکه بداخالقی، حهالتی قابهل تهور 

کنهد، فرتهت  ا در دل دیگهران منفهور میشود و ضمن آنکهه انسهان ر روز فربه می  به است که روز
 5تر خواههد شهد. گیرد. هر اندازه که مؤ ر قوی شود، ا ر نیز قوی و بزرگ اتالح را نیز از انسان می

 نیز فرموده است: امام تادق

                                                           

 . 271؛ صمعانی األخبار. محمد بن علی تدوق؛ 1
 .300، ص 1؛ ج إالرشاد . محمد بن محمد مفید؛2
 .470؛ تصحیح تبحی تالح؛ ص البالغه نهج؛ . محمد بن حسین شریف الرضی3
 .321، ص 2؛ ترجمه سید جواد مصطفوی؛ ج اصول کافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 4
. احتمال دیگری نیز مطرح شده است که وقتی انسان از گناه اولی توبه کرد و بعد از مدتی آن را به وسیله تکرار گنهاه 5

و نیهز عالمهه  تهالح تر از گناه اول خواههد شهد. مختهار مهال بزرگ شکست، مجموع گناه دوم و شکستن گناه اول،
 ، همان احتمال اول است.مجلسی



   103   های دینی آموزه پیامدهای بداخالقی در

نشین  خدا، من بیابان ای رسول»آمد و اظهار داشت:  خدا نشین نزد رسول شخصی بیابان
عنی فرتت شرفیابی محضرتان و اسهتفاده از مهواعظ شهما را روم هی هستم و به مسافرت می

حضهرت فرمهود: «. نهد که سعادت دنیا و آخرتم را تأمین کندارم ؛ چیزی را به من بیاموز ه
را ساده گرفت و دوباره نهزد حضهرت بازگشهت و  اعرابی فرماید پیامبر«. نکغضب ن»

. اعرابهی ههم بهه خهود آمهد و رار نمودکرد. حضرت نیز همان جواآ را تکرار کسؤالد را ت
ه هنگهام کهرد و مهرا بهر حهذر داشهت کپرسم. همانا مرا نصیحت  دیگر چیزی نمی»گفت: 

 1«.سی را به قتل نرسانمکغضب، تهمت نزنم و 
 است نیز آمده است: خدا در حدیث دیگری که منسوآ به رسول

ه دست یهک و، ریسمانی است از رحمت خدا در گردن تاحبد. این ریسمان بکاخالق نی
کشاند. کارهای پسندیده نیز او را بهه بهشهت  باشد که او را به کارهای پسندیده می می   فرشته

رساند. همچنین بداخالقی، ریسمانی است از عذاآ خداوند در گردن انسان بداخالق.  می
آن ریسمان در دست شیطان است و شیطان ههم او را بهه بهدی، و بهدی نیهز او را بهه آتهد 

 2کشاند. می
 در ماجرایی مشابه، اخالق نیکو زیربنای دین معرفی شده است: 

«. الله، دیهن چیسهت  یها رسهول»رد: کشرفیاآ شد و عر   مردی حضور پیامبر خدا
«. دیهن چیسهت »دوبهاره از طهرف راسهت آمهد و پرسهید: «. وکخلق نی»حضرت فرمود: 
«. چیسهت دیهن »رد: کهباز از طهرف چه  آمهد و عهر  «. وکخلق نی»حضرت فرمود: 

بهاز «. دین چیست »آنگاه از پشت سر آمد و گفت: «. حسن خلق»فرمود:  خدا رسول
آیا دیهن را نفهمیهدی  »رد و فرمود: کنگاهی به آن مرد  پیامبر«. وکخلق نی»هم فرمود: 

 3«.ه خشمگین نشویکدین آن است 
 مثلث شوم

را آماج عواقب زیادی قهرار داده  انسان بداخالق قبل از آنکه دیگران را آزار و شکنجه دهد، خودش
 تواند مسیر سعادت انسان را منحرف کند. است. گاهی یک بدخلقی می

                                                           

 .68؛ ص الزهد. حسین بن سعید کوفی اهوازی؛ 1
 .103؛ ص جامع األخبار. محمد بن محمد شعیری؛ 2
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 ب. پيامدهای اخروی
 . عذاب قبر1

عاذ از همین نمونه است. او در سال پنجم هجری بر ا ر زخمی که در   حکایت معروف سعد بن مع
در مراسهم غسهل و  امبر خداسالگی رحلت کرد. پی 37جنگ خندق به پاید رسیده بود، در 

کفن و تشییع جنازه وی شرکت کرد و تجلیل فراوانی از او به عمهل آورد. گفتهه شهده کهه او بهزرگ 
را به مدینه دعهوت کهرد.  انصار و از نخستین کسانی از مردم مدینه بود که اسالم آورد و پیامبر

 نقل کرده است:  شی  تدوق
سرعت با پای پیاده و برهنه   پیامبر دادند، آن حضرت بهمعاذ را به   وقتی خبر رحلت سعد بن

شهان افتهاد؛ ولهی  که در بهین راه، عبها از دوش مبارک  به سوی جنازه سعد شتافت؛ در حالی
اعتنا نکرد و گاهی در پشت تابوت، گاهی سمت راست تابوت، گاهی نیز جلهوی تهابوت و 

الله، این چه حهالتی  یا رسول»کرد. مردم پرسیدند:  گاهی هم سمت چ  تابوت حرکت می
به خدا قسم، دستم در دست برادرم جبرئیل است که »فرمود: «. بینیم ! است که از شما می

دهد. اینک جبرئیل و میکائیل به همهراه هفتهادهزار ملهک در  مرا دور تابوت سعد طواف می
بر گذاشهت آنگاه با دست مبارکد، بدن سعد را درون ق«. اند تشییع جنازه سعد شرکت کرده

مادر سعد وقتی این تحنه را دید، خطاآ به فرزندش  .و آن را با سنگ و خاک محکم نمود
؛ فرزندم، بهشت گوارای وجودت بهاد َک یا سعد هنیئًا لَ »سعد گفت:  ةع بها  پیهامبر«. الَجنَّ

سهاکت بهاش ای مهادر » :شنیدن این جمله، چهره درهم کشید و با ناراحتی و عتاآ فرمهود
اینک، قبر فشهار سهنگینی بهر  گونه با قاطعیت سخن نگو. هم ه کار پروردگار اینسعد! دربار

همه مات و مبهوت مانده بودند که چگونه کسی که هفتهادهزار ملهک بهه «. سعد وارد نمود
و پیامبر اعظم الهی با دست خودش او را دفهن کهرده و بهراید طلهب   اش آمده تشییع جنازه

ِِإنولُهِكَلاَ ِِفل ِ»شته باشد  حضرت در پاس  فرمهود: مغفرت نموده، باید فشار قبر دا نََعلم 
 «.آری، برای اینکه اخالقد با اهل و عیالد بد بوده است 1؛ُخَُِقِهَِمَ َِأه َِِهُِسوءاِ 

جا رفتاری بد و ناپسند است، ولی نسبت به خهانواده شهدت بیشهتری  اخالقی در همه  هر چند بد
روز را کنار هم هستند؛ بنهابراین اگهر اخهالق یکهی از  شبانه دارد؛ چون اعضای خانه بیشتر اوقات

 .بایست کانون آرامد باشد، به جهنم تبدیل خواهد شد ای که می آنان بد باشد، خانه
گونه که در جریان سعد بن معاذ گذشت، یکی از عوامل فشار قبر، تندخویی اسهت. شههید  همان

                                                           

 .385؛ صیاالمال. محمد بن علی تدوق؛ 1
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پرداخهت، امها مرحهوم حهاج میرزاعلهی  یبسیار کم به تعریف و تمجیهد از دیگهران م مطهری
 نوشته است:  عدل الهینامید. او در کتب  مجسم می البالغه نهجشیرازی را 

های دور بار سفر ببنهدیم و فهیض محضهرش را  ه شایسته است از راهکسانی است کیکی از 
در اعمهاق جهاند فهرو  البالغه نهجمجسم بود. مواعظ  البالغه نهجدریابیم. او خودش یک 

پیونهد خهورده و  المهؤمنین ه روح این مرد با روح امیرکفته بود. برای من محسوس بود ر
تهرین ذخیهره روحهی خهودم را درک  نم، بزرگکه متصل شده است. من هر وقت حساآ می

هاهرین و  تحبت این مرد بزرگ می ه تعهالی علیهه و حشهره مهع اولیائهه الط  دانم؛ رضوان الل 
ة الطیبین. من از این م ها دارم ... ایشان روزی ضمن درس، در حهالی  رد بزرگ داستاناالئم 

ردنهد. کیهد، ایهن خهواآ را نقهل کچ  شان بر روی محاسن سفیدشان مهی کهای اش ه دانهک
ه برای مها توتهیف کطوری  در خواآ دیدم مرگم فرا رسیده است. مردن را همان»فرمودند: 

ه بهدن کهردم ک دیدم و مالحظه می شده است، در خواآ یافتم. خویشتن را جدا از بدنم می
ردند و رفتند. من تنها کنند. مرا به گورستان بردند و دفن ک مرا به قبرستان برای دفن حمل می

ه وارد قبر شهد. در که چه بر سر من خواهد آمد ! ناگاه سگی سفید را دیدم کماندم و نگران 
و به سراغ من آمهده  یافته  ه تجسمکه این سگ، تندخویی من است کردم کهمان حال حس 

تشهریف آوردنهد و بهه  ه حضرت سیدالشهداکاست. مضطرآ شدم. در اضطراآ بودم 
 1«.نمک غصه نخور، من آن را از تو جدا می»من فرمودند: 

شود، در یک سطح نیستند. این جریان که ناقهل  هایی که نقل می البته حکایات و خصوتًا خواآ
بزرگی همچون میرزا علی آقهای شهیرازی اسهت،  و تاحبد آن شخصیتی چون استاد مطهری

دهد. همچنین باید توجه داشت که عالم و عارف  اطمینان کافی و الزم را برای تحت آن به ما می
های  خلقی شهدید و غلیظهی داشهته باشهد؛ بلکهه تنهدی تواند ک  بزرگی مانند آن مرد الهی، نمی

زد و  ، از آن شخصهیت بهزرگ سهر مهیکوچکی که برای عامه مردم، رفتاری عادی و طبیعی است
 چون توقع از یک عالم عارف بسیار زیاد است، همین اندازه تندی نیز از او پذیرفته نیست.

 . جهنم2

بداخالقی اگر به نقطه اوج خودش برسد و در قالهب فحاشهی و خشهونت و ... عملیهاتی شهود،  
ِ»رموده است: ف که امام رضا دهد؛ چنان شدن سوق می  انسان را تا حد جهنمی ِْ ل ِبُِحس  َعََلي كُم 

                                                           

 . 236، ص 1 ؛ ج مجموعه آثار . مرتضی مطهری؛1
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ُِسلوَءِال ُخَُلِقِِفل  َِوُِسوَءِال ُخَُِقَِفلِِّ و ِال ُخَُِقِِف ِال َجنوِ ََِلَِمَحالََ َِوِِإيواكُم  َْ ُِحس  النولاِرََِلِِِال ُخَُِقَِفِِّ و
خلقهی؛  دبر شما باد به خلق زیبا؛ زیرا پایاند حتمًا بهشت خواهد بود و دوری کنید از به 1؛َمَحالَ َِ

 «.زیرا پایاند حتمًا جهنم است
خوانهد؛ امها  گیرد و شب نماز می فالن زن، روز روزه می»گفتند:  مبراهمچنین نقل است به پی

خیهری در او نیسهت، او از »حضهرت فرمهود: «. زند زبان می  ها را زخم بداخالق است و همسایه
 2«.اهل دوزخ است

مههم ظلهم بهه دیگهران اسهت، بایهد بهه نکهاتی کهه های  از آنجایی که بهدخلقی یکهی از نمونهه
فرمهوده  درباره سرنوشت ظالمان در قیامت بیان کردند، توجه کنهیم. امهام علهی بیت اهل

مُِ»است:  َُومِِِِيَو  َُلومِِِِال َمظ  لاِلِمَِعََلىِال َمظ  ِمِالظو ِيَلو   ْ ِِم اِلِمَِأَشدُّ روز مظلهوم علیهه ظهالم  3؛َعََىِالظو
 «.وز ظالم بر مظلوم استتر از ر هقیامت ، سخت

 گیریم. شکنیم و در زمره ظالمان قرار می گاهی با یک تندخویی، دلی را می

شیش دلرامگوصدایینیست 4ک اینصدا  قیامت لند واهممدشدشکستک

 . تنقيص درجه3

 خدا لبداخالق اگر هم به جهنم نرود، در درجات پایین بهشت خواههد رفهت؛ چراکهه رسهو 
ترین افراد به خودش در بهشت معرفی نموده است. شخصی از حضرت  اخالقان را نزدیک خوش

سهپس «. اخهالق نیکهو»فرمهود: «. بهترین خصلتی که به انسهان داده شهده، چیسهت »پرسید: 
َِحِديثا َِوَِأعِ »فرمود:  َدقُكُم  َِأص  َِشَفاَع   َِعََىو َجبَكُم  ِِمنِّىَِوَِأو  نَاكُم  َِأي  ُِخَُقلا ِِإ و َسنُكُم  َِوَِأح  َِأَمانَ   َظُمكُم 

ِ ِِ ِالنوا َْ ِِم بُكُم  َْ ه کهتر اسهت  تر و شفاعت او بهر مهن واجهب سی از شما به من نزدیککآن  5؛َوَِأق 
 «.تر باشد تر و به مردم نزدیک اخالق راستگوتر و امانتدارتر و خوش

 جدایی از همسر. 4

پرسید: اگر زنی در عمهر خهود دو بهار شهوهر  برسلمه از پیام أم»فرموده است:  امام کاظم
یک از آن دو مهرد خواههد بهود .   کرده باشد و هر سه نفر از اهل بهشت باشند، در بهشت با کدام

                                                           

 .31، ص 2؛ ج عیون أخبار الرضا. محمد بن  علی تدوق؛ 1
 .90، ص1؛ ج مجموعه ورام. مسعود بن عیسی ابن ابی فراس؛ 2
 .511؛ تصحیح تبحی تالح؛ صالبالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 3
 .150ص ت؛الجعفریا. محمد بن محمد ابن اشعث؛ 4
 . هسایت گنجور 3837غزل شماره  ؛دیوان اشعار؛ تائب تبریزی. 5
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سلمه! چنین زنی آن مردی را برخواهد گزید که خلق و خوی بهتری در دنیها  حضرت فرمود: ای ام
اخالقی، مایهه خیهر دنیها و  سلمه! خوش ای ام .ترفتاری نموده اس اش خوش   داشته و با زن و بچه

 1«.آخرت است

 فهرست منابع

 کتب

 ق.1410؛ چال اول، قم: مکتبه فقیه، مجموعه ورامفراس، مسعود بن عیسی؛  ابن ابی .1
 تا[. ؛ چال اول، تهران: مکتبة النینوی الحدیثه، ]بیالجعفریاتاشعث، محمد بن محمد؛  ابن .2

؛ تصحیح تهید مههدی رجهایی، غررالحكم و دررالكلمد؛ تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محم .3
 ق.1410قم: دار الکتاآ االسالمی، 

؛ تصهحیح تهبحی تهالح؛ چهال اول، قهم: البالغه نهجشریف الرضی، محمد بن حسین؛  .4
 ق.1414هجرت، 

 تا[. ؛ چال اول، نجف: مطبعة حیدریة، ]بیجامع االخبارشعیری، محمد بن محمد؛  .5

 ش.1376؛ چال ششم، تهران: کتابچی، لیاالماتدوق، محمد بن علی؛  .6
؛ تصهحیح مههدی الجهوردی؛ چهال اول، عیون اخبار الرضفا؛ هههههههههههههههههههههههههه .7

 ق.1378تهران: نشر جهان،  
اکبهر غفهاری؛ چهال اول، قهم: دفتهر  ؛ تصحیح علیمعانی االخباره؛ ههههههههههههههههههههههههه .8

 ق.1403ن حوزه علمیه قم، انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسی

؛ چال دوم، بیروت: مؤسسة االعلمهی المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمدحسین؛  .9
 ق.1390للمطبوعات، 

؛ چهال اول، تههران: کتابفروشهی اسهالمیه، میهج الصفادقینالله بن شکرالله؛  کاشانی، فتح .10
 تا[. ]بی
مصهطفوی؛ چهال اول، تههران:  ؛ ترجمه سید جهواداصول کافی کلینی، محمد بن یعقوآ؛ .11

 ش.1369کتابفروشی علمیه اسالمیه، 
؛ تصحیح غالمرضا زمانیان یهزدی؛ چهال دوم، قهم: الزهدکوفی اهوازی، حسین بن سعید؛  .12

 ق.1402المطبعة العلمیه، 

                                                           

 .498؛ ص االمالی. محمدبن علی تدوق؛ 1
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 ش.1369؛ تهران: انتشارات تدرا، مجموعه آثارمطهری، مرتضی؛  .13

 ق.1413گره شی  مفید، ؛ چال اول، قم: کناالرشادمفید، محمد بن محمد؛  .14

 نشریات

، مهرداد 25؛ پاسهدار اسهالم؛ شهماره «2بداخالقی، هشدارهای اجتماعی »یعقوبی، ابوالقاسم؛ 
 .27 – 35، ص 1386شهریور 





 گاهی به زیارت جامعه کبیرهن
*علیرااانصاری والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
اسهت.  ، امام ههادیبیت ان اهلزیارت جامعه کبیره، میراث گرانقدر دهمین پیشوای پیرو

های فرهنگی ه سیاسی ایهن امهام بزرگهوار، جههت تبیهین جایگهاه  یکی از محورهای مهم فعالیت
ویژه  سازی برای زیارت قبور نیاکان خود، بهه و گسترش مکتب تشیع، فرهنگ بیت واقعی اهل
گونهه  از این رسد که هدف امهام ههادی بوده است. به نظر می و امام حسین امیرمؤمنان

به مراکزی بهرای آشهنا شهدن  بیت های اهل اقدامات فرهنگی ه سیاسی، تبدیل کردن زیارتگاه
در اسالم بود. این کوشد ارجمند، در برابر توطئه  بیت مسلمانان با اسالم ناآ و جایگاه اهل

ین ببرنهد و نیهز های مستحکم را در میان مردم، از ب کردند تا این پایگاه دشمنان اسالم که تالش می
ساز جهدایی جامعهه  ، زمینهبرای مقابله با شیادانی که با نشر افکار غلوآمیز خود درباره امامان

های  نامهه ای از زیارت شدند، انجام گرفهت و بهدین سهان، مجموعهه می بیت اسالمی از اهل
زیهارت »تهرین آنهها، ارزنده و آموزنده، از این امام بزرگوار به یادگار ماند کهه مشههورترین و معتبر

   1است.« جامعه کبیره
اسهت  بیهت سهنگ اهل بدیل و گران زیارت جامعه کبیره، اقیانوسی از معارف بلند، ذخایر بی 

نامهه  که محتوای بسیار عمیق اعتقادی، فرهنگی و اخالقی را در خود جای داده است. ایهن زیارت
ی اسهت؛ از ایهن رو بایسهته اسهت ایهن المعارف امامت و بیانگر فرهنگ اتیل شیع در واقع دایر 

نامه، در ماه رمضان که ماه دعا و مناجات است، بازخوانی شود تا مردم بیشهتر بهه معهارف  زیارت
 کوشد نمای کلی از زیارت جامعه کبیره را ترسیم نماید. بلندآن آشنا شوند. این نوشتار می

                                                           

 کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی.* 
 .7؛ ص شرح زیارت جامعه کبیره شهری؛ . محمد محمدی ری1

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره پنجم 1442ـ رمضان  1400بهار  

 



110       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 الف. علت نامگذاری زیارت جامعه  

اما بهترین دیهدگاه ایهن  1های مختلفی وجود دارد، امعه کبیره دیدگاهدر علت نامگذاری زیارت ج
شهود کهه جهامع باشهد؛ یعنهی بتهوان بها آن، یکهی از  است که زیارت جامعه، به زیارتی گفته می

های جامعهه، ایهن زیهارت خهاص را بهه  یا همه ایشان را زیارت کرد. از میان زیارت بیت اهل
زیهارت »ر یهچهه تعب انهد. چنان نامیده« رهیهبکزیارت جامعه »دلیل مضامین و نیز مفصل بودند، 

بدون هیچ قیدی به کار رود، دقیقًا بر ایهن زیهارت خهاص داللهت دارد و بهر آن اطهالق « جامعه
   2شود. می

 ب. سند زیارت جامعه کبيره 
بهه نهام موسهی بهن عبداللهه و  زیارت جامعه کبیره به درخواست یکی از اتحاآ امام ههادی

انشا شده است. موسی بن عبدالله درخواسِت خهود را چنهین مطهرح کهرد:  م هادیتوسط اما
نِ » َِّم  ََِِِْع َِِِِرُسولِِِِيَاِاب  ُتَِواِحلدا ِِملن كُمِِاّلَله ِِإَذاُِزر  يغا ِكَاِمَل 

َِ
َِأقُولُُهِبَ َل  ای پسهر پیهامبر خهدا،  3؛ِقَو 

نیهز  امهام«. از شما آن را بگویمسخن کامل و با بالغتی را به من بیاموز که در زیارت هر کدام 
 این زیارت را انشا نمود.

های متعددی ارائه شده است. آنچه که از مجموع آنهها اسهتفاده  درباره سند زیارت جامعه، دیدگاه
تهوان تردیهد  نمی شود، این است که در تحت انتساآ زیارت جامعه کبیره به امام ههادی می

اللهه جهوادی آملهی  ا و از نظر سند، بسیار قهوی اسهت. آیتکرد؛ زیرا این زیارت هم از نظر محتو
ای است که هر منصفی تدور این معارف بلند را از  گونه متن زیارت جامعه کبیره، به»نویسد:  می

داند. افزون بر آنکه خطوط کلی آن را با خطهوط کلهی معهارف قهرآن  غیر معصوم محال عادی می
بیند و این، چیزی است کهه مها را از  ت، هماهنگ میکریم که مرجع نهایی در بررسی روایات اس

 4 «.کند نیاز می بحث سندی آن بی
کنهد؛ از جملهه شهی  نامه را تأیید مهی افزون بر قوت متن و محتوا، قرائن دیگری اعتبار این زیارت

و روایهات مربهوط بهه سهند آن را  5آورده کتاب من الیحضره الفقیهنامه را در  این زیارت تدوق
                                                           

 .209، ص99 ؛ جبحاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 1
 .7؛ ص شرح زیارت جامعه کبیرهشهری؛  ی محمدی ر. محمد 2
 .610، ص 2 ؛ ج کتاُب من الیحضره الفقیه. محمد بن علی تدوق؛ 3
 .87، ص 1؛ ج ادب فیای مقربان . عبدالله جوادی آملی؛4
 .609، ص 2 ؛ ج کتاُب من ال یحضره الفقیه. محمد بن علی تدوق؛ 5
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در تههذیب  نامه توسهط شهی  طوسهی دهد. نقل این زیارت داند و طبق آنها فتوا می میتحیح 
دلیل دیگری بر اعتبار آن است؛ زیرا شی  طوسی بر طبهق روایهات غیهر تهحیح فتهوا  1األحکام،

تأییهد شهده اسهت. مرحهوم  نامهه از سهوی امهام زمهان دهد. از سوی دیگهر ایهن زیارت نمی
   :گوید می محمدتقی مجلسی

برای اینکه لیاقت تشرف به حرم علوی را پیدا کنم، به نجف مشرف شهدم و تصهمیم گهرفتم 
ها در رواق مطهر مشغول بهودم. شهبی در  که چند روزی عبادت کنم. روزها در مقام و شب

ةالله مشهرف « سهر  مهن رأی»را در حرم پدر بزرگوارش دیدم. فهردا بهه  عالم مکاشفه بقی 
آنجا بهود. ایسهتادم و از دور بهه طهور مهداحی و در  مهدیشدم و چون وارد حرم شدم، 

جلهو «. بیا جلو»کردم، زیارت جامعه را خواندم. فرمود:  حالی که با انگشت اشاره به او می
گفهتم: «. نعم الزیاره هذه؛ خوآ زیارتی است این زیارت»رفتم. به من لطف کرد و فرمود: 

تان می» م تادر »اشاره کردم. فرمود:  یو به قبر مطهر امام هاد« باشد از جد  بلی، از جد 
   2«.شده است

 ج. بایستگی و اهميت آشنایی با زیارت جامعه کبيره 

نامه بخهوانیم و ایهن امهر چهه فایهده و نقشهی در  شاید این پرسد مطرح شود که چرا باید زیارت 
 شود:  نامه با توجه به اهداف زیر خوانده می زندگی انسان دارد  زیارت

  بيت ظ یاد اهل. حف1

کهه امهروزه در  قدردانی، حفظ یاد و آشنایی با قهرمانان، از اتول متعارف و عقالنی اسهت؛ چنان
شناسی اشخاتی مانند بوعلی سهینا و مالتهدرا، تهدها ا هر  جهان برای پاسداشت و شخصیت

کهه در  بیهت شود. حفظ و یهاد شخصهیت اهل های متعدد برگزار می علمی تدوین و هماید
م هستی و هدایت بشری نقد بنیادی دارند، فطری و عقالنی است. افزون بهر آن، زیهارت در نظا

های دیگهر متفهاوت اسهت. از  ای برخوردار، و با پاسداشت انسان های دینی از اهمیت ویژه آموزه
ِ َل»فرموده است:  این روست که امام علی ُِ دٍِ ِِبآلِِ ِيَُقا ِْ  ِص ُمَحمو ُمو ِِ َِهِذ ِِ ِِم در عهین  3«.َأَحد اِل 

اللهه  هاسهت. آیت ، امر فطری و عقالنهی و پهرداختن بهه آن، از بایستهبیت حال حفظ یاد اهل
                                                           

 .95ص ، 6 ؛ ج تهذیب األحكام. محمد بن حسن طوسی؛ 1
 .665، ص 8 ؛ ج لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه. محمدتقی مجلسی؛ 2
 .48تالح؛ ص  ؛ تصحیح تبحیالبالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 3



112       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

های شایسهته، هنرمنهد،  داشت و یاد کردن انسان تعظیم، تکریم، گرامی»نویسد:  جوادی آملی می
و ارادت انسان آفرین ... نام و یاد آنان پس از مرگ الزمه محبت، عشق  ساز، نقد فرهیخته فرهنگ

   1«.ها و کماالت است و ریشه در فطرت سرشت آدمی دارد به نیکی

 بيت گيری از معرفت اهل . بهره2 

، در بردارندۀ آ ار و برکات فراوانی برای زندگی مادی و معنوی انسان اسهت. بیت معرفت اهل
ِْ »فرموده است:  پیامبرخدا ََِِِْم َُِِِم فَِ َِِِعََي هِِِِاّلَله ِْ ِِِبَي تِ َِِأه  ِِِبَمع  َْ ِلَلُهِال َخي ل ُ َِجَمَ ِاّلَله َِفَقد  َوَِوََليَتِِهم 

بیت من و والیت ایشان، بهر او نعمهت بزرگهی ارزانهی کهرده  هر که خداوند با شناخت اهل 2؛كَُوهُِ
، بیهت بهه عکهس نشهناختن اهل«. باشد؛ در حقیقت همه خیر را بهرای او گهرد آورده اسهت

ِ»فرمهوده اسهت:  که امام رضا فت خداست؛ چنانموجب عدم دستیابی به معر فَُهم  َْ َِعل  ْ َوَِمل
َِ َِجِهَ ِاّلَله َِفَقد  َِجِهََُهم   ْ َِوَِم َ َفِاّلَله َْ َِع بیت  را شناخت، خداوند را شهناخته  هر که ایشان هاهل 3؛َفَقد 

   4«.است و هر که ایشان را نشناخت، خداوند را نشناخته است

یره، متأسفانه این زیارت در دیار یاران غریهب اسهت؛ زیهرا بیشهتر رغم اهمیت زیارت جامعه کببه
های دیگهر اهمیهت  نامهه که به بعضی دعاها و زیارت شیعیان از آن شناخت کافی ندارند و آنچنان

دهنهد؛ ایهن در حهالی اسهت کهه زیهارت جامعهه کبیهره، یکهی از  دهنهد، بهدان اهمیهت نمی می
همهواره  اللهه قاضهی ندن آن سفارش شده است. آیتهاست که به خوا نامه پرمحتواترین زیارت

 ان امهام خمینهیکهیی از نزدکهی 5نمهود. شاگرداند را به خوانهدن زیهارت جامعهه توتهیه می
خوانهد؛ بهه  را می زیهارتن یها ا سال که در نجف بود، مرتب در تمام شب 15 امام»د: یگو می

توانسهت حتهی بهه  ه نمیکهود، به حهدی مار بیدًا بیا شدیرفت  ربال میکه به کی یها استثنای شب
آمهد و  می انیهنهار قبهر مهوالی متقکساعت خاص به  کید، هر شب در یایرونی منزل هم بیب
 6«.خواند ارت جامعه مییز
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 نامه  د. نگاهی به محتوای زیارت
است؛ از ایهن رو آن  بیت شناسی مکتب اهل ای از عقاید و والیت زیارت جامعه کبیره، فشرده

نامه که با شهادت به یگانگی خدا  اند. در این زیارت نامیده« منشور والیت»یا « نامه شیعه مرام»را 
، ماننهد  بیهت فضهیلت بهرای اهل 200آغاز شده است، بید از  و سالم بر خاندان پیامبر

گنجینه علم و حکمت الهی، نگهبان اسرار خداوندی، حامل کتهاآ خهدا و جانشهین بیهان شهده 
ترین محتهوا دربهاره امامهت و اتهول عقایهد شهیعی  نامه، حاوی غنی این زیارتاست. از این رو 

 نویسد:  الله جوادی آملی می است. آیت
گونهه کهه در دعهای  وزان زیارت جامعه کبیره، وزان دعای جوشن کبیهر اسهت؛ یعنهی همان

رون جوشن کبیر اسما و تفات فراوانی از خدا ذکر شده و خدا با هزار جلوه، در این دعا بیه
آمده است تا دعاکننده او را با هزار دیده تماشا کند، معرفت به او بیشتر شود و خود را بهدان 

ههای  را بها جلوه نیز در این زیارت، ائمهه اطههار تفات متصف گرداند؛ امام هادی
های مختلف تماشا کنهد و سهپس آنهان را  را از دریچه گوناگون معرفی کرده تا زائر، ائمه

   1خوید قرار دهد و با تأسی به آنها، بر تعالی و تکامل خود همت گمارد. الگو و اسوه
 اند:  چنین معرفی شده بیت نامه، اهل در یکی از فرازهای این زیارت

لبَِطِال لَوحِ  ِال َمَلِئكَِ َِوَِمه  ََ تَََ َسالَِ َِوُِمخ  ِّْ ِضَ ِال ِةَِوَِمو  ِيَاَِأه َ ِبَي ِتِالنُّبُوو َلُمَِعََي كُم  ِ َِوِالسو
ِليَلاَءِالل َُمِمَِوَِأو  ِمَِوَِقاَيَةِاِل  َْ َ ِمَِوُِأُصوَلِال كَ َ ِمَِوُِمن تََهىِال ِح اَ ِال ِع َمِ َِوُِخزو ح  ْو نَِّعِمَِوَِمع ِدَ ِال

يَمل ِ كَاَ ِال بَِلِيَِوَِأب لَواَبِاِل  يَاِرَِوَِساَسَ ِال ِعبَاِيَِوَِأر  َخ  اِرَِوَِيَعاِئَمِاِل  َْ َب  ِاِل  َْ اِ َِوُِأَمنَلاَءَِعنَاِص
َِْ ِال َعالَِمي ِةَِربِّ َْ َةِِخيَ َْ َِوِِعت  َْ ي

َِ َس  ْ َِوَِصف َوَةِال ُم َْ َِوُِسَللََ ِالنوِبيِّي ِْ َم ح  ْو سالم بهر شهما ای  2؛ال
و   ز فهرود آمهدن وحهیکو آمد فرشتگان و مر گاه رسالت و عرته رفت یت نبوت و جایب اهل

هها و  رم و رهبهران امتکههای  شههیبردباری و ر تیداران بهشت و نها  معدن رحمت و خزانه
اسهی بنهدگان و یهای خوبهان و رهبهران س ان و اسهتوانهکهیادهای نیها و بن نعمت  سرپرستان

ده یهامبران و برگزیهده پیهکنهان خهدای رحمهان و چیمهان و امیا  شورها و درههایکهای  هیپا
 ات خدا بر آنان باد.کو رحمت و بر  انیده پروردگار جهانین گزیرسوالن و عترت بهتر

معاویه! دسهت از »های خود به معاویه فرمود:  در یکی از نامه بر این اساس است که امام علی
ها همانند کسی هستی که تیرش بهه خطها رفتهه باشهد.  نگاری ها بردار که تو در این نامه این حرف
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تۀ دسهت پروردگهار ها دست برداشته، تابع و پیرو مها باشهی؛ چهون مها سهاخ باید از این شیطنت
گوید:  البالغه می الحدید در شرح این جملۀ نه  ابن ابی«. پرورده ما هستند هستیم و مردم، دست

گوید: ما به هیچ کس از افراد بشر بدهکار نیستیم؛ بلکه مستقیم بر سهر  در این کالم می علی»
 1«.ایم الهی نشسته سفره

 هـ . اقسام والیت در زیارت جامعه
 گونه والیت اشاره شده است:  معه به سهدر زیارت جا

 . دوستی و محبت 1

و دشمنی با دشمنان ایشهان  بیت یکی از محورهای پر رنگ زیارت جامعه کبیره، دوستی اهل
َِ»است:  َِأب َغَضِاّلَله َِفَقد  َِأب َغَضكُم   ْ َِوَِم َ ِاّلَله َِأَحبو َِفَقد  َِأَحبوكُم   ْ ه شما را دوسهت داشهت، کهر  2؛َوَِم

در قسهمت «. ه شما را دشمن داشهت، خهدا را دشهمن داشهته اسهتکا را دوست داشته و هر خد
َِوَِوفوقَِنىِلَِطاَعِتكمِ »خهوانیم:  دیگری از زیارت جامعه می َِوِِييِنكم  َِوَِمَحبوِتكم  بهر  3؛َعََىُِمَواَلِتكم 

ت و دین شما، و به اطاعت از شما موفقم فرماید ، اهمیت محبهت بر این اساس«. مواالت و محب 
ثَلُقِ»و در روایهات بهه عنهوان  4تا آنجاست که در آیات قرآن به عنوان نشانه ایمهان بیت اهل اَو 

ىِاَلَيما ِِ َْ ترین دستگیره ایمان  معرفی شده است. قرآن از این امر به عنهوان پهاداش  همحکم 5«ُع
ا ِااَل »رسالت یاد کرده اسهت:  َة ِفذی اْلُقْرَبذیُق  اَل َاْسذئُلُكْم َعَلْيِه َاْجر  بگهو ای پیهامبر ]در  6؛اْلَمَودَّ
«. خواهم، جز آنکهه بهه خانهدانم محبهت کنیهد تان[ از شما پاداشی نمی مقابل رسالت و هدایت

از  محمهد هر کس بها محبهت آل»فرمود:  کند که پیامبر زمخشری در ذیل این آیه نقل می
شود .... چنین کسی با  به روی او باز می دنیا برود، شهید و آمرزیده است و دو در به سوی بهشت

ت و جماعت از دنیا رفته است    7«.ایمان کامل و بر سن 
ومموالایشمممافممری ممداییاسممت



آننمممرزجممداییاسممت قبممولوردا
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هرآنکسراک دردینرسولاسمت


والیمتنمهمروامیمایقبمولاسمت


دیانممتن ممیشممماکاممملنگممردد


1ندلنگمرددواندل  ج  ماعشمآ


 بیهت بهه اهل الله سید محمدحسین حسینی طهرانی، درباره عشهق عالمهه طباطبهایی آیت
 گوید: می

ماندند؛ وقتهی وارد تهحن  شدند و تابستان را در آنجا می در مشهد که همه ساله مشرف می
های  دیهدم کهه دسهت شهان بهودم، می شدند، بارها که در خدمت می حرم حضرت رضا

بوسیدند.  گذاشتند و با بدن لرزان از جان و دل آستانه در را می وی آستانه در میمرتعد را ر
گفتنهد: برویهد از حضهرت  شهد، می گاهی از محضرشان التمهاس دعهائی درخواسهت می

   2ای نیستیم. همه چیز آنجاست. بگیرید. ما اینجا کاره
 گوید: می یکی از یاران امام

ه در جمهع کهتقاضها شهد  بهود، از امهام ه ]سالگرد[ شهادت حضرت فاطمههکروزی 
ل داده بودنهد، حاضهر یکتش ای در اتاق خود امام ن مناسبت جلسهیه به همکبرادران دفتر 

د ا امام شوند. ی از بهرادران دفتهر شهروع بهه خوانهدن کهیه کهنیآمدند و نشستند. به مجهر 
 حهال امهام شهان بهرای مالحظههیه اکهردنهد که یبا تدای بلند گر ردند، امامکبت یمص
شهان فهرو یها د بهر گونهیههای مروار همچهون دانهه کردند و قطرات اشهکوتاه کبت را یمص
  3د.یغلت می

 . سرپرستی و امامت2

بشر برای پیمودن راه سعادت و گام نهادن در طریق عبودیت و رسیدن به کماالت انسانی، همهواره 
کمال و عبودیت راهنمایی کنهد. از ایهن نیازمند راهنما بوده است تا او را در مسیر حرکت به سوی 

به معنهای پهذیرفتن رهبهری پیشهوای ، است. والیت« والیت»ترین اتول اسالم،  رو یکی از مهم
از سوی خداوند بهر  پس از پیامبر اسالم الهی و نیز اعتقاد به این است که امامان معصوم

لقهت بشهر، پیهامبران و راهنمایهانی مردم والیت دارند. بر این اساس خداوند بر بندگان، از آغاز خ
بخد را بهه سهوی بنهدگان فهرو فرسهتاد کهه آخهرین آنهان، حضهرت  های حیهات ههمراه با آموزه
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کهه در  را به عنوان رهبر نصب نمود؛ چنان است. خداوند در ادامه این مسیر، ائمه محمد
یت تا آنجاسهت اهمیت وال 1به عنوان رهبر و سرپرست مسلمانان معرفی شد. غدیر امام علی

که خداوند از آن به عنوان اکمال دین و نعمت یاد نمود؛ نعمتی که بها ههیچ سهرمایه مهادی قابهل 
تهان را بهرای شهما  امهروز دین 2؛اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ديَنُكْم َو َأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمتي»مقایسه نیسهت: 

َوِ»زیهارت جامعهه کبیهره نیهز آمهده اسهت:  در«. کامل کردم و نعمتم را برای شهما تمهام نمهودم
ََِمُ َِوَِعُظَمتِِِِتَموتِِِِِبُمَواَلِتكُمِ   هدر فرازهای دیگهر زیهارت جامعهه، امامهت ائمه 3«.النِّع َم ُِِِال كَ

َُممِِ»مطرح شده اسهت:  ...َِقاَيَةِاِل  ََلُمَِعََ   ِليَاَءِالنَِّعمِِِِالسو اِرَِوِيََِِِوَِأو  َْ َب  ِاِل  َْ يَلاِرَِوَِِِعلاِئمََِوَِعنَاِص َخ  اِل 
كَاَ ِال بََِلي ان و کهیادههای نیهها و بن نعمت  ها و سرپرستان سالم بر رهبران امت 4؛َساَسَ ِال ِعبَاِيَِوَِأر 

لََلُمِ»همچنین آمده اسهت: «. شورهاکهای  هیاسی بندگان و پایهای خوبان و رهبران س استوانه السو
َِِِِعََىِ...َِحَمََِ ِكِتَاِبِ ِصيَاِءِنَبِِ ِِِاّلَله َِِِِوَِأو  يوِ َِرُسولِِِِاّلَله َِِِوُِذرِّ سهالم بهر حهامالن کتهاآ خهدا و  5؛ اّلَله

 «.خدا جانشینان پیامبر خدا و فرزندان رسول

یابهد، زیهرا جامعهه در عصهر غیبهت  نیز مسهیر امامهت ادامهه می در عصر غیبت امام معصوم
، فقیهان را به عنوان جانشین خود معرفی نمود تواند بدون رهبر باشد؛ از این رو امام زمان نمی

اِال َحَواِيُثِ»شود:  یاد می« فقیه ولی»که ازآن به عنوان  ِجُعواِِفيَهاِِإلَلىُِرَواِةَِحلِديثِنَاَِِِوَِأمو ال َواِقَعُ َِفار 

َِعََي ِهمِ 
ِ ُ ِاّلَله َِوَِأنَاُِحجو تِ َِعََي كُم  ُِحجو دار  عههده« فقیهه ولی»یبهت، بر این اساس در عصر غ 6«.َفِِّنوُهم 

 امامت جامعه است.
های الهی است که خدای متعال به انسان عنایت نموده است؛  ، یکی از نعمت«فقیه ولی»در واقع 

مدار  انهدید و سیاسهت و رهبهری رهبهر حکهیم، ژرف زیرا امروزه به برکت رهبری امام خمینی
منهد، مسهتقل و تأ یرگهذار در  ای عزت معههالعالی، جا ظلهه ای دام الله خامنه تیزبین، حضرت آیت

 :   گوید می 7معادالت جهانی داریم. هنری کسینجر
چنهان  ؛ تصهمیمات او آن ریزی مواجهه کهرد الله خمینی، غرآ را با بحران جدی برنامهه آیت
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پردازان  مداران و نظریهه ریزی را از سیاسهت  رعدآسا بود کهه مجهال ههر نهوع تفکهر و برنامهه
شهده در دنیها سهخن  ههای شناخته    های دیگهری غیهر از معیار    او با معیار گرفت. سیاسی می

الله خمینی با  . دشمنی آیت گرفت کرد؛، گویی از جای دیگری الهام می گفت و عمل می می
 1غرآ، بر گرفته از تعالیم الهی او بود.

 . والیت تکوینی  3

ینکه تمام نظام آفریند بهه اذن خداونهد، والیت تکوینی، یعنی فرمانروایی امام بر جهان هستی و ا
تحت حاکمیت و تصرف امام است. اگهر آدمهی از معرفهت راسهتین و یقینهی بههره بهرد، والیهت 

تواند در جهان تصرف کند و با نیروی روحهی و معنهوی،  کند؛ بدین معنا که می حقیقی را پیدا می
 :فرماید می یاستاد مطهر 2العاده از خوید بروز دهد. کرامات و افعال خارق
ت، به مقهام قهرآ یمودن تراط عبودیه انسان در ا ر پکن است ینی ایوکت تیمقصود از وال
ه کهن اسهت یها -البتهه در مراحهل عهالی آن -گردد و ا ر وتول به مقام قرآ  الهی نائل می

شهود و بها داشهتن آن  ز میکهتی است، در وی متمریقت و واقعیه خود حقکت انسانی یمعنو
شهود.  ات، مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و حجت زمان مییساالر معنو فلهت، قایمعنو

« امهلکانسهان »گر از یتی باشد و به عبارت دین معنویه حامل چنکای  ی  گاه از ول چین هیزم
 3. ستیخالی ن

ها و کسب شناخت و معرفتی واال و رسیدن به ایمهان  در ا ر پرورش قابلیت بیت بنابراین اهل
تر، به حوزه والیت الهی راه یافتند که پیامد مبهارک آن، افاضهه حضهرت حهق از والیهت و یقین بر

، حهاکی از آن اسهت کهه تکوینیه خوید به آن ذوات مقدسه بوده است. کارنامه زندگی ائمه
عبودیت و بندگی خدا و ارتباط دائمی با مبدأ کائنات، در سرلوحه زندگی آن بزرگواران قهرار داشهته 

کردند و روح حیات را در کالبهد نظهام هسهتی  مین اکسیر بندگی خدا، کیمیاگری میاست که با ه
  دمیدند. می
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 در زیارت جامعه کبیره مداری آثار والیت
*علیرااانصاری والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
 زیاراتی است که با فرازهای بلندش به جایگاه ائمه اطهار زیارت جامعه کبیره، یکی از برترین

کنهد و ادآ حضهور آسهتان مقربهان  تر را فهراهم می نظر دارد، زمینه معرفت برتهر و عرفهان کامهل
ای در این زیارت نهفته اسهت کهه  آموزد. معارف فراوان، عمیق و گسترده را به زائر می معصوم

قی آن ذوات مقدس روشن شود و هم میزان تأ یر و کارآمدی آنان به تبیین نیاز دارد تا هم مقام حقی
در همه عوالم وجود و شئون هستی دانسته شود. بر ایهن اسهاس زیهارت جامعهه کبیهره، یکهی از 

رود و یهک دوره کامهل دانشهگاه  شناسهی بهه شهمار مهی ترین ذخایر عالم تشیع در بهاآ امام مهم
والیهت بهه »نامه، آ ار دنیوی و اخروی سه محور  رتشناسی است. از محورهای مهم این زیا امام

نامهه مطهرح شهده  است که در این زیارت« والیت تکوینی»و « والیت تشریعی»، «معنی محبت
را بیان نماید؛  بیت کوشد بعضی آ ار دنیوی و اخروی اقسام والیت اهل است. این نوشتار می

 ارائه شده است. با این تفاوت که این آ ار بدون تفکیک اقسام والیت 

 مداری الف. آثار دنيوی والیت

 رسانی    فيض. 1

«ُِ ِتُمَِاّلَله ِيَخ  َِوِِبكُم  ُ ِفَتََ ِاّلَله ِضِِإَلِِِبكُم  َر  ِتَقََ َِعََلىِاِل  َماَءَِأ   ِسُ ِالسو ِيُم  ُلِال َغي َث،َِوِِبكُم  ِيُنَزِّ  َِوِِبكُم 
نِهِِ زد و تنهها بهرای یهر ند و به خاطر شما باران فهرو میک رد و با شما ختم میکخدا با شما آغاز  ؛ِبِِّذ 

 «.دارد؛ مگر با اجازه خودش ن فرو افتد، نگاه مییه بر زمکنیشما آسمان را از ا
خداوند، فیا  مطلق آفریننده نظام هستی است؛ نظهامی کهه در حهدوث و بقها، نیازمنهد فهیض 

                                                           

 محتوای فرهنگی و تبلیغی. کارشناس علمی گروه تولید* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره پنجم 1442ـ رمضان  1400بهار  
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فهیض را بهه تهورت مسهتقیم پایان خداوند است. از آنجا که موجودات قابلیت پهذیرش ایهن  بی
عنوان واسهطه فهیض در آفهریند و ههم در  هایی را به ها، انسان ندارند، خداوند میان خود و آفریده

هت»ها، با عنوان  استمرار وجود قرار داده است که از این واسطه یهاد شهده اسهت. خداونهد « حج 
ت ِتَقََ ِِوَِ»های خود بر زمین پیوند زده است:  هستی و استمرار آن را به حج  َماَءَِأ   ِسُ ِالسو ِيُم  ِبكُم 

نِه ِضِِبِِّذ  َر     «.َعََىِاِل 
با اخبهار مستفیضهه  ابهت »گیرد:  بعد از بررسی برخی روایات چنین نتیجه می عالمه مجلسی

تعالی در افاضهه ههر گونهه  های ارتباط بین خالق و حق ، وسیلهشده است که همه ائمه اطهار
میع خلق هستند و هر چه توسل و اذعان به فضل آنان بیشتر باشهد، رحمت، علوم و کماالت به ج

 بهر ایهن اسهاس اسهت کهه امهام سهجاد 1«.جوشد فیض خدای متعال بیشهتر خواههد بهود
واسطه ما آسهمان بهر فهراز زمهین نگههداری شهده و زمهین از  ما کسانی هستیم که به»فرماید:  می

   2«.نمودن اهلد منع گردیده است  هالک
کنهد، ایهن در  ما را رها کرده است و مشکالت ما را حل نمی ندیشند چرا امام زمانا برخی می

کنهد؛  در غیهر  های زندگی ما را در نظر دارد و ما را یاری می تمامی لحظه حالی است که امام
 نمود. از ایهن روسهت کهه امهام عصهر این تورت ناامنی و بالیای آسمانی، ما را هالکت می

َِْ»فرمود:    مفیدخطاآ به مرحوم شی َِي َم ُِمه  ُْ اَعاِتكُمِ َِِوِِإنواَِغي  َْ ََِلِِِِلُم َِوِلَلو  كُم  ِْ ِِلِذك  َْ َوََِلِنَاِسي
َداءُِ َع  َطَََمكُُمِاِل  کنیم و بهه یهاد شهما  ما همیشه مراعهات شهما را مهی 3؛َذلَِ ِلَنََزَلِِبكُُمِالَّلو َواُءَِوِاص 

ریخهت و دشهمنان، شهما را لگهدمال  شهما فهرو میهها بهر  ها و گرفتاری هستیم؛ وگرنه دشهواری
 «.کردند می

 گوید:   می الله العظمی نائینی آیت
ها، فشهار و سهختی  هها و انگلیسهی در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسهط روس

متوسهل شهدم و بها چشهمانی گریهان  ملت ایران به اوج خود رسید. شبی به امام مهدی
دیوار بزرگی به شکل نقشه ایران دیهدم کهه در حهال سهقوط اسهت و خوابیدم. در عالم رؤیا 

اند. وضعیت بهه قهدری هولنهاک بهود کهه در خهواآ فریهاد  ای زن و بچه زیر آن نشسته عده
آمد و انگشت مبارکشان را به طرف دیوار گرفت. دیهوار   کشیدم. در این حال، امام زمان
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شهکند.  خانه شهیعه، خانهه ماسهت. میاینجا، »سر جای خودش قرار گرفت. ایشان فرمود: 
  1«.داریم گذاریم سقوط کند؛ نگهد می شود. خطر هست، ولی ما نمی خم می

تان یها ن تحبتیه چرا شما در بکند ک عر  می ی از طالآ ... به امام خمینییک»نقل است: 
ود: سهتاد و فرمهین سخن در جها ایدن ایبه محض شن د  امامیبر متر اسم میک از امام زمان

است و آنچه مهن دارم، از  م، از امام زمانید که آنچه ما داریدان ی  مگر شما نمییگو چه می»
 2...«.است  م، از امام زمانیامام زمان است و آنچه از انقالآ دار

 افزایی  . ایمان2

ََلُمَِعََى» ِِِْالسو ِِِلَم  َْ ي ِْ ِه َِوِال ُمظ 
ِ ِحيِدِاّلَله ِِف ِتَو  َْ ِصي

َِ يِهِ...ِوِال ُمخ  َِوِنَه  ِ سهالم بهر مخلصهان در  3 ؛اّلَله
 ...«.  نندگان امر و نهی خدا کارکد خدا و آشیتوح

مداری، افزاید ایمان است؛ یعنی هر اندازه عشق و محبت همهراه بها معرفهت  یکی از آ ار والیت
بها  بیت تر خواهد شد؛ زیرا محبت اهل بیشتر شود، باور معنوی او قوی بیت انسان به اهل

یک از   کهدام»بهه اتهحاآ خهود فرمهود:  خدا که رسهول بت خدا گره خورده است؛ چنانمح
«. ترند  خدا و رسولد آگاه»عر  کردند: «. تر است  زدن محکم دستاویزهای ایمان برای چنگ 

هایی بود که برخی اتحاآ مطرح کردند، اما حضهرت  نماز، زکات، روزه و ح ، از جمله پاس 
ترین دستاویز ایمان، حب در راه خهدا  ای دارد؛ ولی مطمئن ید، ارزش ویژههمه آنچه گفت»فرمود: 

شهک  بی 4«.داشهتن اولیهای خهدا و بیهزاری از دشهمنان خداسهت و بغض در راه خدا و دوسهت 
 شود. امام علی از اولیای خدا هستند؛ از این رو محبت آنها موجب افزاید ایمان می ائمه

بیت در قلب او رسهوخ کهرده باشهد.  کسی که محبت ما اهلخوشا به حال »به اتحابد فرمود: 
تر از کوه احد در مکاند خواهد بهود و ههر کهس دوسهتی مها در  ایمان در قلب چنین کسی  ابت

 5«.دلد جای نگیرد، ایمان در قلبد مانند نمک در آآ ذوآ خواهد شد
 تقوا افزایی . 3

َِوَِوِصيوتُكُُمِالتوق َوى» د  ُِرش  كُم  ُْ  «.دستورتان، راهنما و سفارشتان، تقواست 6؛َوَِأم 
                                                           

 .315؛ ص به علما و طالب عیایات حضرت مهدیاتفهانی؛  . محمدرضا باقی1
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ای برخهوردار اسهت،  ههای دینهی از اهمیهت ویهژه کهه درآموزهیکی از فضایل کلیهدی اخالقهی 
داری اسهت؛  از همهین  شهتنیا خوی، به معنی نگهداری «هیوقا»در اتل از ماده « تقوا»تقواست. 

ََُمواِ»ابر خطرات گناه شمرده است: رومند در بریرا به عنوان دژ ن« تقوا» روست که امام علی اع 
ِِ ٍِِِْالتوق َوىَِِأ َِِِِعبَاَيِاّلَله ر یهم و غکد ای بندگان خهدا، تقهوا دژی اسهت مسهتحیبدان 1؛َعِزيزَِِياُرِِحص 

بر این اساس تقوا، به معنای نگه داشتن انسان از نافرمانی خداوند، رذایل اخالقهی و  2«.قابل نفوذ
ترین وسیله ارتباطی انسان به خهدا  ان، هایمان به مبدأ و معاد  و مهمتقویت زیرساخت نگرش انس

 هنماز  و خدمت به بندگان خداست: 
ذا  ذالَة َو ِممَّ ِيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َو ُيقيُموَن الصَّ قيَن الَّ الم ذِلَك اْلِكتاُب الَرْيَب فيِه ُهدی  ِلْلُمتَّ

ت یه ههدایهدر آن راه نهدارد و ما که شهکهمتی اسهت تهاآ بهاعظکآن  3؛ َرَزْقناُهْم ُيْنِفُقون
ده و پنههان یب ]آنچهه از حهس پوشهیه به غکسانی هستند کاران[ کزیاران است. ]پرهکزیپره

ه به آنهان روزی کها و مواهبی  دارند و از تمام نعمت آورند و نماز را بر پا می مان میی[ ا است
  نند.ک م، انفاق مییا داده

ها و تههذیب نفهس  بهترین وسیله و زمینه برای پاکسازی روح از پلیهدی، عشق به ائمه اطهار
گیری از امام خوید، تقوا را رعایت کند تا میهان او  کوشد با بهره مدار می است؛ زیرا انسان والیت

َ ِقنَاَِلُِخَُِقنَا َِوِطَِ»و امامد سنخیت به وجود آید:  ِِطيباِلَِخ ِِوَليَِتكُم   ْ نَاِبِِهِِم ِِِلَن فُِسلنَاَِوَِماَِخصو َهاَرة 
كَ   ِلَنَا َْ َِبَ ِكيَ   مداری شما بهه مها ارزانهی داشهت، ]موجهب[  آنچه خداوند در پرتو والیت 4؛َوِتَز 

 «.پاکی طینت ما، پاکدامنی ما و برای تزکیه و تهذیب ماست

 . پاسداری از دین 4

يوتِِهَِوَِأن َصاراِِلِدينِهِِ» ِْ اورانی بهرای یهمی بهر مخلوقهاتد و کل محیداله شما را ه  5؛َوُِحَججاَِعََىِبَ
 «.ند قرار دادید

بهرای حفهظ دیهن از سهه رویکهرد  بیت یکی از آ ار مهم والیت، پاسداری از دین است. اهل
در پاسداری از دین نبود، ممکن بهود  سکوت، تلح و قیام بهره بردند. اگر این رویکرد امامان
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ِ»ما از دین منحرف شویم:  َِأتَاكُم   ْ ُعو ََِم ِتَلد  ِ ِهََََ ِِإلَىِاّلَله ِتكُم  ِيَأ  ِلَم   ْ ه بهه سهوی که آن 1؛نََجاَِوَِم
از ایهن روسهت کهه در ایهن زیهارت از «. شهد کامهد، ههالیه نکهافهت و ههر یشما آمد، نجات 

َِمَعاِلَمِِيينِنَا»به عنوان حافظ دین خدا یاد شده است:  بیت اهل ُ َِعَوَمنَاِاّللو    2«.ِبُمَواَلِتكم 
هی، از  با تأیید دین مردم، به تصحیح عقاید آنها می مان معصوماما پرداختند. روزی خالد بجل 

خهواهم دیهن خهود را کهه بهدان  می»به خدمت حضرت رسید و گفهت:  اتحاآ امام تادق
نیز او را تأیید کرد. وقتی گفت:  و سپس عقایدش را بیان کرد. امام« پایبندم، برای شما بیان کنم

کهافی »، حضهرت فرمهود: «دهم که خداوند تو را وارث همه ائمه قهرار داده اسهت و گواهی می»
 3«.است. سکوت اختیار کن که گفتار حقی را گفتی و دارای عقاید حقی هستی

مان را تقویهت و بهه  این فراز و فرازهای دیگر زیارت جامعه، گویای آن است که باید باورهای دینی
مراجعهه  بیت ، به اهلونه که مردم در عصر ائمهگ عمل کنیم؛ همان بیت معارف اهل

ههای دینهی  نمودند. متأسفانه امروزه مها از آموزه کردند و اتول عقاید خود را بر آنان عرضه می می
 ه اسهت بیهت آنچه مهورد نظهر اهل ههای دینی  فاتله گرفتیم؛ زیرا به دستورات دین و ارزش

گرایهی  ختران، بدحجابی را ارزش، و حجاآ را وا پسکنیم. برای مثال امروزه برخی از د عمل نمی
و فرهنگ شهادت و شهید است.  بیت های اهل دانند؛ در حالی که این نگاه، خالف آموزه می

 گوید:  یکی از پرستاران دوران دفاع مقدس می
های  که از بیمارستان طوری  روزی در بیمارستان بودیم که حمله شدیدی تورت گرفت؛ به 

  کردند. اوضهاع مجروحهان بهه م مجروحان بسیاری را به بیمارستان ما منتقل میتحرایی ه
شدت وخیم بود. در میان همه آنها، وضع یکی از مجروحهان بسهیار بهدتر از دیگهران بهود. 

هاید را ببندند، ولی خهونریزی  هاید پاره پاره شده بود و با اینکه سعی کرده بودند زخم رگ
ماندیم تها عمهل  بردیم و منتظر می یکی به اتاق عمل می ی شدیدی داشت. مجروحان را یک
وقتی که دکتِر اتاق عمل این مجروح را دید، به من گفهت:  .تمام شود و بعدی را داخل ببریم

من آن زمان، چادر به سر داشهتم. «. اش کنید او را به اتاق عمل ببرید و برای جراحی آماده»
همان موقهع  .جا کنم تر بتوانم مجروح را جابه تا راحت دکتر اشاره کرد که چادرم را در بیاورم

شدم تا توی اتاق بروم و چادرم را در بیاورم، مجروحهی کهه چنهد  که داشتم از کنار او رد می
                                                           

 . همان.1
 . همان.2
 .422اختیار معرفه الرجال؛ ص محمد بن عمر کشی؛ . 3
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بریهده و سهخت  سختی گوشه چهادرم را گرفهت و بریهده   ای بود به هوش آمده بود؛ بهدقیقه
این «. رویم ری. ما برای این چادر داریم میروم که تو چادرت را در نیاو من دارم می»گفت: 

کهه چهادرم در مشهتد بهود، شههید شهد. از آن بهه بعهد، در بهدترین و  را گفت و در حالی 
   1ترین شرایط هم چادرم را کنار نگذاشتم. سخت

 . توسل  5

ِِبقُبُوِركمِ » َِعاِئذ  َِلِئذ  ِلَكم   ْ  «.  زائر شما هستم، پناهنده به قبر شمایم 2؛َزاِئ

کند، ناامیدی است؛ زیرا بسهیاری از  ویژه نسل جوان را تهدید می هایی که مردم و به از بحران یکی
که امروزه تهدها  شوند؛ چنان مردم هنگامی گرفتاری، پناهگاهی ندارند و دچار بحران روحی می

مهؤ رترین داروی شهفابخد »گویهد:  برند. ویلیام جیمهز می هزار جوان از ناراحتی روانی رن  می
بر این اساس، جوان به پناهگاه نیاز دارد تا از سهرگردانی و  3«.گرانی، ایمان و اعتقاد مذهبی استن

 ها رهایی یابد. چه کنم

ویژه جوانان کمرنهگ اسهت؛ زیهرا جوانهان شهیعی ههر گهاه بها  بحران روحی در میان شیعیان و به
ههایی، ماننهد زیهارت  گاه شوند و بهه زیارت متوسل می بیت کنند، به اهل مشکلی برخورد می

شان را  خواهند که گرفتاری و مشکالت می بیت مشرف و از اهل کربال و زیارت امام رضا
خهوانیم:  رفع نمایند و این، نعمت بزرگی است که خدا به شیعیان داده است. در زیارت جامعه می

وِبِ» ُْ اِتِال ك َْ َجَِعنواَِغَم ْو های غرق کننده را از مها  آورد و غم؛ به وسیله شما ما را از خواری در َوَِف
َِوِِعن لَدكمِ »خهوانیم:  در قسمت دیگر زیارت می«. زدود ْو ل ِالضُّ َُ َِوِيكِشل ِينَفُِّسِال َهمو و بهه  4؛ِبكم 

 «.  کند زداید و سختی را برطرف می وسیله شما اندوه را می
 گوید:  الهدی می االسالم والمسلمین سید محمدجواد علم حجت

عهالوه بهر اینکهه اسهاتید حهوزه  ماما های ایالتی و والیتی مطرح شد، جمنوقتی مسأله ان
ها و  هایی را بهرای علمهای اسهتان نامه نمود،   علمیه را جمع کرد و در این باره با آنها مشورت

مهأمور شهدم کهه  ها نوشت که حوزه علمیه قم را یاری کنند. من هم به اذن امام شهرستان
های  جریان بگذارند و مصهیبت  ا بدهم و از آنها بخواهم که مردم را درهای امام را به آنه نامه
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برای وداع بهه محضهر ایشهان شهرفیاآ شهدم،     اسالم را بیان کنند. ساعت ده قبل از ظهر که
شما قبل از اینکه با هر کس مالقات کنید، اول مشهرف »ها را به من لطف کرد و فرمود:  نامه

و از زبهان مهن بهه آن حضهرت  الرضها بهن موسی علی ج الح شوید به حرم مطهر  امن
مسأله خطیری پهید آمهده و مها وظیفهه دانسهتیم کهه قیهام و     بگویید: آقا کار بسیار عظیم و

 1«.چه مرضی شماست، ما را تأیید کنید حرکت کنیم؛ چنان

ارهها بهه ب»گویهد:  ِحبهان می شدند. ابن متوسل می سنت نیز به امام رضا برخی از عالمان اهل
رفتم و در مدتی که در طوس بودم، هر وقت مشکلی بهر مهن  الرضا زیارت قبر علی بن موسی

خواستم که مشکلم را برطهرف  رفتم و از خداوند می شد؛ به زیارت قبر آن حضرت می عار  می
 2«.شد. این را مکرر امتحان کردم و نتیجه گرفتم کند. الحمدلله مشکلم برطرف می

 والیت مداریب. آثار اخروی 

 . شفاعت1

«ِِ َِوَِج َِِِِعن َدِاّلَله أ  ُِِِال َعِظيمَُِِِوِال َجا َُِِِعزو لَفاَعُ ِال َمق بُولَل َُِِِوِالشو َِوِالشو ُْ بهرای شهما حضهرات  3؛ال كَِبيل
 «.رفتهیشفاعت پذ م و شأن کبیریمعصومین در نزد خداست آبروی عظ

عت است. منشأ این عنایهت، آن اسهت ، اعطای حق شفابیت یکی از عنایات خداوند به اهل
کنند و خداوند نیز به  با عبودیت و بندگی، زمینه قرآ الهی را برای خود فراهم می بیت که اهل

کننهد کهه واجهد شهرایط  کند؛ از این رو آنهان کسهانی را شهفاعت می ایشان حق شفاعت عطا می
کننده و  شههفاعت شههفاعت باشههند. در واقههع شههفاعت، نیازمنههد نههوعی ارتبههاط معنههوی میههان

را الگهو قهرار  بیهت شونده است و انسانی که به شفاعت امید دارد، گفتار و رفتهار اهل شفاعت
 نویسد:  می که استاد مطهری دهد تا شایستگی الزم را برای شفاعت را کسب کند؛ چنان

ن یم از راه عقهل و بهراهیل نقلی بر شهفاعت در دسهت نبهود، ناچهار بهودیچ دلیاگر فرضًا ه
م ... خوشهبختانه یان اشرف و نظام داشتن هستی، به آن قائل شهوکل برهان امیاطعی از قبق

ات اسهالمی، یهردن رواکهمه یز رهبهری فرمهوده اسهت؛ بها ضهمینجا نیم ما را در ایرکقرآن 
 خدا ه رسولیلکت یعه در باآ والیات معتبر و شام  شیخصوتًا با توجه به آنچه در روا
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ن استنباط یده است؛ چنیمان رسیتر اهل ا نییت در طبقات پایوالو مراتب  و ائمه اطهار
ه بشهری بها یهه و جزئیهلکه نفوس کست؛ بلیلی نکروح  یکله مغفرت تنها یه وسکم ینک می

ن معارف یتر ی از مهمیکن، یدام سهمی از شفاعت دارند و اکه دارند، هر کاختالف مراتبی 
و شهاگردان  له ائمهه اطههاریه بهه وسهعیه تنها در مذهب مقدس شکاسالم و قرآن است 

ن مهذهب شهمرده یهح داده شهده اسهت؛ از ایهن رو از افتخهارات ایتب آنها خوآ توضهکم
 1شود. می

 خوانیم:  در زیارت جامعه می
ل َِئمو يَلاِرِاِل  َخ  لٍدَِوَِأه لِ ِبَي ِتلِهِاِل  ُِمَحمو  ْ َبِِإلَي َ ِِم َْ ُتُِشَفَعاَءَِأق  َِوَجد  ِِإنِّ ِلَو  اِرِالَوُهمو َْ َب ل ِ ِاِل 

ََلِ ِال َعلاِرفِِ ِخََنِ ِِفل ُِجم  ِتُد  َألَُ َِأ   َِعََي َ َِأس  َجب َتِلَُهم  ُِشَفَعائِ ِفَبَِحقِِّهُمِالوِذفَِأو  َ تُُهم  ِلََجَع َْ ي

ِِبَشَفاَعتِِهمِ  َْ ُحوِمي  ْ ِةِال َم َْ َِوِِف ُِزم  َِوِبَِحقِِّهم  عانی را بهه درگهاه تهو یا اگهر مهن شهفیخدا2؛بِِهم 
عان خود یافتم، آنها را شفی ان مییکان و نیشوایتد، آن خوبان و پیب تر از محمد و اهل یکدنز

ای، مرا در گهروه عارفهان بهه  ردهکه برای آنان بر خود واجب کشان  دادم؛ پس به حق قرار می
 ن.کشدگان به شفاعت آن بزرگواران وارد   شان و در شمار رحم حق  آنها و آشنای به

 شت . ورود به به2

َِفالنواُرَِمث َوا » َِخالََفكُم   ْ َواُ َِوَِم َِفال َجنوُ َِمأ  ِاتوبََعكُم  ِْ ه هدی پیهروی کنهد،  3؛َم هر کس که از شما ائم 
 «.  جایگاه او بهشت خواهد بود

ها به دلیل عهدم پهذیرش  یکی از آ ار والیت، ورود انسان به بهشت است؛ بهشتی که برخی انسان
آگهاه باشهید »فرماید:  می که پیامبر اعظم ومیت آن در هراسند؛ چنان، از محروالیت ائمه

شود کهه در پیشهانی  بمیرد، روز قیامت در حالی محشور می محمد که هر کس بر دشمنی آل
 4«.امید از رحمت الهی است او نوشته شده نا

ریح شده است: مداران انتظار دارند که خداوند بهشت را نصیب آنان کند؛ زیرا در قرآن تص والیت
ذَ  ُيْرَزُقذوَن فيهذا ِبَغْيذِر   َو َمْن َعِمَ  صاِلحا  ِمْن َذَكر  َأْو ُأْنثی» َو ُهَو ُمْؤِمن  َفُأولِئَك َيذْدُخُلوَن اْلَجنَّ

                                                           

 .260، ص 1 ج  ؛ مجموعه آ ار. مرتضی مطهری؛ 1
 . زیارت جامعه کبیره2
 . همان.3
 .197؛ صبشارة المصطفی لشیعة المرتضیالقاسم طبری؛  . جعفر بن ابی4
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ه مؤمن باشد، پس آنان وارد بهشت کای انجام دهد، در حالی  ستهیار شاکس که کو هر  1؛ ِحساب
مهداری، از مصهادیق  بنهابراین والیت«. آنها داده خواهد شد حسابی به شوند و در آن روزی بی می

 دهد. مهم عمل تالح است و انسان را به سوی آن سوق می

  بيت . محشور شدن با اهل3

ِتكُمِ » َْ ِِف ُِزم  ُْ َش َِوِيُح  تَِدفِبُِهَداكُم  نهد و در گهروه شهما یجو ت مییت شهما، ههدایبه هدا 2؛َوِيَه 
 «.شوند محشور می

مداران نمهوده اسهت؛ امها محشهور  شت، امتیاز بزرگی است که خداوند نصیب والیتورود به به
بدیل است که خدا آن را به شیعیان هدیهه کهرده اسهت.  شدن با آنان، مقام بسیار بزرگ و نعمتی بی

کنهد. آنهان  شیعیان را شهفاعت می در برخی احادیث آمده است که روز قیامت، حضرت زهرا
خواهند که قدرشهان در آن روز معلهوم گهردد، بهه آنهان  اند، از خدا می فتهکه مورد شفاعت قرار گر

شما را دوست داشته یها  برگردید و بنگرید. هر کس به خاطر محبت فاطمه»شود:  خطاآ می
به شما طعام و لباس داده و آآ نوشانده یا از آبروی شهما دفهاع کهرده، دسهت او را بگیریهد و وارد 

 دهنده ارزش این محبت و ا ربخشی آن در قیامت است.  شاناین امر ن 3«.بهشت سازید
 گوید:  برید بن معاویه عجلی می

بودم که ناگاه شخصی که پیاده از خراسان برای مالقهات آن حضهرت آمهده  نزد امام باقر
بود، وارد شد. دو پای خود را که ترکیدگی و شکاف برداشته بود، برای نشان دادن بیرون آورد 

بیت مرا بهه ایهن کهار وا نداشهت و  به خدا قسم، چیزی جز محبت شما اهل»و عر  کرد: 
به خدا قسهم »فرمود:  امام باقر«. دوستی شما باعث شد که این راه طوالنی را پیاده بیایم

اگر سنگی ما را دوست بدارد، خداوند تبارک و تعالی او را با ما محشور گردانهد و آیها دیهن، 
 4«.چیزی جز محبت است 

                                                           

 .40. غافر: 1
 . زیارت جامعه کبیره.2
 .52، ص 7 ؛ ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 3
 .95، ص 27 . همان، ج 4



128       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 ست منابعفهر 
 م. 1973چال اول، حیدرآباد: دایر  المعارف العثمانیه؛  ؛الثقاتحبان، محمد؛  ابن .1

 ش. 1399چال اول، قم: بوستان کتاآ،  ؛شمیم عفاف سید اتغر؛  احمدی، .2

چهال سهوم، قهم:  ؛به علما و طالب عیایات حضرت مهدیباقی اتفهانی، محمدرضا؛  .3
 ش. 1383نصایح، 

؛ تصحیح محمدباقر خرسهان؛ چهال اول، مشههد: نشهر حتجاجاإل، احمد بن علی؛  طبرسی .4
 ق. 1403مرتضی، 

 ش.1356 اسراء، مرکزنشر :قم چاپ پیجم، ؛مقربان ادب فیایجوادی آملی، عبدالله؛  .5
تهران: مؤسسه انتشارات و نشهر آ هار  ؛هایی از سیره امام خمییی برداشترجایی، غالمعلی؛  .6

 ش. 1392، امام خمینی

؛ تصحیح تبحی تالح؛ چال اول، قم: نشهر البالغة نهجمد بن حسین؛ شریف الرضی، مح .7
 ق. 1414هجرت، 

 ق. 1395کمال الدین و تمام الیعمة؛ چاپ دوم، تهران: اسالمیه، تدوق، محمد بن علی؛  .8
چهال دوم؛ نجهف: مکتبهة   ؛بشارة المصطفی لشیعة المرتضفیالقاسم؛  طبری، جعفر بن ابی .9

 ق. 1383حیدریه، 
 ق. 1414؛ چال اول، قم: الثقافه، امالیحسن؛  طوسی، محمد بن .10
اختیار معرففه الرجفال؛ چفاپ اول، مشفهد: م سسفه نشفر دانشفگاه کشی، محمد بن عمر؛  .11

 ق. 1409مشهد، 
اکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی؛ چهال  ؛ تصهحیح علیالكافیکلینی، محمد بن یعقوآ؛  .12

 ق. 1407چهارم، تهران: دار الکتب االسالمیه، 

 ق. 1403؛ چال دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بحاراألنوارر؛ مجلسی، محمدباق .13

 ش.1397چال بیست و ششم، قم: بوستان کتاآ،  ؛سیمای فرزانگانمختاری، رضا؛  .14

 ش.1369؛ تهران: انتشارات تدرا، مجموعه آثارمطهری، مرتضی؛  .15

 ش. 1371یه، ؛ چال دهم،تهران: دار الکتب االسالمتفسیر نمونهناتر؛   مکارم شیرازی، .16
 نشریات

ههای فلسهفی  ؛ فصهلنامه پژوهد«توجیه ایمهان از دیهدگاه ویلیهام جیمهز»آذربایجانی، مسعود؛ 
 .3 – 16، ص 1383، بهار 19، پیاپی  3کالمی؛ سال پنجم، شماره 



 نمازآثار فردی و اجتماعی 
*عباسکوثری والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
یکتاست. زبان با ذکر و قرائت، قلب بها خشهوع و فروتنهی و  نماز، زیباترین تجلی بندگی و خدای

هها  بدن با رکوع و سجود، یاد و نام معبود را متجلی ساخته است. نماز، آرامد و نشهاط را بهه جان
ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب »کند:  هدیه می ْكِر اللَّ ِِ ای  آدمی را در هاله 2ها، وسیله بازداشتن از بدی و به  1«َأال ِب

های بهاتقوا را در  و انسهان 3بهرد دهد، مؤمن را به معراج می روشنایی و تزکیه روح و روان قرار می از
ِتَِقىِ »دهد:  جوار قرآ الهی قرار می بَاُ ِكُ ِّ  ْ ََلُةُِق نمهاز، پشهتوانه اسهتوار و ذخیهره الیهزال 4«.الصو

زر و زور او را بهه ذلهت و  آدمی در مبارزه با شیطان نفس و نیز ستیز با شیاطین دیگر اسهت کهه بها
 خوانند.  تسلیم می

 اهميت نماز
شوند و اگر پذیرفتهه  ترین عبادت الهی است که اگر قبول شود، دیگر اعمال نیز قبول می نماز، مهم

ِ»نشود، دیگر اعمال نیز پذیرفته نخواهند شد:  ِقُبََِت  َِعََي هَِِِِفِِّ   ُِريو ت  َِعَمَِِهَِوِِإَذاُِريو ُْ ِِقُِبَ َِساِئ ُْ َسلاِئ
هاسهت.  و دسهتور معهین شهده بهرای انسان 7و بهترین عمل 6نماز، اتل و اساس اسالم 5«.َعَمَِهِِ

                                                           

 علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. هیئتعضو * 
 .28. رعد: 1
 .45. عنکبوت: 2
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  ایهن  حهدود و مسهائل  اگهر کسهی»فرمهوده اسهت:  اهمیت نماز تا آنجاست که امهام تهادق
  مهتدههد، در روز قیا  انجهام  در وقهت  و بهه جها آوردن  وقهت را با حفظ   واجب  گانه پن   نمازهای

بهه   چنهین  کهه  گردد و کسی می  بهشت  با او داخل  دارد که  عهد و پیمانی  خواهد آمد؛ در حالی که
، او را مهورد  و اگر خواسهت  او را عذاآ  اگر خدا خواست،  نیست.  عهد و پیمانی  جا نیاورد، دارای

 اند:  همچنین درباره اهمیت نماز فرموده 1«.دهد قرار می  بخشد
ِِبلِهِِإَذاَِقا ِضَِوَِحفولت  َر  َماِءِِإلَىِاِل  نَاِ ِالسو َِأع   ْ َمُ ِِم ح  ْو َِعََي ِهِال ََلِةِنََزلَت  َِّىِِإلَىِالصو َمِال ُمَص

ََلِةَِماِان فَتَ َِ َِّىَِماِِفىِالصو ِيَع ََُمَِهَذاِال ُمَص ِلَو  که نمازگزار بهه  زمانی  2؛ال َمََلِئكَُ َِوِنَاَياُ َِمََک 
گردد و مالئکهه  د، رحمت الهی بر او از اطراف آسمان به اطراف زمین نازل میایست نماز می

دانست چه پاداشهی در  کند. اگر نمازگزار می ای او را تدا می نمایند و فرشته او را احاطه می
کرد. نماز است، آن را رها نمی

حمیده همسهر  را تسلیت بگویم، به خدمت ام   گوید: برای اینکه سوگ امام تادق ابوبصیر می
اگر امهام را هنگهام وفهات »امام رسیدم. وی گریست و من نیز برای گریه او گریستم. سپس گفت: 

نمودی. دستور داد تمامی بستگان خوید را جمع کنند و ما  دیدی، کاری شگفت مشاهده می می
مها بهه شهفاعت »بدون استثنا همه را حاضر ساختیم؛ پس از اجتماع نگاهی به آنان کرد و فرمود: 

3«.رسد آنکه نماز را سبک بشمارد، نمی

 آثار نماز
ترین ا هری اسهت کهه  تجلی روح عبودیت و بندگی و ایستادن در جایگاه نیاید در نمازگزار، مهم

کند. انسان در پرتو ایهن نورانیهت، بهه آ هار دیگهری  دل و جان آدمی را با آفریننده هستی مرتبط می
 شود. اشاره می دست پیدا کند که به برخی از آنها

 الف. آثار فردی
 . قرب معنوی 1

نماز موجب قرآ معنوی است؛ به همین دلیهل قصهد قربهت، از واجبهات اتهلی در آن اسهت؛ 
های بهاتقوا را در جهوار قهرآ الههی قهرار  نمهاز، انسهان»فرمهوده اسهت:  که امهام رضها چنان

                                                           

 .267، ص 3 ؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 1
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ترین عمهل کهه بهه  محبهوآترین و  در پاس  به این سؤال که بافضیلت امام تادق 1«.دهد می
َفلِ َِأف َضلَ ِ»شوند چیست، فرمود:  وسیله آن بندگان به خداوند نزدیک می ِْ لَدِال َمع  ََُمَِشي ئا ِبَع  َماَِأع 

يَمَِ  ْ َِم َْ الَِ ِِعيَسىِاب  ِال َعب َدِالصو یَِأ و َْ ََلِةَِأََِلِتَ َِهِذِ ِالصو  ْ كلاِةِِِم لَلِةَِوِالزو صلاِنىِِبالصو َقاَلَِوَِأو 
ُتَِحيَاِ  بینیهد بنهده تهالح،  تر سراغ ندارم. مگر نمی بعد از معرفت الهی، از نماز بافضیلت 2؛ماُيم 

 «.ام، مرا به نماز و زکات سفارش کرده است فرمود خداوند تا زمانی که زنده عیسی
 . بازدارندگی از گناه 2

فرمایهد:  آن به تراحت میکه قر هاست؛ چنان زیستن و عدم ارتکاآ زشتی یکی از آ ار نماز، پاک 
الَة َتْنهی» بهه دلیهل ایهن «. دارد ها و منکرات باز می نماز از زشتی 3؛َعِن اْلَفْحشاِء َواْلُمْنَكرِ   ِإنَّ الصَّ

قاُلوا يذا ُشذَعْيُب »گفتند:  کردند و می نقد بازدارندگی آن بود که کافران قوم شعیب آن را انکار می
ای شعیب! آیا نمازت به  4؛ُرَک ما َيْعُبُد آباُؤنا َأْو َأْن َنْفَعَ  ِفی َأْمواِلنا ما َنشاءَأَصالُتَک َتْأُمُرَک َأْن َنتْ 

خهواهیم در اموالمهان  پرستیدند، ترک کنیم یا آنچه را می دهد که آنچه را پدرانمان می تو دستور می
 دانستند. فروشی می پرستی و کم ؛ زیرا آنان نماز را مانع بت«انجام ندهیم 

 درباره این ا ر خاص نماز فرموده است:  یرمؤمنانام
ِِ بَِقَِوَِشلبوَهَهاَِرُسلوُلِاّلَله ِّْ ََلَقِال قَُهاِِإط 

َِ ِال َوَرِقَِوِتُط  نُوَبَِحتو ِالذُّ ل َِِوِإنوَهاِلَتَُحتُّ ِبال َحمو
َل ِِ ِمَِوِالَويَ  ُجِ ِفَُهَوِيَغ تَِسُ ِِمن َهاِِفىِال يَو  ْو ِِتَكُوُ َِعََىِبَاِبِال اٍتَِفَملاَِعَسلىَِأ   ْو لَسَِمل َخم 

َر ِِ ِالدو َْ ریزد، همچون برگ از درختان و ]قالده[ آنهها  نماز گناهان را فرو می 5؛يَب َقىَِعََي ِهِِم
 خدا کند، همچون باز کردن رسن از گهردن چهارپایهان. رسهول را از گردن بندگان باز می

روزی پهن   ر خانه مردی باشهد و شهبانهنماز را به چشمه آآ گرمی تشبیه فرمود که مقابل د
 مرتبه خود را در آن بشوید. آیا بر بدن چنین کسی چرک و کثافتی باقی خواهد ماند 

کهه  دارد، در حهالی  ها بهاز مهی ها را از منکرات و زشتی ممکن است گفته شود چگونه نماز انسان
اش، دارای  در تعریهف قرآنهی چنین نیستند. در پاس  بایهد گفهت نمهاز بسیاری از نمازگزاران این 

که در سوره طه هدف از نماز، یاد خدا دانسته شهده اسهت. اگهر  مشخصه بازدارندگی است؛ چنان
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ایسهتد؛ زیهرا  فردی بتواند این فلسفه را در روح و جهان خهوید تجلهی دههد، از گناههان بهاز می
معصهیت اسهت. امهام  مقصود از ذکر تنها گفتن با زبان نیست؛ بلکه یاد خدا به هنگام اطاعهت و

ترین چیزی که خدا بر خلقد واجب نموده اسهت، ایهن اسهت  سخت»فرموده است:  تادق
ه و  نهد: سهبحانیار بگویه بسهکست ین نیمقصود ا»سپس فرمود: «. که خدا را بسیار به یاد آرند اللَّ

ه و ال اله اال  الله و الله ا اد خداست در ی ر خداست، ولی مقصودکبر، گر چه آن هم از ذکالحمدللَّ
 عالمهه طباطبهایی 1«.ار بندد و اگر گناه است، وانهدکرده تا اگر اطاعت است، به کآنچه حالل 

 نیز در پاس  به این پرسد نوشته است: 
؛ ولی به حکم اختیار، این بازدارندگی به نحهو  پیداید بازدارندگی از فحشا، ا ر طبیعی نماز است

ه نحو ایجاد زمینه است؛ یعنی اگر مانع و مزاحمی در بهین تددرتد و علیت تامه نیست؛ بلکه ب
دارد. اگر یاد خهدا، حضهور و خشهوع و  بخشد و نمازگزار را از فحشا باز می نباشد، ا ر خود را می

کند و هر جا موانع قوی باشد، نمازگزار از حقیقت یاد خهدا  اخالص قوی باشد، نمازگزار گناه نمی
 2گردد. منصرف و مرتکب گناه می

 . آمرزش گناه3

هذاِر َو ُزَلفذا  »خداوند درباره آمرزش گناهان به وسیله نماز فرموده است:  الَة َطَرَفذِی النَّ َو َأِقِم الصَّ
ئاِت ذِلَک ِذْكری ي  ِهْبَن السَّ ِْ ْيِ  ِإنَّ اْلَحَسناِت ُي اِكريَن   ِمَن اللَّ َِّ در دو طرف روز و اوایل شب نمهاز  3؛ِلل

مقصهود از حسهنات کهه از بهین «. برند می ها را از بین  حسنات، سیئات و بدی را برپا دار؛ چرا که
الةَ »هاست، به قرینه جمله  برنده بدی   تواند نماز باشد.  و نیز روایت ذیل، می« َأِقِم الصَّ

 عثمان چنین روایت شده است:  ذیل آیه فوق از ابی البیان مجمعدر تفسیر 
م و سلمان شاخه خشکی از آن درخت کند و حرکتد من همراه سلمان در زیر درختی بودی

پرسهی چهرا ایهن کهار را  ای اباعثمهان از مهن نمی»گاه گفت:  های آن ریخت، آن داد تا برگ
زیر  خدا گونه من با رسول به همین»علتد را پرسیدم. سلمان در جواآ گفت: «. کردم 

هاید ریخت.  تا برگدرختی بودم و آن حضرت شاخه خشکی را از درخت کند و تکان داد 
پرسی چرا این کار را کردی  و چون من علت آن  سپس به من فرمود: ای سلمان، از من نمی

خهوبی گرفهت و   را سؤال کردم، فرمود: هنگامی که شهخ  مسهلمان وضهوی خهود را بهه
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هها بهر روی زمهین  چهه ایهن برگ ریزد؛ چنان گانه را به جای آورد، گناهاند می نمازهای پن 
 1«.پس آیه فوق را قرائت فرمودریخت و س

النهاس بهه  الناس، وابسته به رضایت تاحبان است. اهمیت حق  البته آمرزش گناهان مرتبط با حق
اگر در وسعت وقت مشهغول نمهاز »اند:  الناس نوشته ای است که فقها در تزاحم نماز با حق اندازه

اند در بین نماز طلب او را بدهد، باید چه بتو باشد و طلبکار، طلب خود را از او مطالبه کند، چنان
در همان حال بپردازد و اگر بدون شکستن نماز، دادن طلب او ممکن نیست، باید نماز را بشهکند 

 2«.و طلب او را بدهد، بعد نماز را بخواند
 . آرامش4

یکی از آ ار نماز، آرامد روح و روان است. بهتهرین راه آرامهد، توجهه بهه مالکیهت الههی و یهاد 
آنهها کسهانی هسهتند »فرماید:  یامت است. قرآن کریم پس از مژده به تابران، در وتف آنها میق

ا ِإَلْيِه راِجُعوَن گویند:  که به هنگام رویارویی با نامالیمات می ِه َو ِإنَّ ا ِللَّ ما مملوک خداییم و بهه  3؛ ِإنَّ
فهردی کهه خهود و همهه  این مسأله، نهایت آرامهد بهرای آنهاسهت؛ زیهرا« گردیم سوی او باز می

داند، از اینکه مالک اتلی آنچه را به او بخشیده، باز پس گرفتهه  وابستگاند را در ملکیت خدا می
شود؛ زیرا ایمان دارد که مالک هستی حق دارد هر گونهه مایهل اسهت در   است؛ دچار نگرانی نمی

شود؛ یعنی بها  دآور میاش تصرف کند. نمازگزار در نیاید خود با خداوند هر دو جهت را یا ملک
ِه َرب  اْلعاَلميَن »جمله  به مالکیت و ربوبیت مطلقه خداوند به همهه جهانیهان اعتهراف  4«اْلَحْمُد ِللَّ

يِن »کند و در آیه  می  شود. قیامت را یادآور می 5«ماِلِک َيْوِم الد 
از خداونهد در ها، ناشی از بالها یا هجوم دشمنان است کهه نمهازگزار بها اسهتعانت  گاه اضطراآ

اَک َنسَتعين»جمله  اَک َنعُبُد َوايِّ دهد و بها امیهد  روح خوید را با قدرت الیزال هستی پیوند می« ِايِّ
بخشد. گاه نیز وحشت و هراس از مهرگ و احسهاس  به یاری و کمک او جان خوید را تسلی می

ه دور اسهت؛ شود، ولی نمازگزار واقعی از ایهن احسهاس به نیستی و نابودی، موجب اضطراآ می
يِن »زیرا در نماز با گفتن جمله  شود و با تکهرار  سرای جاویدان آخرت را یادآور می« ماِلِک َيْوِم الد 
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حيم»رحمت الهی در فراز  حمن الرِّ ، امید به فضل پروردگار را توشه و زاد راه خود در این سفر «الرِّ
دلهره و پریشانی است که فرهنهگ  دهد.  پیشینه تاریک و سابقه بزهکاری، از عوامل دیگر قرار می

النهاس  نماز در این گرفتاری نیز یار و همراه انسان اسهت. نمهازگزار بها توبهه واقعهی و جبهران حق
تواند خود را زیر چتر رحمت واسعه الهی و آمرزش خداوند قرار دهد؛ همهان رحمهت کهه در  می

1ها قرار گرفته است. سوره هود فلسفه آفریند انسان

 . بهشت5

رآن کریم برای مؤمنان رستگار تفاتی ذکر نموده است که دو تفت از آنهها دربهاره نمهازگزارانی ق
کننهد و در پهاداش آنهها  است که افهزون بهر خشهوع در نمهاز، بهر انجهام درسهت آن مراقبهت می

ِيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهذْم فيهذا خاِلذُدوَن »فرماید:  می رنهد و ب آنهها بهشهت بهرین را ارث می 2؛الَّ
ای دیگر مداومت بر انجام نمهاز و مواظبهت بهر آن را  که در آیه چنان«. جاودانه در آن خواهند ماند

ههای  مندی از زنهدگی باکرامهت در باغ در کنار تفاتی همانند پاکدامنی و امانتداری، موجب بهره
 3بهشتی قرار داده است.

 ب. آثار اجتماعی

مبین اسالم، هماهنگی آنها با تکالیف اجتماعی اسهت. های احکام عبادی در دین  یکی از ویژگی
تشریع نماز به جماعت، بیانگر این است که نماز که در تدر عبادات است؛ با حضور اجتمهاعی 

آغوش و همراه است. به دلیل همین رابطه و یق نماز با تکالیف اجتمهاعی اسهت کهه قهرآن بهه  هم
که  را با کیفیت خاص خود انجام دهند؛ در حالی  دهد در تحنه نبرد نیز نماز مسلمانان تعلیم می

و همراه فرمان به نماز، امر به معروف، نهی از منکهر  4سالح و ابزار دفاعی را به همراه داشته باشند
در راستای همین نظام هماهنگ است که بعد از انجام نماز جمعهه، بهه  5شود. و تبر را یادآور می

خداونهد   آوردن فضهل  دست شدن به کارهای روزانه برای به  شدن مردم در زمین و مشغول  متفرق 
تواند  توتیه نموده است و منظور از طلب فضل الهی بعد از نماز جمعه در گستره عام خوید می

کسب روزی، عیادت مریض، تالش در برآوردن حاجت مسلمان، دیدار برادران دینی، حضور در 
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 1مجلس علم و مانند آن بوده باشد.
 امتاستق. 1

را بههه وحشههت  هههر وقههت امهری و پیشههامدی، امههام علههی»فرمههوده اسههت:  امهام تههادق
لَلةِِفرمود:  ایستاد و می خاست و به نماز می انداخت، بر می می َِوِالصو ِْ ب  تَِعينُواِِبالصو ؛ از تهبر و اس 

 همچنین در روایت دیگری فرموده است:  2«.نماز کمک بگیرید
ِِإذَِ نَُ َِأَحَدكُم  كَلَ َِماِيَم   ْ لِجَدَِفي ُخَ ِال َمس  ِيَلد  لَأِثُلمو ِيتََوضو ن ياََأ   ِغُُموِمِالدُّ  ْ ِِم اَِيَخَ َِعََي ِهَِغم 

ِيَقُولُِ َ ِِفيِهَماَِأَماَِسِمع َتِاّلَله َ ُعوِاّلَله ِيَد  ِْ َلةَِِِِرك َعتَي  َِوِالصو ِْ ب  تَِعينُواِِبالصو بهرای شهما چهه  3؛َوِاس 
شوید، وضو بگیرید بهه مسهجد  رو می های دنیا روبه ممانعی است هنگامی که با غمی از غ

اید خداوند دستور داده است از  بروید، دو رکعت نماز بخوانید و در آن دعا کنید  آیا نشنیده
 تبر و نماز استعانت جویید. 

 . اتحاد2

نماز، جلوه زیبای همبستگی تفوف مؤمنان است. نمازگزار در قرائت سوره حمهد، مؤمنهان را در 
پرسهتیم و تنهها از تهو یهاری  گوید تنها تهو را می بیند و در نیاید با خدای یکتا می خوید می کنار
 5فرسهتد و در پایان نماز به همه بندگان تالح سهالم می 4جوییم. ما را به راه راست هدایت کن می

تأکیهد تا به این وسیله ارادت قلبی خود را تقدیم آنان کند؛ این در حالی است که به نماز جماعت 
های آن افهزون بهر  فراوان شده و در هر جمعه، به نماز جمعه دعوت شده است که یکی از فلسهفه

در فلسفه نماز جماعت فرمهوده  اظهار بندگی، اتحاد برای انجام کارهای نیک است. امام رضا
در سایه جماعت و حضور مردم در کنار یکدیگر، مسهاعدت بهر نیکهی و تقهوا و منزجهر »است: 

 6«.یابد بسیاری از معاتی خداوند تحقق می شدن از
 . آثار سياسی3

ها، تهدیهدها و  یکی از مسائل مهمی که برای هر مسلمان الزم است، شهناخت جامعهه، فرتهت
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اشتباهات، بر فرد آگاه به زمان خهوید  های جهانی است؛ زیرا به فرموده امام تادق سیاست
های آن جلهوه زیبهایی یافتهه اسهت،  ز جمعه و خطبهیکی از آ ار نماز که در نما 1آورد. هجوم نمی

آگاهی مؤمنان به این مسائل است. البته نماز جمعه در گستره مختلف خهود بحثهی مسهتقل الزم 
 شویم که فرمود:  را یادآور می باره تنها حدیث امام رضا دارد، ولی در این 

ان است و خدا خواسهته خطبه نماز جمعه به این جهت است که نماز جمعه، محل اجتماع همگ
دادن از  است تا امام وسیله و فرتتی برای اندرز دادن به مردم و برانگیختن آنان بهه اطاعهت و بهیم 

معصیت در اختیار داشته باشد و نیز آنها را از آنچه مصلحت دین و دنیایشان است، آگهاه سهازد و 
و زیان و سرنوشت آنهها مهؤ ر رسد و در سود  اخبار و حوادث مهمی که از نقاط مختلف به او می

 2شان برساند. است، به اطالع
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*یدالل مقدسی والمسلمین االسالمحجت

ردل والمسلمین االسالمحجت **محمدجوادپج

 مقدمه

مندی بهتر از زندگی است. در این مسیر انسان بهه  یافتن الگوهایی برای بهره انسان همواره به دنبال
های زندگی باشهد. ایهن مههم زمهانی بهرای او  الگوی موفقی نیاز دارد که یاریگر او در تمام عرته

یابد که این برنامه به منبع الهی متصل باشد تا افزون بر رشد فردی، او بتواند  اهمیت دو چندان می
از چنین ویژگهی  نسانی و دینی خود را نیز با آسودگی خاطر اجرا کند. سیره معصومینوظیفه ا

جامعی برخوردار است، ولی از آنجا که پرداختن به برنامه زندگانی ایشان بسهیار گسهترده اسهت؛ 
در این مقاله تالش شده سیره زندگانی آنها در شاخه اقتصادی و از میان موضوعات آن، بهه بحهث 

های  های بخشد مالی پرداخته شود تا افزون بر نشان دادن جایگهاه ویهژه هزینهه عرتهبا اهمیت 
بهه  های بخششهی معصهومین بخششی در برنامه زندگی ایشان، بتوان با الگو گرفتن از عرته

های نیکوکهاری را در سهیره ایشهان معرفهی نمایهد.  وظیفه انسانی و دینی اقدام نمود و سایر عرته
گویای آن است که بخشهد تنهها در عرتهه کمهک بهه  ندگانی ائمه اطهارنگاهی به تاری  ز

هها، هدیهه دادن،  ها ماننهد آزاد کهردن بردگهان و زنهدانیان، رفهع نزاع نیازمندان نبوده و دیگر عرته
های فرهنگهی نیهز مهورد  های مالی دیگران، تهأمین هزینهه پرداخت بدهی دیگران، تأمین خسارت

ها  خششهی بهوده اسهت. ایهن مقالهه بهه بیهان و توضهیح ایهن عرتهههای ب توجه ایشان در هزینه
 پردازد.  می
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 . کمک به نيازمندان1
بهوده اسهت تها جهایی کهه  تیب ترین عرته و جزء برنامه روزانه اهل کمک به نیازمندان، مهم

، گیری محرومان و نیازمندان دریو نداشهتند. امیرمؤمنهان حتی در وضع دشوار مالی، از دست
کهرد  با وجود دشواری مالی، همواره به تورت شبانه به نیازمنهدان کمهک می پیامبر در دوران

ا َو َعالِنَي »که سبب شد آیه  هاِر ِسرًّ ْيِ  َو النَّ يَن ُيْنِفُقوَن َأْمواَلُهْم ِباللَّ ِِ
در شأن آن حضرت نازل  1«َالَّ

کهه انگشهترش را بهه  رسانی در آن شرایط سخت مالی تا آنجا بهود گیری و کمک این دست 2شود.
 3نیازمندی بخشید.

ما بهه »فرمود:  خدا به میزانی بود که رسول بیت اهتمام در کمک به نیازمندان در میان اهل
ی را رد کهرده باشهیمیده  زی مییر مستحق  چیغ از ایهن رو حضهرت هرگهز  4؛«م تا مبهادا مسهتحق 

ههایی  گزارش 5«.زت را برطهرف کنهدخدا نیا»فرمود:  سائلی را رد  نکرد و اگر چیزی نداشت، می
نسبت به همه نیازمندان در ماه رمضان نقهل شهده اسهت  درباره بخشد و احسان ویژه پیامبر

های  یکههی از توتههیه 6گیری  از نیازمنههدان در ایههن مههاه اسههت. دهنده اهمیههت دسههت کههه نشههان
دان پهید از تنهاول هنگام شهادت به فرزندانشان، تدقه دادن از غذایشان به نیازمن امیرمومنان

  7آن بود.

 . آزادی بردگان و زندانيان 2
هها  و به تناسب وضعیت زمان 8های دین میزان هزینه در مسیر آزاد کردن بردگان با هدف نشر آموزه

بهوده اسهت. بنها بهر  های بخشد مالی در سهیره معصهومین ها، یکی دیگر از عرته و مکان
و درآمد عرق جبهین خهود، ههزار بهرده  11 ز دسترن ا ، امیرالمؤمنیناز امام تادق 9حدیثی

                                                           

 .274. بقره: 1
 .500، ص 2البیان؛ ج . فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع2
 .118، ص 2؛ ج طالب میاقب آل أبی. محمد بن علی ابن شهرآشوآ؛ 3
  . 101؛ ص عدة الداعی و نجاح الساعیفهد حلی؛  . احمد بن محمد ابن4
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 .72؛ ص ثواب االعمال و عقاب االعمال. محمد بن علی تدوق؛ 6
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 . 445و  444ص  ،1؛ ج اقبال األعمالطاووس؛  . علی بن موسی ابن8
 . 35و  17، ص19؛ ج مرآة العقول. محمدباقر مجلسی؛ 9

 .74، ص 5؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 10
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خریهد،  نیز بردگان و کنیزان بسهیاری را می امام سجاد 1رد.کخرید و به خاطر خدا، آنها را آزاد 
توانهد بهه  امروزه این نهوع احسهان می 2کرد.نمود و آزاد می آنان را در محور زندگی خود تربیت می
، 1398جهرایم غیرعمهدی اجهرا شهود؛ چنانکهه در سهال شیوه جشن گلریزان در آزادی زندانیان 

گیری از زنهدانیان و  دسهت 3نفر از زندانیان جرایم غیرعمدی به کمک خیرین آزاد شهدند. 8599
انهدازی کسهب و کهار مناسهب، از جملهه اقهدامات امهام  کمک بهه آنهها پهس از آزادی بهرای راه

تد دینار برای وی فرسهتاد  مبلو یکبود که پس از آزادی ابوهاشم جعفری از زندان،  عسکری
اش در ایهن مسهیر، در  برای تقویت روحیهه های ایجاد شغل را برای او فراهم کند. امام تا زمینه

   4«.هر گاه نیازمند شدی، نیازت را در میان بگذار و شرم نکن»ای به او نوشت:  نامه
 ها . هزینه برای رفع نزاع3

بهود؛  ی اجتماعی، از دیگر بخشد ههای معصهومینها هزینه برای برطرف کردن ناهنجاری
که در دوران حکومت عمر بن خطاآ، جوانی ادعا کرد زنی، مادر اوسهت؛ ولهی زن انکهار  چنان

گهاه ازدواج  کرد و چهل نفر از قبیله خود را نزد عمر حاضر کرد و آنها شههادت دادنهد کهه زن هیچ
 نی کهردن جهوان داد، ولهی امیرمؤمنهاننکرده است تا فرزندی داشته باشد. عمر حکم به زنهدا

مانع شد و گفت برای روشن شدن حقیقهت، طهوری قضهاوت خواههد کهرد کهه مهورد رضهایت 
پس از اذن از ولهی  زن، او را بهه تهزوی  جهوان درآورد و  خداوند باشد. عمر نیز پذیرفت. امام

با او همبستر شود.  جهت مهریه از مال شخصی خود، چهارتد درهم به جوان داد تا به زن داده و
زن با دیدن این اقدام حضرت، اعتراف کرد که مادر آن جوان است و افراد قبیلهه بهه خهاطر حفهظ 

   5شأن قبیله خود، از زن خواسته بودند که فرزندش را انکار کند.
ان ما نهزاع مهالی رخ داد، از یعیان دو نفر از شیهر گاه م»عمر فرمود: به مفضل بن  امام تادق

فهه َهمهدانی و یمفضل نیز در جریان نزاعی کهه میهان ابوحن 6«.ن  به فرد مدعی پرداخت کنمال م
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شان به خانه خود فهرا  دامادش بر سر میراث رخ داده بود، هر دو طرف را پس از آگاهی از اختالف
شان را اتالح کرد و برای ترک نزاع، از دو طهرف  انیخواند و با پرداختن چهارتد درهم به آنان، م

به من فرمهان  ه امام تادقکست؛ بلین وجه از خودم نیه اکد یبدان»عهد گرفت. سپس گفت: ت
زه دارند، از مال او برای آشتی آنان و یزی با هم ستیعیان درباره چیه هر گاه دو نفر از شکداده است 

 1«.ن، از مال آن حضرت استینم و اکشان خرج  رفع نزاع

 دادن  . هدیه4
گشایی در بسهیاری  فتن آن، نقد مثبتی در روابط اجتماعی بشر دارد و عامل گرهدادن و پذیرهدیه 

از جملهه مهوارد  2هاسهت. افهزاید محبت ها و  ها از سهینه از مشکالت اجتماعی و زدایهد کینهه
خهدمتکاری  که پیامبر ، هدیه ایشان به افراد بوده است؛ چنانهای جاری معصومین هزینه

دینهار از مهال  1000پس از شهادت عمهوید هزیهد ،  امام تادق 3اش هدیه کرد. را به خاله
 امام رضها 4های شهدای یاران زید تقسیم کند. خود را به ابوخالد پرداخت تا آن را میان خانواده

نیز مبلو بدهکاری برادرش عباس را با اینکه نسبت به ایشان برخورد مناسبی نداشت، بهه او هدیهه 
 5داد.

 ان. پرداخت بدهی دیگر 5

های فراوانی دارد؛ آنچهه  در موضوع بدهی افراد ورشکسته یا ناتوان، نمونه عملکرد معصومین
باید به آن توجه شود، این است که آیا این موارد از اموال شخصی آنان پرداخت شهده اسهت یها از 

مهۀ تدقاتی بوده است که در اختیار آنان قرار داشت و یا از منابع دیگر  اگر چه تشخی  دقیق ه
ها به طور اجمالی حاکی از آن است که آن بزرگهواران در بسهیاری  موارد ممکن نیست، اما گزارش

های در اختیار یا از هدایایی کهه بهه آنهان  از این موارد، از مال شخصی و به تناسب گاهی از وقفی
 پیهامبر ای را نزد روزی جنازه»گوید:  کردند. ابوسعید خدری می رسید، به این کار اقدام می می

 آوردند که دو درهم بدهکاری داشت. آن حضرت بهر آن جنهازه نمهاز نخوانهد تها امیرمؤمنهان
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فرمود: خدا از  نماز گزارد و به امیرمؤمنان خدا ضمانت کرد که پرداخت کند. سپس رسول
ات را از بهدهکاری رهانیهدی، خهدا نیهز تهو را  که بهرادر دینهی اسالم به تو جزای خیر دهد و چنان

این روایت در بسیاری از منابع فقهی آمده است و فقیهان در موضوع جواز ضمانت، بهه  1«.رهاندب
که این استناد فتوایی، نشانۀ اعتبار روایهت اسهت.  2اند استناد کرده و فتوا داده عمل امیرمؤمنان

 3.اش را بپهردازد اش را پرداخت تها بهدهی به شخصی که دیه بدهکار بود، مبلو دیه امام حسن
 م غفاری برای پرداخت بدهی خود، نزد امهام رضهایابراه نام عبدالله بننقل است شخصی به 

شکوه برد. آن حضرت ضمن پذیرایی از او، مبلغی بید از سیصد دینهار بهه او « تریا»در مزرعۀ 
پس از پرداختن بدهی خود از این مبلو، مانهده آن را بهرای زنهدگی خهود »پرداخت کرد و فرمود: 

   4«.نه کنهزی

 های مالی دیگران  . تأمين خسارت6

های مالی که بر ا ر بالها و عوامل مختلفهی همچهون سهیل،  برای جبران خسارت معصومین
شهد، نقهد  ها، سهرقت و ... کهه بهه مسهلمانان وارد می ها، جنگ هجوم آفت کشاورزی، بیماری

انهد کهه بهه  دسهتگیر مهردم بودهکردند و  فعالی داشتند و با هزینه اموال شخصی به مردم کمک می
 شود. چند نمونه اشاره می

به مدینه هجوم برد و ضمن غارت شههر، بسهیاری از  لشکر یزید پس از شهادت سیدالشهداء
چهارتد خانواده را در مدتی که این غارت ادامه داشت، پنهاه داد و  مردم را کشت. امام سجاد

به خدا قسم ما نزد پهدر و »ها گفت:  زنان این خانوادهگیری کرد که یکی از  ای دست گونه از آنان به
زبیهر  همین رفتار از آن حضرت، در دوره اقهدام ابن«. گونه مورد شرف و احترام نبودیم مادرمان این

 5علیه امویان نیز نقل شده است.
خسارت سرمایه و سهود کشهاورز  ها به کشاورزی، امام کاظم در آسیب ناشی از هجوم مل   

دینار جبران کهرد و بهه  150اش آسیب دیده بود، با پرداختن  ای را که محصول کشاورزی هنود سال
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 1«.شد ات را نیز به تو پرداختم که سی دینار می سود کسب»او گفت: 
شخصی به نام احمد بن حدید با گروهی از دوستاند در سهفر حه ، مهورد هجهوم جمعهی از   

 ت رفت. پس از رسیدن به مدینهه، نهزد امهام جهوادهایشان به سرقسارقان قرار گرفت و دارایی
فرمهان داد بهه او پهول و لبهاس بدهنهد تها میهان  رفت و ماجرا را برای حضرت بیان نمود. امام

 2یاراند تقسیم کند.
شد، اسب خود را بهه  هایی که منجر به مرگ افراد می نیز در آسیِب بیماری امام حسن عسکری

 3مرکب شده بود، واگذار کرد. ه و بییکی از دوستاند که مرکبد مرد
 های فرهنگی و اجتماعی . تأمين هزینه7

در جههت رشهد و تعهالی فرهنهگ  ای دارد که هر نوع فعالیت گسترده  های فرهنگی، دامنه فعالیت
های سهودمند عمهومی و... را در خهود  الهی، تصحیح و شکوفایی تربیت انسانی، افزاید آگاهی

 شود. د به مواردی از آن در زندگی معصومین: اشاره میدهد. در این بخ جای می
 الف. پرداخت هزینه سفر زیارتی

پرداختن همه یا بخشی از هزینه سهفر زیهارتی جههت تهروی  فرهنهگ زیهارت، از مهوارد تهأمین 
رفتنهد و گهزارش  های فرهنگی است. نقل است گروهی در سفر ح ، نزد امهام مجتبهی هزینه

 4هنگام بازگشت به هر یک از آنان چهارتد درهم هدیه داد. ند. امامداد سفرشان را به امام
ر یبیمار شده بود. هزینهه سهفر کهربالی فهردی را تهأمین کهرد و او را بهه حها روزی امام هادی

 5ند.کنی فرستاد تا براید دعا یحس
 ب. پرداخت هزینه ازدواج و مخارج پس از آن

  را بهه ازدواج پسهر کلثوم هدختر حضرت زینب اش، ام پس از آنکه خواهرزاده امام حسین
امام  6های زراعی خود را به آنان بخشید. جعفر درآورد، یکی از زمینمحمد بن عموید قاسم بن 

ه زر به مردی که همسر نداشت، پرداخت و به او توتیه کرد که کنیز در جریانی، هفت س باقر
                                                           

 . 30، ص 13. ابوبکر خطیب بغدادی؛ تاری  بغداد؛ ج 1
 .201، ص2؛ ج الصراط المستقیمیونس عاملی؛  . علی بن2
 . 510، ص 1ج  ؛ الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 3
 .63؛ صمن القسم غیر المطبوع من کتاب الطبقات الكبیر ترجمة اإلمام الحسنسعد؛  سعد ابنبن  . محمد4
 .459و  458؛ ص الزیاراتکاملقولویه؛  حمد ابن. جعفر بن م5
 . 235، ص 5؛ ج کتاب السیر و المغازیاسحاق؛ . محمد بن6
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سالمت خانواده و افهزاید روزی، مطهالبی را از ازدواج کند و درباره اهمیت ازدواج و نقد آن در 
 1براید بیان کرد. خدا رسول

 ج. پرداخت هزینه زندگی تازه مسلمانان

ای را کهه در قبیلهۀ خهود از  زنهدگی مسهیحی تهازه مسهلمان شهده ، بخشی از هزینهامام کاظم
پنجهاه دینهار از متمکنان بود و نزد ایشان اسالم آورده بود، تهأمین کهرد و بهرای مهریهه همسهرش، 

   1نیز براید تهیه کرد. به او پرداخت و خادم و سرپناهی تدقات امیرمؤمنان

 های علمی د. تأمين هزینه

پرداخهت و بهه  های اقتصادی فقیهان و عالمان، به تروی  علوم می ی با تأمین نیازمند امام باقر 
دغدغه به تحصهیل و  دهد تا آنان بیکرد که پس از او به این کار ادامه  نیز توتیه می امام تادق

   2تروی  علم بپردازند.

با هزینه برای اقامه عزا و دادن هدیه به مرثيه  هـ. تشویق به اقامه سوگواری برای معصومين

 سراها

 3ن ِمنا به مدت ده سال و تعیهین هزینهه آن،یبه اقامه سوگواری براید در سرزم توتیه امام باقر 
دهد که این عمل در راستای تحکیم فرهنگ دینی است؛ زیرا موسم ِمنها،  ن مطلب گواهی مییبر ا

خوانند و اگر پیهامی  زمان حضور همدالن ناهمزبان در میعاد ح  است که با یک زبان خدا را می
نیهز وتهیت  تر از آن نیست. امهام تهادق باشد که باید به جهان اسالم برسد، فرتتی مناسب

ل عزاداری شود و برای ههر برنامهه نیهز مبلغهی را مشهخ  و نمود در موسم ح  براید هفت سا
بهه  که امهام رضها روایات بسیاری نیز حاکی از تله دادن به شعراست؛ چنان 4وقف کرده بود.

زاعی که دربارۀ اهل هدا و به بیت دعِبل خع شعری سروده بود، مبلغهی را هدیهه  ویژه سیدالش 
 5داد.

                                                           

 . 480، ص 1؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 1
 . 383، ص 1؛ ج میزان اإلعتدال فی نقد الرجال. محمد بن احمد ذهبی؛ 2
 .117، ص 5؛ ج الكافی . محمد بن یعقوآ کلینی؛3
 . 144، ص 9؛ ج األحكام  تهذیبمد بن حسن طوسی؛ . مح4
 .      67، ص 2؛ ج إعالم الوری. فضل بن حسن طبرسی؛ 5
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فرهنگی با دادن هدیه به مخالفان در جهت ایجاد محبت و. نجات از انحراف فکری و تهاجمات 

 و هدایت آنان
کینه داشت و در سهفر بهه مدینهه  هزینه سفر مردی را که نسبت به امیرمؤمنان امام مجتبی 

اموالد سرقت شده بود، تأمین کرد و در نتیجهه آن شهخ ، بهه حقانیهت ایهن خانهدان اعتهراف 
   1نمود.

 بيت تشویِق توسل به اهل ز. تحکيم اعتقادی یاران با

ا، در بیماری نزد امام جواد بهه  های امام رضها خواست یکی از پیراهن رفت و می حسن وش 
ههای پهدر را پهید از درخواسهتد بهه وی  نیز یکی از پیراهن تبرک از ایشان بطلبد. امام جواد

اعتقادی اسهت کهه  های دیگر تحکیم ، از نمونهبیت ب به دعا و توسل به اهلیترغ 2هدیه داد.
 دعا، مایۀ تقویت ایمان آدمی و وابستگی درونی او به توحید و مبدأ آفریند است.

                                                           

 . 76، ص 14؛ ج تاریخ دمشق الکبیرعساکر؛  . علی بن حسن ابن1
 .203، ص 6الهداة؛ ج . محمد بن حسن حر عاملی؛ اثبات 2
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 ها خبرگزاری
رین 98زندانی غیرعمد در سال  8599آزادی »خبرگزاری ایسنا؛  ، 20/02/1399؛ «به کمک خی 

 .99022013858کد خبر: 



 با قرآن  امام حسنانس 
*علی ادمی والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
ای زیبها از  اسهت. ایهن دو جلهوه ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و تولد امام حسن مجتبهی

ضهمن تأکیهد بهر  کند. در سخنی از امهام مجتبهی پیوند ناگسستنی قرآن و عترت را ترسیم می
اند. امهام  مفسران واقعی قرآن معرفی شهدهتنها  بیت لبها، اه نقد تکمیلی این دو میراث گران

ای بسیار مهم بهه مهردم  و بیعت مردم با ایشان، در خطبه بعد از شهادت امیرمؤمنان حسن
بیهت پهاکیزه و پهاک اویهیم و  ترین خاندان پیهامبریم. اهل ما حزآ پیروز خداییم. نزدیک»فرمود: 

در امت خهود بهه یادگهار نههاد و دومهی آن،  خدا سنگی هستیم که رسول یکی از دو چیز گران
د رو و نهه از پشهت یگونه باطلی، نه از په چیه هککتاآ خداست که در آن، بیان هر چیزی است 

بیت مورد اعتماد هستیم و مها نیهز از روی حهدس و  د. در تفسیر آن، ما اهلیآ سر، به سراغ آن نمی
رو قصد نوشتار پید 1«.کنیم حقایق آن را بیان می کنیم؛ بلکه از روی یقین، گمان آن را تفسیر نمی

 دارد انس قرآن ناطق با قرآن تامت را در ضمن شد محور، تبیین و بررسی نماید.

 الف. معرفی قرآن
با قرآن، تالش گسهترده ایشهان بهرای معرفهی قهرآن اسهت؛  های انس امام حسن یکی از نشانه

بخههد و شههفای  هههای روشههنایی آن، چراغن قههریههه در اکههبههه درسههتی »کههه فرمههوده اسههت:  چنان
جال بدهد و اوتاف قهرآن را بهه دلهد  د به نور آن، وجود خود رایدهنده باهاست. پس جال نهیس
ه آدمهی در ک رت است؛ همچنانیات دل شخ  بابصیه حیدن در قرآن، مایشیرا اندیوند بزند؛ زیپ

 2«.دیمایپ نور راه خود را می کمکها با  ییکتار
                                                           

 .حوزه علمیه قم 4آموخته سطح  داند* 
 . 349؛ ص االمالی مفید؛. محمد بن محمد 1
 . 573، ص 1؛ ج کشف الغمه . علی بن عیسی اربلی؛2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 پنجمـ شماره  1442ـ رمضان  1400بهار  
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تواند ماهیت و حقیقت ایهن کتهاآ الههی را  نور برای قرآن، بهترین تعبیری است که میتعبیر منبع 
شدگان زیادی را از دریای ظلمت و پوچی نجات  نمایان کند. همین نورانیت بود که توانست غرق

ابتدا تورت ظاهری اسالم  دهد. عثمان بن مظعون، یکی از این افراد بود. این تحابی پیامبر
 گوید:  ود، ولی ایمان قلبی و واقعی نیاورده بود. او میرا پذیرفته ب

 من در ابتدا اسالم را فقط به تورت ظاهری پذیرفته بهودم، نهه بها قلهب و جهان؛ زیهرا پیهامبر
پهذیرفتم. روزی در خهدمت کرد و من هم از روی شرم و حیها  همواره مرا به دین اسالم دعوت می

در فکر فرو رفته است و ناگهان چشهم خهود را بهه آن حضرت بودم که متوجه شدم ایشان سخت 
آسمان دوخت. وقتی به حالت عادی برگشت، ماجرا را پرسیدم. ایشان فرمود: هنگامی که با شهما 

ْحسذاِن َو إيتذاِء ِذ  اْلُقْربذی»گفتم، این آیه بر من نازل شد:  سخن می َه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َو اْْلِ َو   ِإنَّ اللَّ
ُروَن َعِن ا  َيْنهی كَّ َِ ُكذْم َتذ خداونهد بهه عهدل و احسهان و  1؛ْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو اْلَبْغيِ َيِعُظُكْم َلَعلَّ

ند. خداوند به شهما انهدرز ک ر و ستم، نهی میکدهد و از فحشا و من ان فرمان مییکبخشد به نزد
د آمد و ایمان واقعی با شنیدن این آیه، انقالآ بزرگی در من به وجو«. دیر شوک  د متذیدهد، شا می

   2عالقمند شدم. به اسالم در دلم نشست و با عمق وجودم به پیامبر
ای کههه یکههی از یههاران تههمیمی  گونههه العههاده معنههوی او شههد؛ به ایههن انقههالآ سههبب رشههد فوق

شد و آن حضرت به سبب این رفاقت و دوستی نهام یکهی از فرزنهداند را عثمهان  امیرمؤمنان
  3شهادت رسید. نهاد که در کربال به

 ب. قرائت قرآن

کرد. در نقلهی آمهده  خواند و همواره دیگران را نیز به آن تشویق می ، بسیار قرآن میامام مجتبی
دربهاره ادآ در  امهام تهادق 4خوانهد. رفت، سوره کههف را می است وقتی به بستر خواآ می

ُأِ»وده اسهت: به معانی و مفاهیم قرآنی فرم قرائت قرآن و توجه ویژه امام حسن َْ ل َوِكَلا ََِلِيَق 
َِوَِج َِ َِعزو ِ ِكِتَاِبِاّلَله  ْ ِلَبوي  َِِِِم َِقاَلِلَبوي َ ِالَوُهمو ِنَمنُواِِإَلو َْ گونه بود که ههیچ  همیشه این 5؛ياَِأيَُّهاِالوِذي

                                                           

 . 90. نحل: 1
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ک، گفت: لبیهکردند؛ مگر اینکه می دارد، تالوت نمی« اید ای کسانی که ایمان آورده»ای را که  آیه
   «.لبیک

های نمهاز  در یکهی از خطبهه خالفهت، روزی امهام همچنین نقل است در دوران شد ماههه
این شواهد تهاریخی گویهای آن  1جمعه سوره ابراهیم را به تورت کامل بر روی منبر قرائت نمود.

از سهویی بهرای تشهویق  های جدی آن حضرت بود. امام است که قرائت قرآن، یکی از برنامه
کرد و از سوی دیگر با بیان آ ار و برکات آن، زمینه گراید مردم بهه  به قرائت قرآن تالش می دیگران

لاِ»که فرموده است:  نمود؛ چنان انس با قرآن را فراهم می ِِإمو ُِمَجابَل   لَوة  ِلَُهَِيع  نَ ِكَانَت   ْ َأِال ُق َْ َِق  ْ َم
 ِ ََ اُِمَؤجو َِوِِإمو   ََ در سهخن «. دعای مسهتجاآ دارد؛ زود یها دیهر هر کس قرآن بخواند، یک 2؛ُمَعجو

بَ َِ»دیگری از حضرت آمده است:  ِِإَذاَِأص  ِْ ُِسوَرِةِال َحش  ِْ ِنِخ  ْ َأِثَََلَثِنيَاٍتِِم َْ َِق  ْ ِْ َِِفَملاَتَِِِم ِِِمل
ِمهِِ َتِِهُِطبِ ََِِِذلِ َِِِيَو  َسىَِفَماَتِِف ِلَيَ  َأِِإَذاَِأم  َْ َِق َهَداِءَِوِِإ   َهَداءُِِِطبَِ ِبَِطابَِ ِالشُّ کسی کهه  3؛بَِطابَِ ِالشُّ

هر شهدا خواهد خورد و چهون  هنگام تبح سه آیه آخر سوره حشر را بخواند و در آن روز بمیرد، مع
 «.شود شب شود و بخواند و بمیرد، نیز ممهور به مهر شهدا می

 ج. کتابت قرآن

نی خطی منسهوآ شود، قرآهای خطی که در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می یکی از قرآن 
وقف شهده اسهت، شهامل  است. این نسخه که با امضای شی  بهایی به امام حسن مجتبی

گهردد. ایهن نهوع  هجهری بهاز می 41سه جزء قرآن با خط کوفی است و تاری  کتابت آن به سهال 
ه با آن کتاآ آسمانی دارد. کتابت قرآن از سه زاوی ارتباط با قرآن نیز حاکی از انس و الفت امام

 دارای اهمیت است: 
ن رو بود ینشان از علم و داند دارد و بقای داند و انتقالد به آیندگان، در گرو آن است. از هم. 1

شهرط  خدا بودنهد، رسهول  ای از قرید به اسارت مسلمانان درآمهده که عده جنگ بدردر که 
 4بود. مسلمانان قرار دادهآزادی برخی از آنها را تعلیم خط و کتابت هر یک از آنان به ده نفر از 

ورزی با تاحب قرآن، یعنی خدای متعهال اسهت. چهه اینکهه عاشهق سهعی  راهی برای عشق. 2
 ای با معشوق خود ارتباط برقرار کند. کند به هر بهانه می
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شهود و جنبهه تربیتهی  کتابت قرآن به طور طبیعی سبب تأمل و اندیشهه در محتهوای آن نیهز می. 3
 .مهمی را در بر دارد

 د. استشهاد به قرآن 
اش از آیهات قرآنهی  به قرآن تا آنجا بود کهه همهواره در سهخنان مههم انس و عالقه امام حسن

بخشهی  که در یک سخنرانی کوتاه درباره اهمیت تقهوا و نقهد آن در نجات کرد؛ چنان استفاده می
 انسان به چهار آیه قرآن استناد کرده است: 

کرد و آن را نهایت خشنودی خود قرار داد که تقوا، درِآ ههر  خداوند شما را به تقوا سفارش
توبه و سرآمد هر حکمت و شرف هر کاری است. به سبب تقوا، پارسایان رسهتگار شهدند. 

همچنین فرمهود:  1«.به درستی که برای پرهیزکاران، رستگاری است»خداوند متعال فرمود: 
مایهه رسهتگاری آنهاسهت، نجهات  و خدا کسانی را که پارسهایی کننهد، بهه کارههایی کهه»

پس ای بندگان خدا! از خهدا پیهروی 2«.شوند رسد و غمگین نمی دهد؛ به آنان بدی نمی می
ها به رویهد رفتن از فتنهکنید و بدانید هر که از خدا پروا کند، خداوند نیز راهی برای بیرون 

ت او را پیروز کنهد بخشد و هدایتد را فراهم کرده و حج   و در کارش درستی می 3گشاید می
 .و روسفیدش خواهد ساخت

ای از قهرآن  ها نیهز بهه آیهه در همه زمان بیت در رابطه با الگوگیری مردم از اهل امام حسن
 دهد:  استشهاد نمود که پس از ذکر نام چند پیامبر بزرگ الهی، دستور پیروی از آنان می

َِوِاق تَِ ُ َِرِحَمكُُمِاّلَله ِلِنَِبيِّهُِِِِدواِبِِهمِ َفاق تَفُواِنثَاَرهُم  ََ ِتََعالَىَِوَص َ ِاّلَله اِهيَمَِِفِِّ و َْ ِصفََ ِنبَائِِهِِإب ل
يوتَُهَملاَِوَِقلالَِ َماِعيَ َِوُِذرِّ ُخوُذوَ ِِ«ِفَبُِهلداهُُمِاق تَلِد ِ »:َِِوِِإس  َِملأ  َِأنوكُلم  ِ ََُملواِِعبَلاَيِاّلَله َوِاع 
ِ َِوِاَِلتِّبَاِ ِلَُهم  تَِهُدواِباَلق ِتَداِءِبِِهم  واَِوِاج  د ه خداونهد ینکوه آنان عمل یپس شما به ش 4؛َفِجدُّ

اوتهاف پهدراند  امبرشیهد؛ زیرا خداوند برای پییشان اقتدا نمایامرزد ه و به ایشما را ب
شهان اقتهدا  تیبه راه هدا»رده و فرموده است: کف یل و فرزندانشان را توتیم و اسماعیابراه
 د. ییوشد نماکد، پس در این راه ینکه به راهشان اقتدا کشده  ه بر شما الزمکد یو بدان« کن

پس از آگاهی از حرکت لشکر معاویه بهرای  راه پیروزی در زندگی، تبر و بردباری است. امام
                                                           

 .32. نبأ: 1
 .61. زمر: 2
 . 2. طالق: 3
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ای از قرآن، مردم را به تبر و بردباری دعوت کرد  ای کوتاه ایراد نمود و با استناد به آیه جنگ، خطبه
داوند جهاد را بر بندگان خود واجب فرمود و آن را ناگوار نامیهد. سهپس بهه به راستی خ» و فرمود:

مؤمنان مجاهد فرمود: تبر پیشه کنید که خدا با تابران است. ای مردم! به آنچه دوسهت داریهد، 
 1«.رسید؛ مگر با تبر بر آنچه ناگوار است نمی

 هـ . تفسير قرآن

کرد  توسط مفسران دروغین را گوشزد میهمواره خطر تحریف معنوی قرآن  امام حسن مجتبی
داد. مهثاًل در سهخنانی مههم  سهوق مهی بیهت و مردم را به سوی مفسهران واقعهی، یعنهی اهل

 فرمودند: 
توانید به پیمان قرآن چنگ بزنیهد و تها  تا آنانی که قرآن را پشت سر انداختند، نشناسید؛ نمی

تالوت آن باشد، نخواهید خواند. پهس  که حق   کنندگان قرآن را نشناسید، آن را چنان تحریف
ها را نیز خواهید شناخت و افتراهایی را که بهر خهدا  ها و پیرایه وقتی اینها را شناختید، بدعت

فهمید آنکه سقوط کرد، چگونه سهقوط نمهود. مبهادا  بندند و تحریف را خواهد دید و می می
را یهد؛ زیه[ آن را از اهلد بخواه شند. پس ]فهمکافراد نادان شما را به وادی جهل و نادانی ب

 2روی شود.یه از آنان پکند و امامانی یه از پرتوشان روشنایی جوکتنها آنانند نوری 
بههرد، تنههها از عهههده  ای کههه قههرآن مجیههد از آن نههام می تفسههیر چیسههتی و کیسههتی شههجره ملعونههه

مصهداق آن دانسهته امیه از جمله مروانیان را  در روایتی بنی آید. امام حسن بر می بیت اهل
بهه  است. نقل است مروان بن حکم سخنان ناشایستی را در مجلس معاویه علیه امهام حسهن

 فرمود:  زبان آورد. امام
طور که خهدا  ای مروان! سپاس خدایی را که با این تهدید تو، جز بر طغیان تو نیفزاید؛ همان

َجَرَة اْلَمْلُعوَنَ  ِفي اْلُقذْرآِن َو » فرمود: ُفُهْم َفمذا َيزيذُدُهْم ِإالَّ ُطْغيانذا  َكبيذرا   َو الشَّ  3؛ُنَخذو 
م داده یم. ما آنهها را بهیا ردهکر که در قرآن ذک[ را  ن شدهین شجره ملعونه ]درخت نفریهمچن

ای مهروان! تهو و  «.دیهافزا زی بهر آنهها نمییهم، چیان عظهیهم، اما جهز طغینک هو انذار  می
از جبرئیهل، از  خدا رآن هسهتید. ایهن را رسهولشده در ق فرزندانت همان درخت لعنت
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   1خداوند متعال نقل کرده است.
 2امیه تفسیر نمهوده پس از بحثی دقیق درباره مراد از شجره ملعونه، آن را به بنی عالمه طباطبایی

و گفته است که الزم نیست این معنا را به بطن آیه نسبت بدهیم؛ بلکه تفسیر ظاهری و اتلی آیهه، 
   3یه است.ام بنی
اغ مالکی، یکی از علمای قرن نهم اهل ابن  کند:  تسنن نقل می تب 

است  شد و دید شخصی مشغول نقل حدیث از پیامبر خدا مردی وارد مسجد رسول
مراد از شاهد »دهند. نزد وی رفت و پرسید:  و مردم دورش را گرفته و به سخناند گوش می

او پاسه  «. شهده" چیسهت سوگند به بیننده و دیده  4؛َو شاِهد  َو َمْشُهود  و مشهود در آیه "
او از آنجها برخاسهت و بهه «. اما شاهد، روز جمعه است و مشهود نیز روز عرفه است»داد: 

شخ  دیگری رسید که همانند اولی، به نقل حدیث مشغول بود. سؤال خهود را از وی نیهز 
است و مشهود، روز عید قربهان  منظور از شاهد، روز جمعه»گونه پاس  شنید:  پرسید و این

ای دیگر از مسجد، کالس درس تشکیل داده  گاه متوجه نوجوانی شد که در گوشه آن«. است
درخشید، درباره شهاهد و مشههود پرسهید.  اش مانند طال می بود. جلو رفت و از او که چهره

یر گاه برای تفس آن«. و مشهود، روز قیامت است شاهد، حضرت محمد»نوجوان گفت: 
و قیامت تفسیر نموده  از قرآن را مطرح نمود که شاهد و مشهود را به پیامبر 5خود، دو آیه

عباس است. نام دومهی  از نام شخ  اول پرسیدم، گفتند: ابن»گوید:  است. آن شخ  می
عمهر اسهت. دربهاره شهخ  سهوم گفتنهد: حسهن بهن علهی بهن  را جویا شدم، گفتند: ابن

 6«.است ابیطالب

 قرآن و. عمل به
کننده قهرآن تهامت بهود و بهه  نه تنها با زبان، بلکه با عمل و رفتار خود نیز تروی  امام مجتبی

                                                           

 . 279، ص 1ج  ؛األحتجاج علی اهل اللجاج. احمد بن علی طبرسی؛ 1
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 . 3. بروج: 4
رًا َو َنذیراً : » 45. أحزاآ: 5 ْرَسْلناَك شاِهدًا َو ُمَبشِّ

َ
ا أ ِبيُّ ِإنا َها النا یُّ

َ
دهنده و  ؛ ای پیامبر، ما تو را به عنوان شاهد و بشهارتیا أ

اُس َو ذِلَك َیْوٌم َمْشُهوٌد : » 103هود: «. دهنده فرستادیم بیم ؛ قیامت روزی است کهه همهه مهردم ذِلَك َیْوٌم َمْجُموٌع َلُه النا
 «.شوند و آن روز، روزی مشهود است برای آن جمع می

 .702، ص 2 ؛ ج الفصول المهمةتباغ مالکی؛ . علی بن محمد ابن6
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 ها به قرآن، عامل به آن کتاآ الهی است: ترین انسان نمود که نزدیک دیگران نیز گوشزد می
نِ َِفاتوِخُذوُ ِِإمََِِِماِبَِقَ ِِف   ْ َِهَذاِال ُق ُْ َِغي  ن يَاِبَِقيو   ِالدُّ ِِ ِالنولا َِأَحقو َِوِِإ و َِعََىِهَُداكُم  اما ِيَُدلوكُم 

ُِ  ُ َْ ل ِكَلاَ ِيَق  ِبِِهَِوِِإ   ِيَع َم   ِلَم   ْ ِِمن ُهَِم ُهَِوَِأب َعَدهُم  فَظ  ِيَح  ِلَم  َِعِمَ ِبِِهَِوِِإ    ْ نِ َِم  ْ در  1؛ِبال ُق
تا شما را به هدایت  دنیا غیر از این قرآن، چیزی نمانده است. پس آن را امام خود قرار دهید

راهنمایی کند. سزاوارترین مردم به قرآن، کسی است که بهه آن عمهل کنهد؛ ههر چنهد آن را 
حفظ نکرده باشد و دورترین فرد از قرآن، کسی است که به آن عمهل نکنهد؛ ههر چنهد آن را 

 بخواند.

 کند: نقل می انس بن مالک درباره رفتار قرآنی امام حسن مجتبی
تهو در راه »: بهه او فرمهود هدیه آورد. امهام گلی برای امام حسنخه روزی کنیزی شا
«. برای یک شاخه گهل، او را آزاد نمهودی !»به آن حضرت عر  کردم: «. خدا آزاد هستی

يُتْم " فرمایهد: خداوند متعال ما را چنین تربیت نموده؛ آنجا که می»حضرت فرمود:  َو ِإذا ُحي 
وا ِبَأْح  د" یهند، پاس  آن را بهتر از آن بدهیت گوی  هرگاه به شما تح 2...؛َسَن ِمْنهاِبَتِحيَّ   َفَحيُّ

 3و نیکوتر از هدیه او، آزادی او در راه خدا بود.
مرتکب گناهی شد که سزاوار مجازات بود، ولهی  همچنین نقل است یکی از خدمتکاران امام

قرآن آگاه بهود؛ ایهن آیهه را  و انس حضرت با آن غالم زیرک و باهوش که از روحیه لطیف امام
اِس »برای حضرت خواند:  بالفاتله  امام«. گذرند و از خطای مردم در می 4؛َو اْلعافيَن َعِن النَّ

خواههد  آن غالم سپس ادامه آیه را خواند که خداوند از مؤمنان می«. از خطای تو گذشتم»فرمود: 
ُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسذ»به دیگران احسان کنند:  حضهرت «. اران را دوسهت داردکهویک؛ و خهدا ننيَن َو اللَّ

 5«.بخشم دادم، به تو می تو در راه خدا آزاد هستی و دو برابر دستمزدی که به تو می»فرمود: 
 فهرست منابع

؛ تحقیهق اسهعد محمهد طیهب؛ تفسیر القفرآن العظفیمحاتم، عبدالرحمن بن محمد؛  ابن ابی .1
 ق. 1419، چال سوم، ریا : مکتبة نزار مصطفی الباز

؛ تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم؛ البالغه شرح نهجالحدید؛ عبدالحمید بن هبةالله؛  ابن ابی .2
                                                           

 .79، ص 1؛ ج قلوبارشاد ال . حسن بن محمد دیلمی؛1
 . 86. نساء: 2
 . 18، ص 4؛ ج طالب میاقب آل ابی. محمد بن علی ابن  شهرآشوآ؛ 3
 .134عمران، . سوره آل4
 .  352، ص 43؛ ج األنوار بحار. محمدباقر مجلسی؛ 5
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 ق. 1404چال اول، قم: مکتبة آیةالله المرعشی النجفی، 
 ق. 1379؛ چال اول، قم: عالمه، طالب میاقب آل ابیابن شهرآشوآ، محمد بن علی؛  .3
اکبهر غفهاری؛ چهال دوم، قهم:  ؛ تصحیح علیلتحف العقو شعبه حرانی، حسن بن علی؛ ابن .4

 ق. 1404جامعه مدرسین، 
 ش. 1379؛ چال اول، قم: دارالحدیث، الفصول المهمةتباغ ماکلی، علی بن محمد؛  ابن .5
کثیر، اسماعیل بن محمد؛ البدایة و النهایة؛ تحقیق علی شیری؛ بیروت: دار احیهاء التهارث  ابن .6

 تا[. العربی، ]بی
؛ تحقیق جواد قومی اتفهانی؛ قم: مؤسسة النشهر المزار الكبیرن جعفر؛ مشهدی، محمد ب ابن .7

 ق. 1378االسالمی، 
؛ چهال اول، بیهروت: دار الکتهب االسهالمیه، الطبقفات الكبفریبغدادی، محمد بهن سهعد؛  .8

 تا[. ]بی
؛ تصحیح سید هاشم رسولی محالتی؛ چال اول، تبریز: کشف الغمهاربلی، علی بن عیسی؛  .9

 ق. 1381هاشمی،  بنی
 ق. 1412؛ چال اول، قم: شریف الرضی، ارشاد القلوبدیلمی، حسن بن محمد؛  .10
کبر غفهاری؛ چهال اول،  ؛ تصحیح حسین استادولی و علیاالمالی محمد بن محمد مفید؛ .11
 ق. 1413کنگره شی  مفید، « قم
؛ قهم: کتابخانهه عمهومی حضهرت آیهت اللهه إحقاق الحفقحسینی شوشتری، سید نورالله؛  .12

 ق. 1409ی نجفی،  العظمی مرعش
 ش. 1376؛ چال ششم، تهران: کتابچی، االمالی تدوق، محمد بن علی؛ .13
؛ چهال دوم، بیهروت: مؤسسهة المیفزان ففی تفسفیر القفرآنطباطبایی، سید محمدحسهین؛  .14

 ق. 1390االعلمی للمطبوعات، 
؛ تصحیح محمدباقر خرسهان؛ چهال األحتجاج علی اهل اللجاجطبرسی، احمد بن علی؛  .15

 ق. 1403نشر مرتضی،  اول، مشهد:
؛ چهال اول، قهم: انتشهارات مدرسهه امهام الفدعوات لله؛ الدین راوندی، سعید بن هبة قطب .16

 ق. 1407، مهدی
؛ جمعی از محققان؛ چال دوم، بیروت: دار احیهاء التهراث بحاراألنوارمجلسی، محمدباقر؛  .17

 ق. 1403العربی، 
 



  های دینی آثار قناعت در آموزه
*مروییرااییسلمیناالسالموالمحجت

 مقدمه
های بافضهیلت اسهت. افهراد  ههای افهراد بها ایمهان و از امتیهازات انسهان قناعت، یکهی از ویژگی

گهاه چشهم  اند و در پرتو این روحیۀ عهالی، هیچ خودساخته و آراسته، دارای روحیه قناعت و عزت
ال و مقهام حقیهر طمع به مال و منال دیگران ندارند و شخصیت واالی خوید را بهرای کسهب مه

کنند. افراد قانع در زندگی، بهه مقهدار ضهرورت و کفهاف بسهنده کهرده و بهه کمتهر از آن نیهز  نمی
ترین ویژگی افراد قانع، رضایت خاطر و روحیه باالی آنان نسبت به مقدرات عهالم  خشنودند. مهم

 کوشد برخی آ ار قناعت را بیان نماید. است. این نوشتار می

 رد معرفتیالف. آثار و کارک
 عزت و کرامت  .1

های سالمت روان است، رابطهه   ترین مؤلفه رسد که بین قناعت و عزت نفس که از مهم به نظر می
 ایهن واجهد کهه ای درجه و به میزان و اوست و کرامت عزت به آدمیار ش مستقیمی وجود دارد. 

انسیان  خواسهته، دایدخه و باشهد بایهد گونهه کهه آن را او توان می میزان همان به است، خصیصه
ذِه »فرماید:  است. قرآن کریم می مند آدمی کرامت سرشت چون نامید؛ َة َفِللَّ َمْن كذاَن ُيِريذُد اْلِعذزَّ

ُة َجِميعا ِإَلْيهِ  اِلُح َيْرَفُعهُ   اْلِعزَّ ُب َو اْلَعَمُ  الصَّ ي  ه خواههان عهزت اسهت کهسهی ک 1؛َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّ
زه بهه سهوی او تهعود کیه  تمام عزت بهرای خداسهت؛ سهخنان پهاکرا د از خدا بخواهد؛ چیهبا
تَِملُ ِِإلَلىِِصليَانَِ ِ»فرماید:  نیز می امام رضا «.برد ند و عمل تالح را باال میک می ال قَنَاَعلُ ِتَج 

رِِ ِال َقد   «.قناعت، همنشین کرامت و سربلندی است 2؛النوف ِسَِوِِعزِّ
                                                           

 .حوزه علمیه قم 3آموخته سطح داند *
 .10. فاطر: 1
 .349، ص 75؛ ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 پنجمـ شماره  1442ـ رمضان  1400بهار  
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رده اسهت، کهه پروردگهارش بهه او ارزانهی کهنعمت بزرگی  ه انسان ازکن است یرامت اکمعنای  
وسهته مشهغول احهوال یطور پ ه بههکجا  د باشد تا آیت استفاده را بنماید و در پی مطلوآ خوینها
 1ند و خود را با دیگران مقایسه ننماید.کن موهبت استفاده ید شود و از ایخو

های خود قانع نیست، همیشهه   داشته ری، ا ر ارزشمند قناعت است. فردی که بهیعزت و نفوذناپذ
انتهها و تهأمین آنهها  به دنبال رفع کمبودهای مادی خود است. اگر این احتیاجهات و کمبودهها، بی

مستلزم درخواست از دیگران باشد، در نتیجه شخ  مدام باید نهزد دیگهران ابهراز نیهاز کنهد کهه 
ات بسهیاری، قناعهت یهدر روان رو یهاز ا موجب از بین رفتن عزت نفهس و نفوذناپهذیری اسهت.

ِوالقناعلَ ِعلَزِ»فرموده است:  موجب عزت دانسته شده است. امیرالمؤمنین َْ َمِْتَجَببِالصب
یکهی از  نقل اسهت«. شود  لت مییز و بافضیند، عزکس لباس تبر و قناعت بر تن کهر  2؛وِنب 

کوچک قناعت کرده بود و  ای بزرگان درباری در راه خود به حکیمی برخورد که از مال دنیا به خانه
این دیگر چهه زنهدگی عجیبهی »سخن شد و گفت:  خوراکی جز مقداری سبزی نداشت. با او هم

ه بریان  است که برای خودت برگزیده ای  اگر بیایی و مانند من در خدمت شاه باشی، خوراکت بر 
ن راه قناعت در اگر تو هم مانند م»حکیم گفت: «. خواهد بود و تاحِب مقام و مرتبه خواهی شد

پید بگیری، همین غذای اندک هم برای تو زیاد است و دیگر الزم نیست کمهِر خهدمِت شهاهان 
 3«.ببندی و همیشه نگاهت به دست دیگران باشد

 . آرامش خاطر 2

از نتای  و آ ار قناعت، نگران نبودن و تشوید خاطر نداشتن است. اگر کسی به مقداری که خهدا 
د اسهت و یوسته نگران حال و آینده خویکرده است، قانع و راضی نباشد؛ پ برای او روزی و مقدر

مانهد. ایهن  شود؛ باز می از اندیشه در امور واجب زندگی که سبب رشد، تعالی و تکامل انسان می
در حالی است که سرشت انسان، طالب آساید و راحتی در زنهدگی و دوری از نگرانهی و غهم و 

ز امنیت درون و برون و حفهظ یسبب راحت دین و دنیا و آخرت و ن غصه است؛ از این رو قناعت،
کشید، خهونی ریختهه  حقوق دیگران است. اگر همه قانع بودند، جامعه و اجتماع نفس راحتی می

پوشهید.  داد و زمهین لبهاس امنیهت می رفت و غضب و ظلم رخ نمی شد، مالی به غارت نمی نمی
ز نجهات یهآورد، از غهم و غصهه ن خود را به دسهت مهیانسان قانع، ضمن اینکه آساید و راحتی 
                                                           

 .45، ص 2؛ ج اخالق در قرآن. ناتر مکارم شیرازی؛ 1
 .231؛ ص غررالحكم و دررالكلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ 2
 .110و  109؛ ص زنجیره زرین اکبر احمدی و مرتضی رشیدی؛ . علی3
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   1یابد. می
 . نجات از هوای نفس 3

ها و ههوای نفهس اسهت.  های قناعت، نجهات و رههایی از اسهارت یکی از بهترین  مرات و فایده
انسان به طور طبیعی و فطری آزاد آفریده شده است و باید آزادی خود را محترم بشمارد. کسی کهه 

های پسههت و حقیههر خواهههد بههود کههه از بههدترین  سههیر هههوای نفههس و انسههانقناعههت نکنههد، ا
یابد. آبهرو  هاست. انسان قانع، از اسارت هوای نفس و افراد لئیم و پست فطرت نجات می اسارت

را حری  برای رسیدن به مقصهود یشود؛ ز استه میکند، در نظر مردم که قناعت نکسی کو ارزش 
اند،  گذارد و همچون اسیری که زنجیر به گردن او افکنده ر میخود، حتی مالحظه اجتماعی را کنا

کنهد. قهانع نبهودن انسهان را بهه  روز خود را گرفتارتر می به شود و روز به این سر و آن سر کشیده می
بینهد و بها  افکند؛ زیرا شخ  به خاطر دلباختگی به دنیا، فطرت پیرامون خهود را نمی هالکت می

 .تازد عجله و شتاآ پید می
 . دوری از رذایل اخالقی 4

ای اخالقی و ارزشمند و یکی از بهترین آ ار کسب هر فضیلت، دوری از رذیلهت یها  قناعت، واژه
تعلْفِاَلشلياءِ»گویهد: ای مرسهوم و رایه  وجهود دارد کهه مهی رذایل متضاد آن اسهت. قاعهده

اعهت، ضهد حهرص، توان شهناخت. قن ها را از راه شناخت اضدادشان می ، یعنی پدیده«باضدايها
بازند. قناعت، ضد حهرص  طمع، دنیاگرایی و اسراف است و با وجود قناعت، این رذایل رنگ می

آوری آنچه بهه  ماست و حرص از نظر اخالقی، حالت و تفتی نفسانی است که آدمی را بر جمع
ترین و  انگیزد؛ بدون آنکه به حد و مقدار معینی اکتفها کنهد. حهرص، از قهوی آن نیاز ندارد، بر می

رود تها  های دنیادوستی است. انسان حری ، پیوسته در گرداآ دنیها فهرو مهی مشهورترین شاخه
 فرموده است:  غرق شود. پیامبر اکرم

ِكَا َِ ِِِِْلَو  ِْ َِِواِييَا ِِِِنَيمََِِِِلب  ِالتُّلَِِذهٍَبِِِِم ِنَيَمِِإَلو ِْ َفِاب  ََّلَُِجو  اُبََِلب تََغىِِإلَي ِهَماِثَالِثا َِوََِلِيَم  َْ
ِتَابَِ  ْ َِعََىَِم ُ کنهد کهه  آدم دو سرزمین از طال داشهته باشهد، آرزو می اگر بنی 2؛َوِيَتُوُبِاّلَله

کنهد و  سرزمین سومی هم داشته باشد و شهکم انسهان را جهز خهاک ]قبهر[ چیهزی پهر نمی
پذیر است برای کسی که توبه کند و تا انسان از حرص دوری نکند، به قناعهت  خداوند توبه

 اهد رسید.نخو
                                                           

 . 58 – 60؛ ص قیاعت و سالمت روان. محمدرضا محمدی؛ 1
 . 430، ص 2 ؛ ج اعظین و بصیرة المتعظینروضة الو. محمد بن احمد فتال نیشابوری؛ 2
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ناپهذیر،  های پایان مشهغولی های دنیاگرا بر ا ر دل پیشه، دنیاگرا نیست. انسان بنابراین انسان قناعت 
شوند و ذهن فردی که همواره مشغول مطلب خاتهی از جملهه دنیها  های روانی می مارییدچار ب

تهر چهون بهه  مه مهمماند. از ه گردد و از بقیه زندگی باز می باشد، گرفتار اضطراآ و افسردگی می
گهردد. طمهع نیهز  وظایف شرعی و ادای حقوق الهی توجه ندارد، گرفتار عذاآ الهی و جهنم می

کننهده اسهت کهه در  های دنیادوستی و از رذایهل هالک مانند حرص، از تفات ناپسند و از شاخه
طلبی و  پیشه وجهود نهدارد. همچنهین اگهر قناعهت را بهه معنهای دوری از زیهاده فرد قانع و قناعت

تواند اسراف کنهد؛ زیهرا اسهراف بها درسهت مصهرف کهردن  مصرف بهینه بدانیم، انسان قانع نمی
ست؛ به این معنا که رابطه  قناعت و اسراف تباین است؛ یعنی ههر قهانعی از اسهراف بهه یسازگار ن
 .باشد و انسان اسرافگر هم قانع نیست دور می

 ب. آثار و کارکرد عملی

 جامعهحفظ خانواده و   .1

روی را  انههیقرآن، قناعت و م اقتصاد سهم بسزایی در ایجاد آساید و آرامد خانواده بر عهده دارد.
يَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلذْم ُيْسذِرُفوا »نهد: ک  داری خانواده و جامعه معرفی مییالگوی مصرف و عامل پا ِِ

َواَلِّ
ا هستند که هنگام انفاق هبهه مسهکینان  اسهراف نکهرده و  و آنان 1؛َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَوام 

قهوام، بهه «گوینهد  مفسهرین می«. بخل هم نورزند؛ بلکه احسان آنها در حد میانه و اعتدال باشهد
شان همهواره در حهد  کنند و انفاق معنای حد وسط و اعتدال است؛ یعنی بندگان رحمان انفاق می

دو طرف افراط و تفریط در انفاق را نفی کرده و ذیل آن وسط و میان اسراف و اقتار است. تدر آیه 
اقتصاد اسالمی برای افراد و جوامع دو ارمغان مههم دارد: بشهر  2«.حد وسط را ا بات نموده است

حتهاج زنهدگی اسهت، نجهات ین مایشت و غصه تأمیه مسأله معکخی او ین رن  تاریتر را از بزرگ
فهر و که سهوءاخالق، فسهاد، فحشها، کهشهوم فقهر  ن جامعه و فرد را از عوار یدهد. همچن می
 دارد. نی است، محفو  نگه میید بی

های خهود در زنهدگی مشهترک، راضهی و  قناعت در محیط خانوادگی به این اسهت کهه بهه داشهته
کنهیم و آرزو  اگر بخواهیم هر روز زنهدگی خهود را بها دیگهران مقایسههسپاسگزار خداوند باشیم. 
های خهود قهانع  دل خود بپرورانیم، همیشه در حسرتیم. اگر بهه داشهتههوس دیگران را در ذهن و 
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ی ندارد، موجب رسوایی خواههد   گردیم و از آنجا که تنوع نباشیم، هر روز دنبال تنوع می طلبی حد 
 شد.

اگر تدبیر در معیشت خانواده به شکل تحیح تورت گیرد، هر چیز به اندازه خود مهورد اسهتفاده 
روی  خود را ملزم به اجرای منشورات اسالمی کننهد و در همهه امهور بها میانههقرار گیرد و همگان 

خصهوص در اوایهل  که همسران به کند؛ چنان رفتار نمایند، خانواده با آرامد مسیر خود را طی می
ای معتهدل بگذارنهد و ایهن امهر بها  زندگی، باید بنای اقتصادی خانواده را بر هزینه کردن به شهیوه

 پذیر است. گی زوجین امکانهمکاری و هماهن
 برخورداری از حيات طيبه   .2

یابند. به ناچار حیهات  ای هستند که در همین عالم تحقق می ایمان و عمل تالح، از امور معنوی
شود. البته آ ار این حیات معنوی  طیبه مترتب بر ایمان و عمل تالح نیز در همین عالم محقق می

های معنهوی بهه بنهدگاند در آخهرت عطها  ه خداوند از نعمتیابد؛ زیرا آنچ در آخرت ظهور می
َمْن َعِمذَ  »فرماید:  خداوند می 1های معنوی عطا شده او در همین دنیاست. کند، نتای  نعمت می

ُهْم َأْجَرُهْم بِ   صاِلحا  ِمْن َذَكر  َأْو ُأْنثی َب   َو َلَنْجِزَينَّ ُه َحياة  َطي  َأْحَسِن مذا كذاُنوا َو ُهَو ُمْؤِمن  َفَلُنْحِيَينَّ
ه مؤمن اسهت؛ او کا زن، در حالی یای انجام دهد، خواه مرد باشد  ستهیار شاکس کهر  2؛َيْعَمُلوَن 
م یدادنهد، خهواه ه انجهام میکهن اعمهالی یم و پاداش آنها را به بهتریدار زنده می کاتی پایرا به ح

در این آیهه شهریفه پرسهیدند، « حیات طیبه»درباره تفسیر  از حضرت امیرالمؤمنین علی «.داد
پاکیزه که خداونهد در پهاداش اعمهال تهالح مهرد و زن مهؤمن  مراد از این زندگی»ایشان فرمود: 

ن زنهدگی، قناعهت یتر کپا ؛اطيَُبِالَعيِشِالقَناَع ُِ»فرماید:  همچنین می 3«.دهد، قناعت است  می
 4«.است

ه آرامد روحی و روانی اسهت یتلف، ماهای مخ نهیی و قناعت در زندگی و هزیجو بنابراین ترفه
ابهد و شهرافت و ی  دهد، از فقر و بدبختی نجات مهی ه آن را سرلوحه زندگی خود قرار میکسی کو 

   آورد.  ت و خشنودی الهی را به دست مییعزت اجتماعی و رضا
دانسهت، قصهد سهفر تجهارتی  می روان امهام تهادقیه خود را از پکی از تجار یکه کهنگامی 
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تر کنهد،  عه را به مسائل مربوط به تجارت آگاهیگر شیه او و تجار دکنید برای ایشا امام داشت؛
ن یهه در اکهبه او داده شود  ز از جانب امامیه اگر راضی باشد، سهم مختصری نکرد کشنهاد یپ

رفت و خهداحافظی یشهنهاد را پهذین پیهرد. آن شخ  با خوشرویی ایتجارت مورد استفاده قرار گ
ه بازگشت، اتل مبلو را با معادل آن به عنوان سود در برابر حضهرت کت. پس از چندی رد و رفک

ه یاد و منفعت برابهر بها سهرماین سود زیه اکوتاه چه شد کن سفر یدر ا»گذاشت. حضرت فرمود: 
م، یشهور مهورد نظهر شهدک یهکاران خهود نزدکهوقتی بها هم»آن مرد گفت: «. !عائد شده است 

ز یهاز مهردم نیهاآ اسهت و مهورد حاجهت و نیهمکم و در آنجها یار داریخته در اکم متاعی یدیفهم
متر از کم و یمتی گران بفروشیم متاع را به قین خاطر قرار گذاشتیکمیاآ شده است. به ا  باشد، می

ه بهرای کهای را  هیحضرت اتهل سهرما«. د ما شدیادی عایم؛ لذا نفع زیآن به دست مشتری نده
د از یهه مسهلمان نباکهرد کهادآوری یهرفت و یاشت و آن سود را نپذرده بود، بردکتجارت پرداخت 

ه کهمت بفروشد تا مردم را یاز را به چند برابر قیند و جنس مورد نکها سوءاستفاده  تیگونه موقع نیا
قه اقتصادی قرار دهد و به خاطر سهود خهود، در نهاراحتی یه آن جنس هستند، در مضیناچار از ته

 ها ا ر منفی بگذارد. متیعمومی و باال رفتن سطح ق
ند و بر ا ر شدت محبت به مال، در کوقتی انسان به درآمد حالل و روزی قطعی خداوند قناعت ن

جا باشد، دچهار کخواهی از هر راه و از هر  ادهیگردونه جمع  روت وارد شود، به حالت حرص و ز
ند و ک مردم تجاوز می پوشد، به حقوق سب چشم میکن یشود و برای جمع مال از آداآ و قوان می

   1گردد. به هر حرامی در امر تجارت آلوده می
 حفظ امنيت جامعه   .3

ویژه ایهن تهفت  ها پسندیده است و خداوند شخ  قانع را دوست دارد؛ به قناعت در همه زمان
 مبود است، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از این روکه جامعه از نظر مواد غذایی در کدر زمانی 

قناعت، سبب راحت دین ودنیا و آخرت و نیز امنیت درون و برون و حفظ حقوق دیگهران اسهت. 
 کند:  بود، نقل می دار خدمات منزل امام تادق ه عهدهکشخصی به نام معتب 

بهه مهن  تهادق مبود مواد غذایی در بازار مدینه قیمت اجناس بهاال رفهت. امهامکبر ا ر 
بهه قهدر مصهارف چنهدین »ردم: کهعر  «. و بار داریم  در منزل چه مقدار خوار»فرمود: 

بهه شهگفت  از سهخن امهام«. نکهمه آنها را در بازار برای فروش عرضه »فرمود: «. ماه
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سهخن خهود را  امهام«. فرماییهد  ه میکهاین چه دستوری اسهت »ردم: کآمدم و عر  
ل را ببهر و در بهازار تمهام خهوار و بهار موجهود در منهز»ید فرمهود: کرد و با تأکرار کدوباره ت
را اجرا نمودم و خوار و بهار موجهود در منهزل را فهروختم.  من نیز دستور امام«. بفروش

ثهر متوسهط کوظیفه داری احتیاجات غذای منهزل مها را ماننهد ا»سپس ایشان به من فرمود: 
ام بایهد نصهفد از جهو و  قوت خانواده»همچنین فرمود: «. نیکروز خریداری  به مردم، روز

 1«.یمد از گندم تهیه شودن
های مختلف خصوتًا موسم ح  و اطعام فقهرا، آن را  قرآن با سفارش به انجام قربانی در مناسبت

 شمرده است:  برای حاجی خیر بر 
ِه َعَلْيها َصذوافَّ َفذ ِه َلُكْم ِفيها َخْير  َفاْذُكُروا اْسَم اللَّ ِإذا َو اْلُبْدَن َجَعْلناها َلُكْم ِمْن َشعاِئِر اللَّ

ُكذْم  ْرناها َلُكذْم َلَعلَّ َوَجَبْت ُجُنوُبها َفُكُلوا ِمْنها َو َأْطِعُمذوا اْلقذاِنَع َو اْلُمْعَتذرَّ َكذِِلَك َسذخَّ
م؛ یهو شترهای چاق و فربه را هدر مراسم ح   برای شما از شعائر الهی قرار داد 2؛َتْشُكُروَن 

ه به تهف کردن  در حالی کقربانی  ت است؛ نام خدا را ههنگامکر و بریدر آنها برای شما خ
شان آرام گرفت هو جهان دادنهد ، از گوشهت یه پهلوهاکد و هنگامی یاند، بر آنها ببر ستادهیا

گونه ما آنها را مسهخرتان  نید. اینکز از آن اطعام یران را نید و مستمندان قانع و فقیآنها بخور
 د.یر خدا را بجا آورکم تا شیساخت

کلمه قانع، به معنای فقیری است کهه بهه ههر چهه بهه او بدهنهد، »ویسد: ن می عالمه طباطبایی
در تفسهیر نمونهه آمهده  3«.کند و معتر، فقیری است که برای سؤال نزد تهو آمهده باشهد قناعت می

 است: 
گویند که اگر چیزی به او بدهند،  این است که قانع، به کسی می« معتر»و « قانع»فرق میان 

شود و اعترا  و ایراد و خشمی ندارد؛ اما معتر کسهی  خشنود می کند و راضی و قناعت می
دهی، راضی نشهود  کند و ای بسا به آنچه می آید و سؤال و تقاضا می است که به سراغ تو می

، نشانه این است که آن دسته از محرومهانی «معتر»بر « قانع»و اعترا  کند و مقدم داشتن 
 4بیشتر مورد توجه قرار گیرند.دارند، باید  که عفیف النفس و خویشتن

                                                           

 .31، ص 1؛ ج ها و پیدها داستان. مصطفی زمانی وجدانی و محمد محمدی اشتهاردی؛ 1
 .36. ح : 2
 .530، ص 14؛ ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی؛ 3
 .108، ص 14 ؛ جتفسیر نمونهمکارم شیرازی و همکاران؛ . ناتر 4



162       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 فهرست منابع
 .ش1381؛ چال اول، تهران: اهل قلم، زنجیره زرین اکبر و مرتضی رشیدی؛ علیاحمدی،  .1
 ش.1395؛ قم: دار العرفان، تفسیر حكیمانصاریان، حسین؛  .2
؛ تصحیح تید مهدی رجهایی؛ چهال دوم، غررالحكم و دررالكلمتمیمی آمدی، عبدالواحد،  .3

 ق.1410تاآ االسالمی، قم: دار الک
تههران: نشهر پیهام  ؛ها و پیفدها داستانزمانی وجدانی، مصطفی و محمد محمدی اشتهاردی؛  .4

 ش.1392عدالت، 
 ش. 1390قم: نشر احیاء کتاآ،  ؛سّر االسرارپرور، علی؛  سعادت .5
؛ چال دوم، بیروت: مؤسسة االعلمهی المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی؛ سید محمدحسین؛  .6

 ق. 1390عات، للمطبو
:  ؛ چهال اول، قهمروضفة الفواعظین و بصفیرة المتعظفین شابوری، محمد بهن احمهد؛یفتال ن .7

 . ش 1375   انتشارات رضی،
 ق.1414؛ قم: اسوه، سفییة البحارقمی، عباس؛  .8
 ق.1403مجلسی، محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی،  .9

، ان، چههال دوم، انتشههارات امههام خمینههیمحمههدی، محمدرضهها، قناعههت و سههالمت رو .10
 ش.1388

، ؛ چال اول، قم: مدرسه امام علهی بهن ابیطالهباخالق در قرآنمکارم شیرازی، ناتر؛  .11
 ش1377



  آداب خواب در اسالم
*اللا میرعربفرج

 مقدمه

شهود. انسهان بهه  ترین عناتر حیات است که در آن، قوام بدن اسهتوار می خواآ، یکی از اساسی
ساعت خواآ و یها اسهتراحت نیهاز دارد  8کم به  کند و دست ساعت فعالیت می 16متوسط طور 

هایی  که بخد اعظم این استراحت، همان خوابیدن است. اگر انسان نتواند بخوابد، دچار بیماری
شود که نتیجه آن، افسردگی و حتهی خودکشهی و نهاتوانی در انجهام وظهایف انسهانی اسهت.  می

ست که در دین مبین اسالم، آدابی برای آن بیان شده است. در این مقاله بهه اهمیت خواآ تا آنجا
 پردازیم. اهمیت و آداآ خواآ در اسالم می

 معنای خواب و حقيقت آن

از نظر اهل لغت، خواآ حالت آساید و راحتی است که به واسهطه بازآمهدن حهواس ظهاهره از 
بعضی آن را بیهوشهی سهنگینی کهه بهر  1.کند فعالیت و فقدان حس در انسان و حیوانات بروز می

کهه امهام  چنان 3اند؛ و برخی استراحت اعصاآ مغز و مرگ سبک بیان کرده 2شود قلب عار  می
ی روح»در بیان قرآنی، خواآ  4«.سلطنت خواآ، بر مغز است»فرموده است:  رضا و « تهوف 

روح انجهام است که خهدای متعهال بها تصهرف در وجهود و جهدا کهردن جسهم و  5همانند مرگ
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خواآ را از کار افتادن و راکد شدن حواس حیوان بها عهار  شهدن  عالمه طباطبایی 1دهد. می
 2داند. عوامل طبیعی در بدن می

 اهميت خواب
خهواآ ماننهد خهوردن و  3خواآ را الزمه حیات هر موجود زنهده دانسهته اسهت. امام تادق

 4ه زنهدگی او بهر آن متوقهف اسهت.آشامیدن، غریزِی وجود هر حیوان و نیازی ضروری است که
کهه خداونهد آن را از  بعضی معتقدند نظام خواآ و بیداری، از عجایب زندگی انسان است؛ چنان

خدای متعال که انسان را از خاک آفریده و او را موجودی ضهعیف  5های خود شمرده است. نشانه
ت که اگر قوای عصهبی بهر ا هر در نظام عصبی مغز او برنامه و قانونی گذاشته اس 6قرار داده است،

خستگی فکری یا جسمی دچار ضعف و سستی شوند، با اجرای آن برنامه، نیروی عصبی به حال 
گردد و آن برنامه، همان خواآ است. در خواآ چیزی همانند مرگ بر انسان عهار   اولیه باز می

کنهد؛ در حهالی  حس می اندازد و اعصاآ را مانند مواد مخدر بی شود که ادرکات را از کار می می
افتد تا مقدار زمان  شود و از کار می  شود و تنها بدن سست می که حرکات اساسی بدن تعطیل نمی 

رفته به بدن بازگردد و با حال خوش از خواآ برخیزد و حیات کامل   الزم بگذرد و قدرت از دست
 7به انسان بازگردد.

 آداب خواب
 به آنها توجه داده شده است.  بیت ه در کالم اهلخواآ از جهات گوناگون، آدابی دارد ک

 . زمان خواب 1

خوابیدن در زمان مناسب، آ ار جسمی و روحی فراوانی به دنبال دارد. کسهانی کهه بهرای بیهداری 
بردن از آن برنامه داشته باشند، باید زمان خواآ خود را تنظیم کنند. همچنهین کسهانی   خود و بهره

                                                           

 .269، ص 17؛ ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی؛ 1
 .331، ص 2 . همان، ج 2
 . 666؛ ص کمال الدین وتمام الیعمه. محمد بن علی تدوق؛ 3
 .284، ص 4 ؛ ج مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن. سید عبداالعلی سبزواری؛ 4
 .23. روم: 5
 .28. نساء: 6
 . 37و  36، ص 21 ؛ ج التحریر و التیویرعاشور؛  . ابن7
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شهان  دهند و وضهعیت جسهمی آنهان در زندگی جسمی خود اهمیت میکه به سالمت و شادابی 
نقد دارد، باید برای زمان خواآ خود برنامه داشته باشند. قرآن از خواآ ههم در شهب و ههم در 

هاِر ...»روز یاد کرده است:  ْيِ  َو النَّ در برخی دیگر از آیات نیز خهدای  1«.َو ِمْن آياِتِه َمناُمُكْم ِباللَّ
ْيذَ  َسذَكنا»ا زمان آرامهد قهرار داده اسهت: متعال شب ر بها توجهه بهه ایهن آیهات  2«.َو َجَعذَ  اللَّ

ذِی َجَعذَ  َلُكذُم »فرماید:  ای می که در آیه ترین زمان برای خواآ، شب است؛ چنان طبیعی ذُه الَّ للَّ
و َفْض   َعَلی  ُِ َه َل هاَر ُمْبِصرا  ِإنَّ اللَّ ْيَ  ِلَتْسُكُنوا فيِه َو النَّ ذاِس ال َيْشذُكُروَن اللَّ اِس َو لِكنَّ َأْكَثَر النَّ  3؛النَّ

خداست که شب را برای شما پدید آورد تا در آن بیارامیهد و روز را روشهن کهرد تها در آن ببینیهد و 
 «.روزی بجویید

ای  گونهه حاکی از آن است که آن حضرت زمان خواآ خود را به خدا نگاهی به سیره رسول نیم
و و نشاط الزم برای بیداری ارادی در شب را داشته باشهد و بتوانهد بخشهی از کرد که نیر منظم می

انهد:  ن حضرت نقهل کردهآ  داری اختصاص دهد. برخی از همسران زنده شب را به عبادت و شب
شههد و بههه تهجههد  خوابیههد و پههس از مههدتی اسههتراحت، بیههدار می آن حضههرت اول شههب را می»

   4«.پرید شنید، از جا می ا میپرداخت ... اما وقتی تدای اذان ر می
ههای خهواِآ  های خاتی نکوهیده اسهت؛ از جملهه زمان خوابیدن در زمان بیت از نظر اهل

الطلهوعین هاز  بین 5ناپسند که از آن نهی شده است، خوابیدن پید از خواندن نماز عشهاء اسهت.
پسند است و در روایهات سپیده تبح تا برآمدن آفتاآ  نیز زمانی است که خوابیدن در آن بسیار نا

بسیار نکوهد شده و آ ار ویرانگری برای آن بیان شده است. بر اساس حدیث از آنجها کهه روزی 
فرمهوده اسهت:  امام رضها 6شود، خوابیدن مکروه است. هر کس در این وقت فرو فرستاده می

ُِطَُوِ ِال َفجِ » َْ َزاَقِبَِنىِنَيَمَِماِبَي  ُمَِأر  ِيَنَاُمِِفيَماِبَي نَُهَماِيَنَلاُمِال َمََلِئكَُ ِتَُقسِّ  ْ ِسَِفَم م  ِِإلَىُِطَُوِ ِالشو ِْ

ِقهِِ ِِرز   ْ کننهد و  آدم را تقسهیم می فرشتگان بین طلوع فجر و طلوع خورشید، رزق و روزی بنی 7؛َع
دههد و در واقهع ایهن خهواآ،  کسی که در آن زمان در خواآ باشد، روزی خهود را از دسهت می

                                                           

 .23. روم: 1
 .96. انعام: 2
 .61. غافر: 3
 . 223؛ ص الشمائل المحّمدیه. محمد بن عیسی ترمذی؛ 4
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نیز زمان را در ستاید یا نکوهد خواآ تأ یرگهذار  امام تادق«. است غفلت از دریافت رزق
 است: دانسته و فرموده 

تی  و پید از ادای نمهاز بخوابهد و بهه  هر که پس از فرا رسیدن وقت نماز واجب یا مستحبی هسن 
سبب آن خواآ، عبادت از او فوت شود؛ پس این خواآ، خواآ اهل غفلت و طریقۀ خاسهران و 

ن است و او شیفتۀ نفس و هوا و نیازمند اتالح است و هر که به خواآ رود، پس از فهراغ زیانکارا
ه و حقوق  از واجبات و مستحبات و دیگر حقوق اس، چنین خوابی پسندیده است.  اللَّ  1الن 

 . پيش از خواب2

 شود. کردند که به برخی از آنها اشاره می پید از خوابیدن، آدابی را رعایت می بیت اهل
کرد: پهید از خهواآ، هنگهام بیهداری  هر شب سه بار مسواک می پیامبر اکرم الف. مسواک:

د و هنگام خروج برای نماز تبح.    2برای تهج 
ِأَحُدكمِوِيَُد َِغملْةِفلِّ َِفعلَ ِفأصلابَهِلََملُمِ»فرموده است:  خدا رسول ب. نظافت: َْ َلِيَبيت

ِإَلِنَفسه َْ از شما در حالی که دستاند آلوده بهه چربهی اسهت، هرگز احدی  3؛الَشيطا ِفََلِيََُوم
 «.نخوابد و اگر چنین کند و بیمار گردد، جز خویشتن را سرزند ننماید

 4آمده است که پید از خواآ ملتزم به طههارت بودنهد بیت در آداآ خواآ اهل ج. طهارت:
فرمهود:  میبهه یهاراند  امیرمؤمنهان 5کردنهد. و دیگران را به وضو پهید از خهواآ توتهیه می

مسلمان نباید با حالت جنابت بخوابد و جز با طهارت وضو به بستر نهرود. ههر گهاه آآ نیابهد، »
پهذیرد و بهه او برکهت  رود، او را می تیمم کند؛ زیرا روح مؤمن به سوی خداونهد تعهالی بهاال مهی

اگهر فهرا  دههد و های رحمتد قهرار می دهد. هر گاه پایان عمرش فرارسیده باشد، او را در گن  می
 6«.گرداند نرسیده باشد، او را با امناید از فرشتگان به جسدش باز می

توتیه کرده که پهید از خهواآ  به فرزندش امام حسن امیرالمؤمنین الخال: د. رفتْ به بیت
به مستراح برو که اگر چنین کنی، از بیماری پیشگیری خواهد شد و محتاج پزشک نخواهی شهد: 

                                                           

 .45؛ ص مصباح الشریعه. منسوآ به امام تادق1
 .195، ص 1 ؛ ج المصیفشیبه کوفی؛  ابی . ابن 2
 .6، ص 4 ؛ ج من الیحضره الفقیه .  محمد بن علی تدوق؛ کتاآع 3
 .116، ص 5 ؛ ج مستدرک الوسائل. حسین بن محمدتقی نوری؛ 4
 .296، ص 1 همان، ج . 5
 . 488، ص4؛ جتفسیر نور الثقلین. عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی؛ 6
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ب» ضِنَفَسَکَِعَىِالَخَل،ِفِّذاِاستَعَمَتِهذ ِاستَغنَيتَِعِْالطِّ ِْ  1«.وإذاِنَمَتَِفأع
آآ وضهو را نهزد  نقل شده است که پیامبر از امام تادق هن . تهیه مقدمات عبادت شبانه:

 2خوابید. گذاشت، سپس می سر و مسواک را زیر بالد خود می
ذُه »، آیۀ «آیةالکرسی»، «حمد»قرائت  پید از خواآ به بیت اهل و. دعا و اذکار: ُه َأنَّ َشِهَد اللِّ

 4اند. مقید بوده و تسبیح حضرت زهرا 3«اَل ِإَلذَه ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئَك ُ 
 . کيفيت خوابيدن3

از  5دادند که رنگ و جهت خهدایی داشهته باشهد. ای انجام می گونه اعمال خود را به بیت اهل
ها هستند، کیفیت خواآ باید به سهبک خاتهی  بک زندگی انسانالگوی س بیت آنجا که اهل

اند؛ مانند خوابیدن رو به قبله، بر پهلوی راست و با نهادن  باشد که آنها داشته و به آن سفارش کرده
فرمهوده  خوابیدنهد. امهام رضها چنین می بیت که اهل دست راست زیر گونۀ راست؛ چنان

َمِ»است:  َتِالنوو  َِعََلىِِشلقَِّکَِوِإَذاَِأَري  َِلب  ِان َق ِثُلمو ِْ َي َمل َِعََىِِشلقَِّکِاِل  َل  ِطَجاُعَکَِأوو ِاض   ْ َ يَكُ َف
ِملکَِ ِكََماِبَلَدأ َتِِبلِهِِعن لَدِنَو  ِْ َي َم َطَجِعَکَِعََىِِشقَِّکِاِل  ُِمض   ْ ِِم َِوكََذِلَکَِفقُم  ِْ َي َس ههر گهاه  6؛اِل 

بخهواآ و همچنهین هنگهام خواستی بخوابی، ابتدا بر سهمت راسهت، سهپس بهر سهمت چه  
 «.  برخاستن، از سمت راست برخیز

 . مقدار خواب4

مدت زمان خواآ در شب یا روز، از مسائل مهم زندگی انسان است. از آیات قرآن و روایهات بهر 
شود تا هشهت سهاعت خهواآ  که امروز گفته می خواآ طوالنی ه چنان آید که پیامبر اکرم می

اند؛ بلکهه بخهد زیهادی از شهب را بهه عبهادت و تهجهد  شهتهالزم است ه حتی در شب نیهز ندا
ِ»انهد:  ، گروهی از همراهان ایشان و مؤمنان نیز چنین بودهخدا پرداختند. افزون بر رسول می ِإ و

ِمَِ َْ ِالولذي َْ ِِمل لفَُهَِوِثَُُثَلُهَِوِطاِئَفل   ِثَُُثَلِىِالَوي لِ َِوِِنص   ْ نلىِِمل  7«.َعلکََِربوَکِيَع ََُمَِأنوَکِتَقُوُمَِأي 
                                                           

 .74؛ ص الدعواتالدین رواندی؛  . قطب1
 .334، ص 2؛ ج تهذیب االحكام. محمد بن حسن طوسی؛ 2
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ِشىٍءِِحَيَِ»فرموده است:  خدا رسول حِوِ ُِوِِحَيَِِ ِ ِلكُ ِّ نياِأربَُ ِخِِِ ِِالصِّ َِلمِِالكَلِ ُِصاٍل:ِِقَولفىِالدُّ
ای است و چاره تندرسهتی در دنیها، چههار  هر کار را چاره ؛عامِِالطِوِ ََُِِقِِِوَِِالَمشِىِِ ََُِِوِقِِِنامِِالمَِِ ُِوِِقََِ

نیهز فرمهوده  امهام علهی«. م راه رفتن و کم خهوردنچیز است: کم سخن گفتن، کم خفتن، ک
َعلاِمَِوِِقَولَ ِال َمنَلامِِ»است:  ُِسب َحانَُهَِصََلَحَِعب ٍدَِأل َهَمُهِِقَوَ ِال كَََلِمَِوِِقَوَ ِالطو ُ اگهر خهدا  1؛ِإَذاَِأَراَيِاّلَله

 «.ک استکند، خواآ اند ای را اراده کند، از جمله تفاتی که به او الهام می تالح بنده
 های هنگام خواب . مراقبت5

شوند. همچنین ممکن است محهیط  بعضی افراد برای خوابیدن از تداهای اطراف خود آزرده می
َوِ»برای چنین شرایطی فرموده است:  آلوده باشد و گوش در معر  خطر قرار گیرد. امام رضا

ِِفيهَِ َع   َ يَج  تَِكَىُِأُذنَُهَِف ََِلِيَش  َِأَراَيَِأ    ْ نَ َم ِمِقُط  ههاید درد  خواههد گوش هر کهس می 2؛اِِعن َدِالنوو 
 «.نگیرد، به هنگام خواآ در گوشد پنبه بگذارد

به آن تأکیهد  خدا هایی است که رسول کردن آتد پید از خوابیدن نیز از دیگر توتیه  خاموش
كواِالنَارِِفىِبُيُوِتكمِِحيِْتَناُمو »داشته است:  ُْ    3«.َلِتَت

دربهاره خوابیهدن  هایی پیهامبر یزی و پاکیزگی محیط خهواآ نیهز از جملهه توتهیهتوجه به تم
ليطا »است:  ُجوهاِنَهارا ،َِفِّنهلاَِمقعلَدِالشو ِْ زبالهه را شهب در  4؛َلِتَبَيتُواِالَقماَم ِِفىِبُيُوِتكمِوأخ

یمنگاه های خود نگه ندارید و آن را در روز به بیهرون از خانهه منتقهل کنیهد؛ زیهرا زبالهه، نشه خانه
 «.  شیطان است

 . مکان و زیرانداز خواب6

که نقل شده  کردند؛ چنان ترین ابزار رای  زمان خود استفاده می برای خوابیدن از ساده بیت اهل
های حصهیر بهر  از این رو گاه زائده 5برای استراحت بود. است حصیر تنها زیرانداز پیامبر اکرم

تهر اسهتفاده  خواستند که از زیرانهدازی نرم ت میگذاشت و اتحاآ از حضر بدن حضرت ا ر می
هها مکهروه اسهت؛ ماننهد  بنا بر روایات، خوابیدن در برخهی مکان 6پذیرفت. کند، ولی ایشان نمی
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خوابیههدن در  2ای کههه دارای در و پههرده نباشههد؛ خانههه 1پشههت بههامی کههه حفهها  نداشههته باشههد؛
هایی که نجس یا کثیف  ن در مکا خوابیدن 4جایی که نفس نامحرم احساس شود؛ 3مسجدالحرام؛

باشههد. تنهههایی نیههز موجههب ناپسههندی خوابیههدن اسههت؛ زیههرا پیامههدهایی دارد کههه سههبب شههده  
نقل کرده است که تنها خوابیدن، سبب لعن  که امام کاظم از آن نهی کنند؛ چنان بیت اهل

 5است. خدا رسول
آمده است، خوشهبو کهردن  پیامبریکی از نکاتی که درباره مکان خواآ توتیه شده و در سیره 

َمََحف َِمصبُوغَ ِِبالَورِِوالَزعِفلْا ِِكانَتِلَِونَبى»آن است. از انس بن مالک نقل شده است: 
لتهاِِبالملاء لهاِِبالملاءِوإ ِكانَلتِلَيَل ِهلذ َِرشو  6؛يَُدورِبِهاَِعَىِِنسائِهَِفِّ ِكانَتِلَيََ َِهلذ َِرشو

ه خوشبو هورس و زعفران  رنگ شده بود و میهان همسهراند ای داشت که با گیا ملحفه پیامبر
 «.پاشید تا بوی خوش آن به مشام برسد چرخاند و هنگام خوابیدن بر آن آآ می می

 . امنيت و آرامش خوابگاه7

یکی از نکات مهم و مورد توجه در سبک زندگی اسالمی، داشتن امنیت و آرامد بهرای خوابیهدن 
و آن را زمهان  7اش همچون پوششی برای امکهان خهواآ ی سنگیناست. خداوند شب را با تاریک

از نظر تشریعی نیز دسهتورهای تهأمین آرامهد را تهادر  9و خوابی آسوده قرار داده است. 8آرامد
گرفتن خهدمتکاران و حتهی فرزنهدان بهرای ورود بهه  کرده است. از جمله این دستورها لزوم اجازه 

ر آیه، یعنی پید از طلوع فجر، وقت قیلوله و پس از نمهاز اوقات مورد نظ 11خوابگاه والدین است.
نیهز نقهل شهده  از امام تهادق 11هایی هستند که ممکن است عورت آشکار باشد. عشا، زمان
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 1های خلوت هستند. شده، ساعت های مشخ  است که این دستورها، برای آن است که زمان
دهد که   رزندان و دیگر نزدیکان آموزش میدر این آیات یک آموزش دو سویه وجود دارد؛ اواًل به ف

مراقب استراحت و حریم والدین و تاحب منزل باشند و از سهوی دیگهر بهه والهدین و تهاحبان 
ها و وضعیت زن و شوهر و حتی در تورت تنهایی، در وضع خلهوت  دهد که حالت خانه یاد می

یژه فرزندان که ممکن اسهت وو لباس خاص، نباید اجازه داد که هر کس شاهد آن وضع باشد؛ به
 2دچار انحراف جنسی شوند.

 فهرست منابع
؛ تحقیق سعید اللحام؛ چال اول، بیهروت: المصیف شبیه الکوفی، عبدالله بن محمد؛ ابی ابن .1
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 ش. 1330االسالمیه، 
؛ چال اول،  قم: دفتهر الحكم و درر الكلمتصییف غرر  آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ تمیمی .5

 ش. 1366تبلیغات، 
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  اهمیت و آداب کار در اسالم
*االسالموالمسلمینحمیدراامطهریحجت

 مقدمه
افزون بر نقد مثبت در تعالی شخصیت انسان و کسب درآمهد، توسهعه و  کار و تالش اقتصادی،

پیشرفت جامعه را به دنبال دارد. کار، منشأ اتلی تولید  روت است. در بیهند و تفکهر اسهالمی، 
ق و مولد، منشأ کسب مال و درآمد و کلید استفاده از منهابع طبیعهی و خهدادادی اسهت.  کار خال 

پهذیرد و او را مالهک  نهده یهک شهیء، حهق تصهرف در آن را میمنطق فطهرت نیهز بهرای پدیدآور
شناسند. به همین جهت مالک اتلی و حقیقی همه موجودات، خداست. در بیند اسالمی،  می

تواند مالک کاالی تولیهد شهده باشهد و  هر انسانی پس از کار مولد و مفید روی مواد طبیعت، می
شناسی کسب و کار، اهمیهت و  ن بیان مفهومهیچ کس حق تصرف آن را ندارد. در این مقاله ضم

 شود. آداآ آن از نگاه اسالم بیان می

 شناسی کسب و کار مفهوم
اطهالق شهده و در اتهطالح، فعالیهت مسهتمری  1در لغت بر عمل، کردار و شغل انسهان« کار»

ان کهار نظر برخی تاحب 2گیرد. انجامد و به آن دستمزدی تعلق می که به تولید کاال یا خدمتی می
انباشت  روت و سرمایه و سرانجام رشد و شکوفایی جوامهع دانسهته و آن را اسهتفاده   را سرچشمه

برخهی  3انهد. انسان از نیروی مادی و معنوی خود در راه تولید  روت یا ایجاد خهدمات معنها کرده
ها  و ماشهینها، ابهزار   اند که انسان به کمک مغهز، دسهت دیگر نیز کار را مجموعه عملیاتی دانسته

                                                           

 علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. هیئتعضو * 
 ؛ ذیل واژه کار.نامه دهخدا لغتاکبر دهخدا؛  . علی1
 .31 ؛ فرهنگ کو ر؛ ص«بیت های قرآن و اهل کار و تالش در پرتو آموزه». اسماعیل اخالقی؛ 2
 .90؛ صشیاسی کار و شغل جامعه. غالمعباس توسلی؛ 3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 پنجمـ شماره  1442ـ رمضان  1400بهار  
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گهذارد  دهد و این اعمال نیز متقاباًل در انسان ا هر می برای استفاده عملی از ماده روی آن انجام می
و نیهز  2آوردن و حرفهه و شهغل دسهت   نیز به معنای تحصیل، بهه« کسب» 1دهند. و او را تغییر می

غهب آمهده اسهت. را 3طلب معاش و رزق با زحمت و محنهت و طلهب روزی بهرای اههل خهود
کنهد هماننهد کسهب  آوردن بهره و منفعت دنبهال می  دست اتفهانی آن را چیزی که انسان برای به 

 4مال ، معنا کرده است.

 اهميت کار در اسالم

اسهت. خداونهد تنهها   و کار را واجب دانسته و برای افراد بیکار ارزشهی قائهل نشهده اسالم کسب 
ْنسذاِن   َلذْيَس   َو َأْن »تالش معرفی کرده است: هاید را کار و  وسیله رسیدن انسان به خواسته ِإالَّ   ِلْْلِ

چند بار در قرآن به کار رفتهه کهه بیشهترین کهاربرد آن در معنهای کهار و « سعی»واژه  5«.ما َسعی
اند. همچنین آیهات  تالش است. آیات بسیاری بر اهمیت کار و تشویق به آن تأکید و تصریح کرده

اند که بیانگر اهمیهت کهار در اسهالم هسهتند؛  های گذشته پرداخته لتبسیاری به مشاغل انبیا و م
کهردن او بهرای حضهرت  و کهار  سوره قصه  کهه از اشهتغال حضهرت موسهی 27مانند آیه 

خبهر  همچنین سوره انبیاء که از آموزش خیاطی بهه حضهرت داوود 6دهد. خبر می شعیب
 7ها بیان کرده است. داده و آن را نعمتی برای انسان

ذِه   كاَن   َمْن »قرآن از کار و عمل تالح در کنار عزت الهی یاد کرده و فرموده است:  َة َفِللَّ ُيِريُد اْلِعزَّ
ُة َجِميعا هر که طالب عزت است ]بداند که همانا در ملک وجود[ تمام عزت خاص خهدا  8؛اْلِعزَّ

ن را تهأمین معهاش بیهان در سورۀ نبأ نیز هدف از آفریند روز و روشنایی آ«. ]و خداپرستان[ است
هاَر َمعاشا»فرماید:  کند و می می  «.روز را برای کسب روزی معیشت قرار دادیم 9؛َو َجَعْلَنا النَّ
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ای است که با سرنوشت انسان پیونهد خهورده اسهت. قهرآن کهریم در  گونه اهمیت کسب و کار، به
 ُّ َنْفذس  ِبمذا َكَسذَبْت ُكذ»دانهد:  سوره مد ر سرنوشت هر کس را در گهرو اعمهال و کهردار او می

همه این موارد بیانگر این واقعیت مهم، یعنی قوام و استواری جامعهه بهه کسهب و کهار  1«.َرهيَن 
شود. تأمین معهاش از  است و اینکه موفقیت و دستیابی به هدف، در سایه کار و تالش حاتل می

ریزی برای آن،  اند و برنامه ههای دینی بر آن تأکید ورزید نکات مهمی است که عقل بشری و آموزه
های اجتماعی دانسته شهده و مهورد توجهه بزرگهان دیهن قهرار  یکی از عوامل توسعه و رفع چالد

آیهد. قهرآن کهریم  گرفته و بر آن تأکید شده است و این مهم جز در سایه کار و تالش به دست نمی
کنایهه  2؛«ان زمین قرار دادکنندگ خداوند شما را آباد»فرماید:  می در بیان نبوت حضرت تالح

هایی که خداوند بر روی زمین برای شما خلهق کهرد، نیازمنهد کهار، تهالش و آبهاد  از اینکه نعمت
 هاست.  ن دست شما انسا کردن به  

تأکیهد فراوانهی بهر کهار، تولیهد و  بیهت  ویژه قرآن کریم و میراث اهل های اسالم و به در آموزه
که حتی زمامداران نیز به اسهتفاده از دسهترن  خهوید بهه جهای   ای گونه شود؛ به اشتغال دیده می

گاه کار و تهالش  قبل از بعثت و بعد از بعثت، هیچ اند. پیامبر المال توتیه شده استفاده از بیت
را رها نکرد. قبل از بعثت به چوپانی و نیز تجارت اشهتغال داشهت و بعهد از بعثهت نیهز در امهور 

کهه بنها بهر بعضهی  کهرد؛ چنان ئی بها اتهحاآ خهود مشهارکت میمختلف حتی در کارهای جز
ای از اتحاآ، گوسفندی ذبح کردنهد. بعضهی اتهحاآ  ها در یکی از سفرها همراه عده گزارش

آوری هیهزم  نیز جمهع ذبح و بعضی دیگر سالخی و برخی پختن آن را بر عهده گرفتند. پیامبر
 3برای پختن آن را بر عهده گرفت.

 آداب کسب و کار

توان به شروع کار با نام خدا، توکهل  ترین آنها می کسب و کار از منظر اسالم، آدابی دارد که از مهم
گرایی، تداقت و درستکاری، استحکام و اتقهان کهار و شهروع کهار از  بر خدا، اعتدال، تخص 

 تبح زود و نیز دانستن حالل و حرام اشاره کرد. 
 شروع کار با نام خدا. 1

ای از قرآن بهه ایهن  چه آیه  ن آداآ کسب و کار، شروع کار با نام خداوند است. اگرتری یکی از مهم
                                                           

 .38. مد ر: 1
 .264 ، ص  5 ؛ ج مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ فضل بن حسن طبرسی؛ 61:  . هود2
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بسهم اللهه الهرحمن »های قهرآن غیهر از سهوره توبهه، بها  نکته اشاره نکرده است، آغاز تمام سوره
نوعی رهنمونی از سوی حضرت حق است که آغاز امور باید با نام خداوند رحمهان و  به « الرحیم

ِِذیِِكُ ُِ»باره فرموده است:  این  در  یامبررحیم باشد. پ ٍْ ِفَُهلَوِِِبَالٍَِِِأم  ِ لِمِاّلَله ِِفيلِهِِبس   ْ كَ ِيُلذ  لَلم 
بهاره  نیهز در امهام تهادق«. هر کار مهمی که با نام خدا شروع نشود، ابتر خواههد مانهد 1؛َأب تَْ

ههِ   "ِبْسهِم  چه بسا برخی شیعیان در آغاز کار خود»شروع کار با نام خدا فرموده است:  ْحمِن   اللَّ الهرَّ
ِحیم آزماید تا آنهها را بهر  کنند و خداوند آنها را با چیزی که خوشایند آنها نیست، می " را ترک می الرَّ

هِ   شکر خدا تنبه دهد و به نتیجۀ ترک "ِبْسِم  ِحیم  اللَّ ْحمِن الرَّ  2«." آگاه کند الرَّ
 توکل بر خدا. 2

ار، توکل بر خداوند در انجام امور است که افزون بر اعتمهاد بهه ترین آداآ کسب و ک یکی از مهم
قدرت خداوند، عزت نفس را نیز به دنبال دارد. توکل بر خدا در انجام امور و کارهای مختلهف در 

کهه قهرآن کهریم بهر ایهن نکتهه  ای گونه مورد تأکید قرار گرفته است؛ به قرآن و سیره معصومان
ذْ  َعَلذی »خدا توکل کند، او را کفایت خواهد کرد:  تصریح کرده است که هر کس بر َو َمذْن َيَتَوكَّ

ِه َفُهَو َحْسُبه    3«.اللَّ
نیز این مهم مورد توجه بوده و یکی از ارکهان ایمهان شهمرده شهده اسهت؛  در سیره معصومان

، ایمان چهار رکن دارد: توکل بر خدا، تفویض امور بهه خداونهد»فرمود:  که امیرالمؤمنین چنان
   4«.بودن به قضای الهی و تسلیم دستورها و اوامر الهی بودن راضی 

 گرایی در کسب و کار . تخصص3

یکی از نکات مهم در کسب و کار و اشتغال، واگذاری مشاغل به افراد متخص  است. اگهر ههر 
ها  کسی با توجه به تخص  خود مشغول شود، امور اجتمهاعی سهامان خواههد یافهت و سهرمایه

نیز مورد توجه قهرار گرفتهه اسهت؛   بیت های قرآن و اهل ه در آموزههد رفت. این نکتهدر نخوا
های دینی افزون بر سفارش فراوان به مسأله کار و تالش، بر تخصه  و انجهام  که آموزه  ای گونه به

اند. حتی برخهی منهابع روایهی،   ه امور اقتصادی به دست آشنایان با مسائل اقتصادی نیز تأکید کرد
                                                           

 .83 ، ص 1 ؛ ج تفسیر الصافیمرتضی فیض کاشانی؛  . محمدمحسن بن شاه1
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خواههد  از حاکم مصر می که حضرت یوسف آنگاه  1اند. ابی را به این موضوع اختصاص دادهب
او را بر خزاین آن سرزمین بگمارد، در تبیین خواسته خوید افزون بهر امانتهداری، از تخصه  و 

ٌ  َعلذيم»گوید:  آورد و می آگاهی کافی و داند خوید سخن به میان می ی َحفذي همانها مهن  ؛ِإن 
بر انجام کارهها بهر اسهاس   خدا رسول 2«.و کاردانی آگاه ]به این کار[ هستم ]امین[ی نگاهبان

اطالع و داند تأکید ورزیده و از انجام نادانسته و بدون آگاهی امهور نههی کهرده و انجهام کارهها 
َِعِم َِ»بدون علم و آگاهی و تخص  را سبب خرابی امور معرفی کرده است:   ْ َ لمٍَِِِعَىَِِم ِِع ِْ ،َِِغي 

 َِ اِيُص  ِِممو َْ    3«.كَاَ َِماِيُف ِسُدَِأك ثَ
 ریزی و اعتدال در کسب و کار . برنامه4

های  های دین اسالم، رعایت اعتهدال و پرهیهز از افهراط و تفهریط در همهه عرتهه یکی از ویژگی
ویژه در زمینهه کهار و تهالش اهمیهت بسهزایی دارد و  زندگی است. این مهم در امور اقتصادی، به

رغم تأکید بر تالش حداکثری برای تولید و تأمین نیازهای زندگی، اعتدال و پرهیهز از حهرص  یعل
و آزمندی نیز توتیه شده است. در عین حال رعایت حقوق نفس و اعضای بدن نیز مهورد توجهه 

کهه خداونهد در توتهیف  قرار گرفته است. همچنین به یاد خدا و عبادت توجه شده اسهت؛ چنان
کنهد:  کند که تجارت و معامله ایشهان را از یهاد خهدا غافهل نمی را کسانی معرفی می مؤمنان، آنها

هِ » همچنین در آیات قرآن کریم بر عمل و تهالش بهه  4«.ِرجال  الُتْلِهيِهْم ِتجاَرة  َو ال َبْيع  َعْن ِذْكِر اللِّ
کند  ت نمیخداوند هیچ کس را جز به اندازه تواند بازخواس»قدر توان آدمی تصریح شده است: 

و بر همین اساس هر کس کار نیکی انجام دهد، برای خود کرده و هر کس کار بدی انجام دههد، 
انهد  روز مؤمن را به سه قسمت تقسیم کرده شبانه امیرالمؤمنین 5«.به زیان خود انجام داده است

الش بهرای تهأمین همتا و قسمتی دیگر را بهه ته سوم آن را به عبادت و راز و نیاز با یکتای بی  که یک
 6های حالل بپردازد. معاش و هزینۀ زندگی و بخشی را به لذت
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 . راستگویی و درستکاری 5

هها و فضهایل اخالقهی  تهرین ویژگی کرداری و انجام درست کار، یکهی از مهم راستگویی، راست
یشهران تهوان از آن بهه عنهوان موتهور پ رود و می ترین ابزار موفقیت به شمار می است و یکی از مهم

کسب و کار یاد کرد. تداقت و درستکاری، موجب اعتماد عمومی جامعهه، رضهایت خداونهد، 
شود. اهمیت این مههم در تعهالیم اسهالمی  نهایت موفقیت در کسب و کار می نشاط مجری و در 

 1های پیامبران و سبب نجات در روز قیامت معرفی شده اسهت. ای است که یکی از ویژگی گونه به
دههد، آن را نیکهو انجهام  خداوند دوست دارد اگر کسی کاری انجام می»رموده است: ف پیامبر
 2«.دهد

 . استحکام و اتقان کار 6

ترین آداآ کسب و کار را باید استحکام و اتقان آن دانست. اسهتحکام و اسهتواری در  یکی از مهم
کهه  ر گرفته اسهت؛ چنانها مورد اشاره قرا انجام کار در برخی آیات قرآن کریم و در بعضی جریان

اسهتحکام در  3در داستان ذوالقرنین به اهتمام او در استحکام سدی که ساخت، اشاره شده است.
بهاره فرمهوده  این  در  ای دارد. پیامبر هم جایگاه ویژه انجام کار در سیره و سنت معصومین

یح انجهام دههد، آن را محکهم و تهح خداوند دوست دارد اگهر کسهی کهاری انجهام می»است: 
داد، تمام تالش خود را در اتقان و استحکام کهار  آن حضرت هنگامی که کاری انجام می 4«.دهد

که در تشییع و تدفین سعد بن معاذ با سنگ و خاک آن را مسهتحکم کهرد و  بست؛ چنان به کار می
ََُمَِأنوهُِ»پس از آن فرمود:  َىِِِإنِّىَِِلَع  َِوِيَِصُ ِال بََِىِِإلَيِ َِِسيَبَ  َِعب لدا ِِإَذاَِعِملَ َِعَملَل  ِيُِحبُّ َ ِاّلَله ْو ِهَِوِلَِك

كََمه شود؛ ولی خداوند دوست دارد وقتی بنهده او کهاری انجهام  زودی پوسیده می دانم به می 5؛َأح 
 «.دهد، آن را محکم و استوار انجام دهد می

 . شروع کار از صبح زود7

شود. نگاهی بهه زنهدگانی و  پیشرفت کار میهنگام کسب و کار در روز، سبب رونق و   شروع زود
های مختلف، گویای آن است که آنان افزون بهر داشهتن برنامهه مهنظم،  برنامه افراد موفق در زمینه
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اند. این مههم در تعهالیم اسهالمی، از  کرده سحرخیز بوده و برنامه کاری خود را تبح زود آغاز می
الطلهوعین،  بین که امام رضا ای گونه است؛ بهویژگی خاتی برخوردار بوده و بر آن تأکید شده 

رفتگان  خواآ   ها بیان کرده و به یعنی بین طلوع فجر تا طلوع خورشید را زمان تقسیم روزی انسان
َزاقَِ»در آن زمان را محروم از آن برشمرده  است:  ُمَِأر  ِِِنَيمَِِِبَِنىِِال َمََلِئكَُ ِتَُقسِّ ِْ ل ُِطَُلوِ ِال َفج  َْ َماِبَي 

ِقهِإلَِ ِِرز   ْ ِيَنَاُمِِفيَماِبَي نَُهَماِيَنَاُمَِع  ْ ِسَِفَم م   1«.ىُِطَُوِ ِالشو
 . شناخت حالل و حرام8

ها  ترین آداآ کسب و کار است. قرآن کهریم انسهان شناخت حالل و حرام در کارها، یکی از مهم
ِيَن آَمنُ »را از خوردن اموال یکدیگر به باطل نهی کرده اسهت:  َها الَّ َتْأُكُلوا َأْمذواَلُكْم َبْيذَنُكْم  وا اليا َأيُّ

ْْ َتراض  »برخی مفسران باطل را ربها و  2«. ِباْلباِطِ  ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتجاَرة  َعْن َتراض  ِمْنُكم « ِتجاَرًة َع
برخی آیات دیگر به خهوردن رزق و روزی حهالل دسهتور  3اند. را خرید و فروش حالل معنا کرده

ویژه در مشهاغلی ماننهد تجهارت بهر  باره دستورهایی دارند؛ به این  نیز در  معصومین 4اند. داده
ضهمن مقهدم  انهد. پیهامبر یادگیری فقه و حالل و حرام امور قبل از اشتغال بهه آن تأکیهد کرده

ِِفق ٍهَِفَقِدِِِثُمَِِِال ِفق هُِ»دانستن فقه بر تجارت فرموده است:   ِْ ِِبَغي  َْ ِاتوَج ِْ َِفَم ُْ ِال َمت َج بَلاِثُلمو ِّْ تََطَمِِفىِال ار 
تََطم  «.رود به تجارت بپردازد، در ربا فرو می ]فقه[کس بدون دانستن حالل و حرام  هر  5؛ار 
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  منظر قرآن و روایاتآثار معادباوری از 
*االسالموالمسلمینعلیرااانصاریحجت

 مقدمه
نهی اسهت؛ زیهرا ین مسهأله دیتر د، مهمیباوری، از اتول ادیان توحیدی است که بعد از توح معاد

دههد. امهروزه  مبدأ و معاد، مسیر زندگی انسان را تعیین و نگاه انسان به انسان و هستی را تغییهر می
دههد، بهدان جههت اسهت کهه از دنیها و آخهرت،  ت روحی و روانی رن  میاگر برخی را مشکال

هها،  هها، تلخی ای از رن  تعریف تحیح و هدفمند ندارند. اگر انسان بدانهد کهه دنیها، مجموعهه
و « چگونهه زیسهتن»، «چگونهه بهودن»هاسهت، مطمئنهًا معنهای  ها و نخواسته ها، خواسهته لذت

 1،«معهاد»و « مبدأ»قت یاساس همه انبیا دعوت به دو حقکنند. بر این  را درک می« چگونه مردن»
ه کهقهت نظهر دارد ین حقیهنگرانه به ا اند؛ زیرا باورهای آخرت را در سرلوحه دعوت خود قرار داده

ِ»ای برای آن است:  ات جاودان آخرت و دنیا، مقدمهیهدف نهایی از منظر اسالم، ح ََِقلت  ن يَاُِخ ِِالدُّ

َهاَِوِلَمِ  ِْ گرا باور دارد که زندگی بهه ایهن چنهد روز دنیها محهدود  انسان آخرت 2«.لِنَف ِسَهاََِِقِ تُخِ ِِِلَغي 
ْنيا »روی دارد، از مقایسه قطره به دریا نیز کمتر اسهت:  نیست؛ بلکه آنچه پید ِه اْلَحياُة الدُّ ِِ َو ما ه

اَر اآلِْخَرَة َلِهيَ اْلَحَيواُن َلْو     3«.كاُنوا َيْعَلُموَن  ِإالَّ َلْهو  َو َلِعب  َو ِإنَّ الدَّ
نی را رابطه فردی یای جدا از زندگی انسان، تعریف و امور د نی را مقولهیبعضی جوامع اعتقادات د

امت در زندگی انسان نقد اساسهی یمان به خدا و روز قیاند و حال آنکه ا انسان با خدا تلقی نموده
ن دینی است. در ایهن نوشهتار برخهی آ هار های نشان دادن این امر، مراجعه به متو دارد. یکی از راه

 شود. بررسی میقرآن و روایات فردی معادباوری از منظر 
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 . اصالح نگرش انسان به دنيا  1
دن یا را برای انسان به عنوان ابزاری در جهت رسیر، و دنییا را تغیاعتقاد به معاد، نگرش انسان به دن

ده شده و نهه یا برای انسان آفریدی دنینی توحیب بر اساس جهان .دهد د قرار مییک زندگی جاویبه 
ههای  ا و جلوهیهت انسانی گرانبهاتر از آن است کهه خهود را بهه متهاع دنیا، و شخصیانسان برای دن

بخشهد و او را از  ند انسان را بهه عهالم هسهتی وسهعت مییاعتقاد به معاد، ب .بنده آن بفروشدیفر
انهد کهه   افتههیقت را به خوبی درین حقیمؤمنان ا .دهد یوند میا به فراخنای جهان باقی پیتنگنای دن

ا حاتهل یهات دنیهشماری دارد کهه چنهد بخهد از آن در ح های بی کتاآ زندگانی بشر سرفصل
سهردار رشهید اسهالم، شههید  1شهود. امت آغاز مییهای مهم آن پس از ق ده است، اما فصلیگرد

 نویسد: حاج قاسم سلیمانی در نامه خوید به فرزندش می
آمهوزد و  من دیدم هر کس در این عالم راهی برای خود انتخاآ کرده اسهت. یکهی علهم می

ها راه یها  کند و میلیون کند، کسی دیگر زراعت می آموزاند. یکی تجارت می دیگری علم می
بهتر است بگویم به عدد هر انسان یک راه وجود دارد و هر کس راهی را برای خود برگزیهده 

بایست انتخاآ کنم. بها خهود اندیشهیدم و چنهد موضهوع را  اهی را میاست. من دیدم چه ر
مرور کردم و از خود پرسیدم اواًل طول این راه چقدر است، انتهای آنها کجاسهت  فرتهت 
من چقدر است  و اساسًا مقصد من چیست  دیدم من موقتم و همه موقت هسهتند. چنهد 

تد  ها ده سال، اما کمتر کسی به یک  ها چند سال، برخی روند. بعضی مانند و می روزی می
روند و همه موقتند. دیدم تجارت بکنم، عاقبت آن عبهارت اسهت  رسد. اما همه می سال می

از مقداری سکه براق شده و چند خانه و چند ماشین؛ اما آنها هیچ تأ یری بر سرنوشت مهن 
ایهد و  مهمدر این مسهیر نهدارد. فکهر کهردم بهرای شهما زنهدگی کهنم. دیهدم بهرایم خیلهی 

گیرد. اگر بر شهما  وجودم را درد فرا می  طوری که اگر به شما درد برسد، همه ارزشمندید؛ به
بینم. اگر شما روزی ترکم کنیهد،  های آتد می مشکلی وارد شود، من خودم را در میان شعله

م. هایم باشه توانم حالل این خوف و نگرانی ریزد؛ اما دیدم چگونه می بندبند وجودم فرو می
دیدم من باید به کسی متصل شوم که این مهم مرا عهالج کنهد و او، جهز خهدا نیسهت. ایهن 

های وجودم هستید، با  روت و قدرت قابل حفظ کردن نیسهت؛  ارزش و گنجی که شما گل
وگرنه باید  روتمندان و قدرتمندان از مردن خود جلوگیری کنند و یا  روت و قدرتشان، مانع 

ان شهود و از در بسهتر افتهادگی جلهوگیری نمایهد. مهن خهدا را العالجشه های تعب مر 
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.ام و راه او را انتخاآ کرده
1 

اند. آنچهه ههر  ن انسان نشسهتهیق در کمیهای عم ا، هم آرزوهای بلند و هم ناامیدییدر زندگی دن 
گرایی در قرآن است. او بها آنکهه  کدش، یاد مرگ است. همسر فرعون، نماد آخرت دو را به بند می

زندگی بسیار مرفهی داشت، اما در میان زرق و برق دستگاه فرعونی، به فراخنهای بهشهت چشهم 
ني  َرب  اْبِن لي»گشود و دعا کرد:  ِ  َو َنج  ني  ِعْنَدَك َبْيتا  ِفي اْلَجنَّ ِمَن اْلَقْوِم   ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو َنج 

اِلميَن  جهوار قربهت در بهشهت بنها کهن و مهرا از فرعهون و  م دریای بهرا پروردگار من! خانهه2؛الظَّ
ک باشهد و یهاو جوار رحمت پروردگارش را خواسته است تا با خدا نزد«. ی بخدید رهایکارها

   3مان آوردیب ایح داد و به غیکی با فرعون ترجیکی با خدا را بر نزدین نزدیا
نهد و از مهرگ گریهزان دا های دنیا غرق شده است، دوری از دنیها را سهخت می کسی که در لذت

تُمُِِِِِلَنوكُمِ »م  گفهت: یترس  دند: چرا از مرگ مییاست. از ابوذر پرس  ْ ل ب تُمَُِِِعمو ْو ن يَاَِوَِخل َةِِِاللدُّ َْ ِخل اْل 
اب َْ اٍ ِِإلَىَِخ َْ ُِعم   ْ ِتَن تَِقَُواِِم هُوَ َِأ   َْ د، پهس یها  ردهکها را آبهاد و آخهرت را خهراآ یشما دن 4؛ فَتَك 

 «.دیه از آبادی به سوی خرابی بروکد یراهت دارک
، محبت قلبی خاتی به سیدعلی فرزند کوچک حاج احمدآقا داشهت. در آخهرین امام خمینی

لحظات عمر ایشان، همه اعضای خانواده جز سیدعلی بر بالیند حاضر بودند. ایشان اجازه نداد 
 گوید:  متناع میاش بر بالیند حضور یابد. حاج احمدآقا درباره علت این ا که نوه کوچک

در چهل حدیث این مطلب را دارند که همواره در لحظه مهرگ، شهیطان بهرای  من دیدم که امام
دارد، در  ها را از یاد خدا غافل کند، آن چیز و یا آن کسی را که بید از همه دوست مهی اینکه انسان

داشت، از  دوست می کند و از آنجا که ایشان نوه کوچک خود را بسیار مقابل چشماند نمایان می
   5فرزند خود خواست تا سیدعلی را بر بالیند نیاورد.

                                                           

 .99112116370، کد خبر: 21/12/1399؛ «خواستم نظامی شوم هرگز نمی». خبرگزاری ایسنا؛ 1
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 زدایی  . غفلت2
زدایی است. انسان غالبًا در دنیا، از هدف اتهلی خلقهت غافهل  یکی از آ ار مهم یاد مرگ، غفلت

تنبه کند که گویی، همیشه در دنیا خواهد ماند. یاد مرگ، مایه تذکر و  ای رفتار می گونه شود و به می
است که هدف را فراموش نکند. آیات و روایات، با تعبیرات مختلف انسان را به یهادآوری مهرگ و 

شهود  دارد. ایمان به معاد سهبب می توجهی به آن برحذر می قیامت توتیه و از عواقب غفلت و بی
َو : »انسان پیوسته به یاد خداوند باشد و در انجام هر کاری خواست خهدا را در نظهر داشهته باشهد

ُكْم ِإَلْيِه ُتْحَشُرون َه َو اْعَلُموا َأنَّ ُقوا اللَّ د شهما بهه سهوی او محشهور یهد! و بدانیهزیو از خدا بپره 1؛ اتَّ
آیه دستور به تقوا و یادآوری حشهر و »فرماید:  در ذیل این آیه می عالمه طباطبایی«. د شدیخواه

   2«.کند دوری می دهد؛ زیرا با یاد قیامت است که انسان از گناه بعث می
 فرمود:  امام علی

ِِإ َِ ِ َتِِِيَاِِعبَاَيِاّلَله ِِِِمن هُِِِلَي َسِِِال َمو  ت  اُيِِِفَو  َْ ِِطل تَُهَِفلِِّنوكُم  واِلَُهُِعدو َذُروُ ِقَب َ ُِوقُوِعِهَِوَِأِعدُّ َفاح 
ِِإلَِ َِأن فُُسكُم  ِتِِعن َدَِماِتُنَاِزُعكُم  ِال َمو  َْ واِِذك  ُْ ِتَِفَأك ِث َهَواتِِال َمو  ِالشو َْ بندگان خهدا!  3...؛ي ِهِِم

توان از آن گذشت. پس بترسید قبل از وقوع آن و هر چهه  هرگز از مرگ، گریزی نیست و نمی
گیرد ... پس هنگهامی کهه  را برای مرگ الزم است، آماده کنید؛ زیرا مرگ همه شما را فرا می

 ار یاد کنید. کند، مرگ را بسی ها اشتیاق پیدا می تان به طرف شهوت نفس
تواند عامل بیداری و دوری از غفلت محسهوآ  به همین دلیل است که هر امر مربوط به مرگ، می

ِْ »فرماید:  می که امام تادق گردد؛ همچنان َِِِْيُك تَبِ ِِلَمِ ِِبَي تِهِِِِِف ِِكَفَنُهَُِِِمَعهُِِِكَا ََِِِم َِِِِْم َِي  4؛ ال َغلاِف
 «.آید از غافالن به شمار نمیاش باشد،  کسی که کفند با او در خانه

 . آرامش روانی3

باورانهه دارنههد.  گرایانهه و آخرت ها نسهبت بهه شهناخت انسهان و هسهتی دو رویکهرد مادی انسهان
ای مها یهن زنهدگی دنیزی جز همیچ»دانند:  گرایان آغاز و انتهای دنیا را همین عالم مادی می مادی

عت و روزگهار مها یرند؛ و جز طبیگ ی آنها را میرند و گروهی جایم ست؛ گروهی از ما مییار نکدر 
دانند، چنان جانکاه اسهت  اندیشه فنا برای کسانی که مرگ را پایان زندگی می 5«.ندک نمی کرا هال
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زیرا روی برتافتن از معنویت، بر خالف قهانون  1که مجبورند عمر خوید را با تلخی سپری کنند؛
بد، این بحران و رن  شدیدتر و بهه قهول اسهتاد خلقت است. هر چه این حرکت معکوس تداوم یا

از سوی دیگر طبیعت دنیا، مستلزم آن است کهه انسهان  2دهد. انسان را سخت رن  می مطهری
زیهرا کهه در زنهدگی »... شهود:  هها مواجهه می رسهد و بها ناکامی خواههد نمی همیشه به آنچه می

نهد. بهه کتواند آنها را تحمهل  ان نمیمان به آخرت، انسیه بدون اکالت و حواد ی وجود دارد کمش
ابوس کها بود، تصور مرگ بهرای ههر انسهانی ین چند روز عمر دنیراستی اگر زندگی محدود به هم

م یاه و عذاآ الهکنوع نگرانی جان یکشه در یران معاد همکل منین دلیباشد، به هم ی میکوحشتنا
   3«.برند... به سر می
ِْ »فرموده است:  امام علی َ بُهُِِِِهجَِلََِِِوَِم َ بُلهُِِِبُِحِبَِِِق ن يَاِال تَاَطَِق ََِلِيُِغبُّلُهَِوِِِالدُّ ِمن َهلاِِبلثَََلٍثَِهلم 

ِركُه كُُهَِوَِأَمٍ ََِلِيُد  ُْ ٍصََِلِيَت   ْ رگهی دارد: یز بر قلبد چیاست، سه چیفته دنیه دلد شکو هر  4؛ ِح
از همهین «. ه بهه او نرسهدکهی یند و آرزوکد نیه رهاکه از او دست بر ندارد و حرتی کاندوهی 

های گونهاگون دسهت  آور در زمینهه های حیرت روست که امروزه بشر در عین حال که به پیشرفت
ن بهاال یدرتد افراد سهن 75تا  50یافته، اما به آرامد روانی نرسیده است. بر اساس برخی آمارها 

تهرین علهل ایهن امهر،  مهم یکی از 5برند.  در جوامع غربی از ترس و نگرانی در مورد مرگ رن  می
ِيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباآلِْخَرِة َأْعَتْدنا َلُهذْم َعذِابا  َألذيم»دوری از خدا و انکار آخرت است:  از  6«.َو َأنَّ الَّ

ن عهالم یهاز دارد کهه در ورای ایهن اعتقهاد نیهآدمی به ا»گوید:  همین روست که ویلیام جیمز می
ن اعتقهاد اسهت کهه سهبب یت است و همهیدر معنو گری وجود دارد که غرقیمحسوس، عالم د

   7«.م ارزانی داردیرو و قدرتی عظیبند هستند، در برابرحوادث نیگردد تا به افرادی که بدان پا می
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های الهی معتقدند خداوند، آنها را بیهوده نیافریده و به زودی به سوی  در مقابل مادیگرایان، انسان
ُكْم ِإَلْينا ال ُتْرَجُعوَن  َأ َفَحِسْبُتْم »گردند:  او باز می ما َخَلْقناُكْم َعَبثا  َو َأنَّ د شهما را یهردکا گمان یآ 1؛َأنَّ

ای بهه فرزنهدش امهام  در نامهه امهام علهی«. د یهگرد م و به سوی مها بهاز نمییا دهیهوده آفریب
 فرماید: می مجتبی

گهاه یدست گردا و تحوالت گوناگوند و نابودی و دست به یای پسرم! من تو را از دن  دند آ
ها در آنجها فهراهم اسهت، اطهالع دادم و بهرای ههر دو  ردم، و از آخرت و آنچه برای انسانک

ا را یهه دنکهس کهاموزی. همانها داسهتان آن یهری و راه و رسم زندگی بیها زدم تا پند پذ مثال
د آآ و علف و دشوار اقامت دارند و قصه ه در سر منزلی بیکآزمود، چونان مسافرانی است 

الت راه را کد و رفاه فراهم است. پس مشیه در آنجا، آساکنی را دارند یردن به سرزمکوچ ک
ز برای یچ چیع و منزلگاه أمن، با آرامد قدم بگذارند و هیگاه وسینند... تا به جاک تحمل می

ه بهه منهزل أمهن، و محهل آرامهد برسهند. امها داسهتان کست، جز آنیداشتنی ن آنان دوست
ن یخواهنهد بهه سهرزم هها می گاهی پهر از نعمتیه از جاکانند گروهی است اپرستان همیدن

سهت ین نیهتر از ا نندهکزی ناراحت ینند؛ پس در نظر آنان چکوچ کآآ و علف  و بی کخش
 2«.نندکد تحمل یها را با شوند و ناراحتی گاه خود جدا مییه از جاک

بها دلهی آرام و قلبهی مطمهئن و »فرمایهد:  نامه الهی و سیاسی خوید می در وتیت امام راحل
دوار به فضل خدا، از خدمت خواهران و برادران مهرخ ، و بهه سهوی یری امیروحی شاد و ضم

او مصداق ایهن آیهه شهریفه  3«.اج مبرم دارم...یر شما احتینم و به دعای خک گاه ابدی سفر مییجا
ُ  اْرِجِعي ِإلی»است:  ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ ِك راِضَي   َمْرِضيَّ   َفاْدُخِلي ِفذي ِعبذاِد  َو اْدُخِلذي َر   يا َأيَّ ب 
ِتي ه هم تهو از او خشهنودی و ههم او از تهو خشهنود کبه سوی پروردگارت بازگرد، در حالی   4؛َجنَّ

 «است و در بهشتم وارد شو

 . عبرت از گذشتگان 4
اسهت؛ زیهرا ایهن امهر  آمهوزی از سرنوشهت گذشهتگان   باورانهه، عبرت یکی از آ ار تربیتی آخرت

آمهوزد کهه روزگهار بها نسهل  ا را نشان داده و به همه مییداری دنیی هستند که ناپاینما های تمام نهیآ
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فِِِإ َِ»کند که با گذشتگان کهرد:  آینده همان رفتار می ِْ ل ِيَج  َْ ه  ِيلِهِِبال َماِضليِِْاللدو  ْ ِكََج َْ  1؛ِبال بَلاِقي
اکنون زیر انبوهی از خاک رهها  ید مغرور بودند، همگذشتگانی که همواره بر قدرت و  روت خو

آموزی فهرا خوانهده  با بیان سرگذشت گذشتگان، همه را به عبرت از این رو امام علی«. اند شده
 است: 

ها اندوختند و از فقر و بیچارگی وحشت داشتند و با آرزوههای  همانا گذشتگان را دیدی که  روت
پنداشتند، دیدی چگونه مرگ بهر سرشهان فهرود  مرگ را دور می کردند در امانند و طوالنی فکر می

سهاختند و  ههای اسهتوار می آمد و آنان را از وطنشان بیهرون رانهد ... آیها ندیدیهد آنهان را کهه کاخ
شهان تبهاه  آوری شده هایشان گورستان شد و اموال جمع اندوختند، چگونه خانه های فراوان می مال

   2ردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند....و پراکنده و از آِن وار ان گ
مُِ»در جای دیگری فرموده است: امام لِِِِيَلو  لاِلمَِِِِعََلىِِال َعلد  ِْ ِِالظو ِِمل مَِِِِأَشلدُّ ِرَِعََلىِِيَلو  ِِال َجلو 

َُوم جمعهی «. تر است از روز ظلم ستمگر بر مظلهوم روز اجرای عدالت بر ستمگر، سخت3؛ال َمظ 
اند. در ایهن  مقصود از ایهن سهخن را انتقهام الههی در روز قیامهت دانسهته غهالبال نهجاز شارحان 

بار به دست ظهالم کشهته یها  تورت شدیدتر بودن روز انتقام مظلوم آشکار است؛ زیرا مظلوم یک
یابهد. ایهن  شود، ولی کیفر ظالم در روز قیامت مکرر خواهد بود و به آسانی پایان نمی مجروح می

اند؛ زیهرا  های الههی در دنیها و آخهرت دانسهته دیگر آن را اشاره به انتقام در حالی است که بعضی
تجربه نشان داده است که گروه زیادی از ظالمهان، پهید از گرفتهار شهدن بهه مجهازات الههی در 

های زیهادی در  نگاهی به تاری  شهاهد مصهداق بینند. نیم آخرت، در همین دنیا کیفر شدیدی می
ایم که به چه روز سیاهی نشستند  مر خود نیز بسیاری از ظالمان را دیدهاین زمینه است. در طول ع

 های دردناکی شدند.  و گرفتار چه عقوبت
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 نقش معاد در امیدواری 
*االسالموالمسلمینعلی ادمیحجت

 مقدمه
ای واضح و ملموس هستند که نیازی به ا بهات  اندازه برخی موضوعات مانند ا بات وجود خدا، به

د امید و امیدواری در حیات انسان نیهز ندارند و منکران آنها باید دلیلی برای انکارشان بیاورند. نق
تنهها مهذموم و ناپسهند نیسهت؛ بلکهه الزمهه از این دست مسائل است. از این رو داشتن آرزو نه 

ََمل ُِ»فرموده است:  خدا که رسول زندگی بشر است؛ چنان ََِلِاِل  تِ َِوِلَلو  ِِِلُمو َم   ََمُ َِرح  َملاِِِاِل 
ِ َِولََدَهاَِوَِِِرَضَعت  َِشَجْاِ َواِلَدة   ِ َِغاِر َِ َْ داشتن آرزو، رحمتی برای امت مهن اسهت و اگهر  1؛ََلَِغ

 «.کاشت چ باغبانی درختی نمییداد و ه ر نمییچ مادری فرزندش را شیآرزو نبود، ه
گممرنبممودیمیمملوامیممدثمممر



شممجر کممینشمماندی اغبممان ممی ک
2



ََم ُِ»نیز فرموده است:  امیرالمؤمنین َِِِرِفيقِ ِِاِل  نِس  «. ق و مهأنوس انسهان اسهتیهآرزو، رف 3؛ُملؤ 
خداوند موضوع حیاتی را به تورت غریزی در نههان همگهان قهرار داده اسهت، امها بها توجهه بهه 
تضعیف آن در طول زندگی، الزم است به فکر تقویت آن باشیم و از هر چیزی که بتوانهد در ایهن 

معادبهاوری و »هها در  تهرین کمک ترین و اساسی مسیر به ما کمک کند، بهره بگیریم. یکی از مهم
نهفته است و باید با تأمل و اندیشه در حقیقت معاد، نقد آن در تقویهت « باور عمیق به رستاخیز

ن واقعهی و دائمهی و بهدون ضهرر»امید را پیدا کرده و به عنوان  سک  از آن کمهک بگیهریم. « یک مع
شود را  تقویت امید و امیدواری میرو قصد دارد معادباوری را از چهار زاویه که سبب  نوشتار پید
 معرفی کند. 
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 گرایی  الف. جاودانه
گیری از معاد برای تقویت امید، آن است که مرگ را فنا و نابودی ندانیم؛ بلکه  نخستین گام در بهره

چنهین بهه تصهویر  دهد. قرآن حقیقت مرگ را این آن را پلی بدانیم که ما را دنیا به آخرت انتقال می
ْرنا َبْيَنُكُم اْلَمْوَت َو ما َنْحُن ِبَمْسُبوقيَن َعلی» کشیده اسهت: َل َأْمثذاَلُكْم َو ُنْنِشذَئُكْم   َنْحُن َقدَّ َأْن ُنَبد 

گیهرد تها  ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم و هرگز کسی بر مها پیشهی نمی 1؛ما ال َتْعَلُموَن   فی
ای  دانیهد، آفهریند تهازه جههانی کهه نمیگروهی را به جای گهروه دیگهری بیهاوریم و شهما را در 

 بنابراین هدف ما از میراندن شما، انتقال از عاَلمی به عاَلمی دیگر است.«. بخشیم
رد که از ترس مهرگ، کاراند رفت و مشاهده یی از یکادت یبه ع نقل شده است که امام هادی

قهت یه حقکسی، به خاطر آنتر ای بنده خدا، تو از مرگ می»ند. حضرت به او فرمود: ک تابی می بی
ه بهر کهی کهثافت و چرکرد و از شدت یثافت فرا گکو  کا هرگاه بدنت را چریشناسی. آ مرگ را نمی

ه شستشو در گرمابه همه آنها را کهای پوستی مبتال شوی و بدانی  مارییتوست، آزرده شوی و به ب
ه هدوسهت کهنیا ایهنهی  ک کاهها په روی تا خودت را از آن آلودگی ند، به آنجا نمیک بر طرف می

آری، ای »رد: کهآن شخ  عهر  «. ها بر بدنت باقی بماند  ثافتکداری  به گرمابه نروی تا آن 
 حضرت فرمود:«. گردانم  کامبر خدا هدوست دارم خود را پایفرزند پ

ِحيصِِ ِتَم   ْ َِماِبَِقَ َِعََي َ ِِم ُْ اُمَِوِهَُوِنِخ ُتِهَُوَِذلَِ ِال َحمو َِِفَذاَكِال َمو   ْ ُذنُوِبلَ َِوِتَن ِقيَِتلَ ِِمل
َ َتِ َِوَِأذ ىَِوَِوَصل َِوَِهلم  َِغم  ِكُ ِّ  ْ َتِِم ِنََجو  تَُهَِفَقد  َتَِعََي ِهَِوَِجاَوز  َسيِّئَاتَِ َِفَِِّذاَِأن َتَِوَري 

حٍِ َْ وٍرَِوَِف ُْ ُِس ه از کزی است ین چی؛ پس مرگ نقد همان گرمابه را دارد و آن، آخرِإلَىِكُ ِّ
دی و از آن گهذر یت مانده؛ پس چون به آن رسیزه ساختن تو براکین گناهانت و پاردکغربال 

 ای.  دهیها رس  امیکها و شاد ای و به همه خوشی ردی، از هر غصه و اندوه و آزاری رستهک
ا یهآرام شد و با شادمانی و آسودگی، چشم خهود را بهر دن آن مرد بر ا ر موعظه امام هادی

 2بست و جان داد.
ترین راهکارهای دستیابی به آرامد و افزاید امیدواری، نگرش مثبت به مرگ و معهاد  ز مهمیکی ا

است. باید به جای نگاه منفی به مرگ، نگهرش مثبهت را جهایگزین کنهیم و ماننهد فرمهاید امهام 
َه َو »، آن را وسیله تطهیر، و یا آن را قرار مالقات با خالق مهربان بدانیم: هادی ُقوا اللَّ اْعَلُموا  َو اتَّ

ِر اْلُمذْؤِمنيَن  ُكْم ُمالُقوُه َو َبش  رد و بهه کهد یهد او را مالقهات خواهیهد و بدانیهزیو از خهدا بپره 3؛َأنَّ
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« مقصد زندگی دنیوی و آغهاز زنهدگانی اعخهروی»مؤمنان، مرگ را به عنوان «. مؤمنان، بشارت بده
 .چینند بینند و میوه امیدواری را نیز از این نگرش خود می می

مرگاگرمرداستآیدپیاممن


واکشد و درکنار ونگونگ


رنمگو مومنازاوجانی مرم ی


1اوزمندلقمیسمتاندرنمگرنمگ


بودن را تضمین و ها و آرزوهای بشر یعنی حب بقا و پایدار  ترین دغدغه معادباوری، یکی از بزرگ
ند. این کارکرد اعتقهاد بهه معهاد، از دسهت ههیچ ک رها می« انگاری عالم خلقت پوچ»او را از درد 

کهه از « پروفسور یونهگ»روید.  می« باورداشت قیامت»آید و تنها از درخت  عامل دیگری بر نمی
 گوید:  باره می بود، در این« فروید»اساتید معروف روانکاوی غرآ و شاگرد 

کرده و موفقی هستند هو  تحصیل اند، افراد دو سوم بیمارانی که از سراسر جهان به من مراجعه کرده
شان به خاطر نداشتن شغل مناسب یا پول نیست؛ بلکه  دردی بزرگ، یعنی پهوچی  مشکل روحی

مطلب آن اسهت کهه بهر ا هر تکنولهوژی و  .دهد معنا بودن زندگی آنها را رن  می و نامفهومی و بی
رگشههته در اسههت و س« المههذهب»نظری و تعصههب، بشههر قههرن بیسههتم  جمههود تعههالیم و کوتههه

معنها  مهذهبی، پهوچی و بی باشد و تا مذهبی نیابد، آساید ندارد و بی جوی روح خود می و جست
 2بودن زندگی را در پی دارد.

 بخشی ب. اعتدال
تنها ناپسند نیست؛ بلکه الزمه زندگی بشر است، اما اگر از حد معقول تجاوز کهرد،  داشتن آرزو نه

نههی شهده « طهول األمهل»و به همین جهت در روایهات از  آ ار زیانباری به دنبال خواهد داشت
هایی که با واقعیت زندگی انسان همخهوانی نهدارد؛ ماننهد  است. آرزوهای طوالنی، یعنی خواسته

داشتن هواپیمای شخصی برای یک کارگر یا کارمنهد، یها رسهیدن بهه مقهام انبیهای الههی. آرزوی 
مکان رسیدن به آنها وجود ندارد، منجر به ناکهامی ای که ا های مادی یا معنوی دستیابی به خواسته

سهوزاند و در واقهع، از  هها را می گونه ناکامی شود. ولی معادباوری، ریشه این و افسردگی انسان می
هایی کههه  کنههد. از ایههن رو یکههی از توتههیف هههایی پیشههگیری می بههروز چنههین آرزوههها و ناکامی

ُمِ »از مرگ کردند،  امیرمؤمنان کننهده آرزوههای  یعنهی یهاد مهرگ، قطع 3اسهت؛«  ِنيَاتَِِقاِطُ ِاِل 
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نامعقول است. در دیوان شعری که منسوآ به آن حضرت است، همین ا ر برای اعتقاد به مهرگ و 
 رستاخیز ذکر شده است: 

اْشمممَتَرْل ْنَیاهج مممدج َیممماَممممْن ک


 َمممملک
َ
اْ  مممولج  ج هج َقمممْدَغمممرَّ



يَ ْرَتمممم   وک
ْ
َیممممغ اْلَمممممْو ج



 َواْلَقْبمممرج اْلَعَمممملک
وقج مممْندج 1صج



رسهد و قبهر  ای کسی که سرگرم دنیایی و آرزوهای دراز تو را فریفته، بدان که مرگ ناگههان فهرا می
 نگهدارنده اعمال توست.

ههای کهاذآ را مههار، و روح  یاد معاد و اعتقاد به رستاخیز، روح حیوانی انسان را تعهدیل و هوس
 کند. انسانی را تقویت می

 آستانه تحملج. افزایش 
افزاید آستانه تحمل و بردباری در زندگی، یکی دیگهر از زوایهای امیهدافزایی معادبهاوری اسهت. 

هاسهت.  زندگی در دنیا به شکلی محسهوس و غیرقابهل انکهار، آمیختهه بها مشهکالت و گرفتاری
حضهرت پاسه  «. کنهد انسان چه زمانی راحتی را پیدا مهی»پرسید:  شخصی از امام تادق

ِِف ِال َجنو ِِ»داد:  ُْ ٍمِيَِصي ِلِيَو  ؛ یعنهی در دنیها بهه دنبهال «گیرد روزی که در بهشت قرار می 2؛ِعن َدَِأوو
ْعذُيُن َو »راحتی مطلق نباش و در بهشت به آن خواهی رسهید:  ُِّ اْأَ ْنُفذُس َو َتَلذ فيها ما َتْشَتهيِه اْأَ

برد، موجهود  ها از آن لذت می خواهد و چشم ها می و در آن ]بهشت[ آنچه دل3؛َأْنُتْم فيها خاِلُدوَن 
 «.د ماندیشه در آن خواهیاست و شما هم

ه انصاری می  گوید: جابر بن عبدالل 
وارد شد و دید که دختر عزیزش، خود را بهه وسهیله  بر فاطمه زهرا روزی پیامبرخدا 

باشهد و همزمهان، فرزنهد  لباسی کهنه پوشهانده اسهت و مشهغول آسهیاآ کهردن گنهدم می
حضرت از دیدن سختی زندگی دخترش گریهان  .دهد شیرخوارش را نیز در داماند شیر می

های آخرت،  های دنیا زودگذر است و لذت شد، ولی خطاآ به ایشان فرمود: دخترم، تلخی
گهویم و  هاید شکر می من خداوند را بر نعمت»نیز اظهار داشت:  فاطمه زهرا«. پایدار

در همین لحظه بود کهه خداونهد متعهال ایهن آیهه  .«دارم می در تمام حاالت، حق او را پاس
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ذَک َفَتْرضذی»نازل کهرد:  شریفه قرآن را بر حضرت رسول و بهه  1؛َو َلَسْوَف ُيْعطيَک َربُّ
  2«.زودی پروردگارت به تو چندان عطا کند تا راضی شوی

 مرگ عزیزان. 1

است. انسهانی کهه معتقهد  یکی از مشکالت سخت زندگی هر انسانی، از دست دادن نزدیکاند
شود تا جایی که ممکن است دسهت  به معاد نباشد، در چنین شرایطی زندگی براید تیره و تار می

در میهمهانی  به خودکشی نیز بزند، اما مؤمن معادباور، با اعتقاد به اینکه آن عزیهز از دسهت رفتهه
الههی دربهاره تهبر بهر مهرگ ههای  گیرد. همچنین وقتهی از پاداش برد، آرام می خداوند به سر می
در روز عاشهورا، از معادبهاوری حضهرت  گیرد. امهام حسهین شود، آرام می عزیزان خبردار می

يلاِ»گونه آرام کهرد:  تابی آن حضرت را این برای آرام کردن ایشان استفاده کرد و بی زینب کبری
ِضِيَُموتُو َِ َر  َماَواِتَِوِاِل  َِأه َ ِالسو َههٍُِِِءِهالِ ِ َِش ِ َِِوِكُ ُِِِأخيَ ،ِاعَم ِِإ و َِوج  خهواهرم، بهدان  3؛ِإَلو

مانند. هر چیزی جز وجه خهدا کهه آفریهدگار هسهتی  آسمانیان نیز نمی .میرند که همه زمینیان می
 «.  است، از بین رفتنی است

رفتند و هر از گاهی بهه داغ  در ابتدای زندگی، همه فرزنداند در طفولیت از دنیا می شهید  انی
شد؛ از ایهن رو تصهمیم گرفهت بهرای آرامهد دل خهود و دیگرانهی کهه چنهین  یدی مبتال میجد

ههایی را کهه خداونهد در قیامهت در  آید، کتابی بنویسد و اجر و پاداش مشکالتی برایشان پید می
ُمسفّكن الفف اد دهد، گردآوری نمایهد. کتهابد را  برابر بردباری نسبت به این مصیبت به انسان می

دهنده قلهب در فقهدان عزیهزان و اوالد  نهام نههاد و احادیهث و  هآرامد حّبة و األوالدعید فقد األ
های زیبایی را در آن نوشت. آخرین مطلب ارزشمندی که در آن کتاآ نقهل شهده اسهت،  داستان

خهود جنهاآ عبداللهه محهض  به عنوان تسلیت به عموزاده نامه مفصلی است که امام تادق
است کهه همهراه فرزنهداند در مبهارزه بها حکومهت  ه امام مجتبینوشت. عبدالله محض، نو

در ایهن نامهه سهه  شهد. امهام تهادقعباسیان مشکالت زیادی از شهادت تا زندان را متحمل 
در ایهن نامهه  آیه قرآن و نیز روایات متعددی را برای آرامد آنها یادآور شد. امام 14ای،  تفحه
 نوشت:

بت وارد شده است و به شهما ظلهم یتت مصیب ان به تو و اهلای عموزاده، اگر از طرف دشمن
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ز یهه بهر مهن نکهای؛ بل دل شهده ه محهزون و افسهردهکهستی یه تو تنها نکاند، بدان  روا داشته
ه خداوند دسهتور داده و کبت جانسوز مانند تو وارد شده است، ولی به آنچه یناراحتی و مص

الت امهر کها و مش بتیاستقامت در برابر مص ن را دلداری داده و به تبر ویله متقین وسیبد
َك َو ال »د: یگو غمبرش مییه خداوند به پکنموده است، مراجعه کردم؛ آنجا  َفاْصِبْر ِلُحْكِم َرب 

م خهدای خهود تهبر کار و آزارشان برای حکغمبر ما، تو بر انیای پ 1؛َتُكْن َكصاِحِب اْلُحوِت 
مذا ».  همچنین فرمهود:  «ردکل یامت تعج ه از خشم در عذاآکونس مباش ین و مانند ک ِإنَّ

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحساب   ی الصَّ مهال و بهدون کهمانا خداونهد تهابران را بهه حهد  2؛ ُيَوفَّ
و حضهرت  ایهرکن نبهود هرگهز حضهرت زین چنهیهاگهر ا«. حساآ پاداش خواههد داد

بهرای  ییهحیسر حضرت  شدند ]و شته نمیکل یاسرائ ان بنیکبر ا ر توطئه ناپا ییحی
ن نبود هرگز جهدت علهی یشد[. اگر چن ه برده نمییل به هدیاسرائ ار بنیکهای ناب ی از زنیک

ن یت حسهیشد. همچنین عمو شته نمیکام به امر خدا مظلومانه یبه خاطر ق بن أبیطالب
ن یهشهد. اگهر نهه ا شته نمیکوار  شد و به وضع دلخراشی مظلوم مغلوآ نمی پسر فاطمه

ََِلَِأ ِ »شد:  ث وارد نمیی، هرگز در حدبود َز َِِِلَو  ُِِِْيَح  ِم َ لُتِِِال ُمؤ  ِِِلََجَع  ْ ِِمل ِِعَصلابَ   ِْ َ كَلاِف ِل
ُسُهَِأبَداِ  ُ َِرأ  افران را از آههن قهرار کهاسه سر کشد،  اگر مؤمن محزون نمی ؛َحِديٍدِفَََلِيَتََصدو

ها و برادرانم، بر شما باد  عموزادهپس ای عمو و پسر عمو و «. ندیم تا هرگز دردسر نبیداد می
الت را بهه خداونهد عزوجهل که امهر مشهکهنم ک ه مییم و به شما توتیبه تبر و رضا و تسل

د و بهه یهنکشهه ید و تبر و بردبهاری پید و از قضا و قدر او راضی و خرسند شوییواگذار نما
 3د.ینکا اطاعت د و امر او رییجو کبت و بال داده است، تمسیه به هنگام مصکی یدستورها

هایی که خداوند در عو  مشکالت مؤمنان آمهاده نمهوده اسهت، طاقهت  اعتقاد به معاد و پاداش
 سازد.  اش قادر می دهد و او را بر ادامه زندگی آدمی در رویارویی با مشکالت را افزاید می

 . جهاد و شهادت 2

نگ است. مؤمنان معادباور بها های سختی در زندگی مؤمنان، میدان جبهه و ج یکی دیگر از نمونه
دارند و این تصمیم بسیار سخت را بر خهود  تکیه به این اتل اساسی، روحیه خود را زنده نگه می

توانهد  است کهه می طلبی در درون یک جامعه  کنند. این حس جهاد و مبارزه و شهادت هموار می
ای نفسهانی نهاموفق بهوده و در آن را از گزند دشمنان محفو  بدارد. کسانی که در مبارزه بها هواهه

                                                           

 .48. قلم: 1
 .10. زمر: 2
 . 116؛ ص مسّكن الف ادالدین بن علی شهید  انی؛  . زین3



   195  نقش معاد در امیدواری

چنگال آرزوهای مادی گرفتار باشند، تدها بهانهه بهرای نهرفتن بهه جبههه و جنهگ دارنهد؛ ولهی 
های الههی در دفهاع از دیهن و وطهن خهود، سهر از پها  معادباوران بها ضهمیری امیهدوار بهه وعهده

بار و سسهتی مهردم ه به شهر انیکه خبر تهاجم سربازان معاو هنگامی  شناسند. امیرمؤمنان نمی
 پی آنان را یادآور شد و فرمود: در های پی جویی ای بهانه در رفتن به جهاد را دید، طی خطبه

د هوا گهرم اسهت؛ مهلهت ده تها ییگو دهم، می ت به سوی دشمن میکوقتی در تابستان فرمان حر
رد اسهت؛ لهی سهید ههوا خییگو دهم، می ه در زمستان فرمان جنگ میکسوز گرما بگذرد و آنگاه 
ها برای فرار از سرما و گرما بود  وقتی شما از گرما و سهرما فهرار  ن بهانهیبگذار سرما برود. همه ا

 1د.یزانیشتر گریر بیه از شمشکد، به خدا سوگند ینک می
ها برابری سهپاه یزیهد  در حاد ه کربال نیز آنچه توانست گروه اندک یاران حسینی را در برابر سپاه ده

آیا من به سوی آخهرت نشهتابم و »که حنظله پرسید:  ه دارد، معادباوری آنان بود؛ چنانسر زنده نگا
ن يَاَِوَِملاِ»فرمود:  امام حسین «. به برادرانم ملحق نشوم  ِاللدُّ َْ ِلََ ِِمل  ْ ِِإلَىَِماِهَُوَِخي  بَََىُِرح 

َ  ٍِِِِفيَهاَِوِِإلَى ىَُِِِم چه در آن است و به سوی سلطنتی کهه بشتاآ به عاَلمی بهتر از دنیا و آن 2 ؛َلِيَبَ 
 «.شودهرگز کهنه نمی

های جههاد مشهاهده نمهود، از ایهن  یاران خود را در اوج جنهگ و سهختی همچنین وقتی امام
 روش استفاده کرد و بر آرامد آنان افزود:

ب یه شهما را از سهختی و آسهکست، جز پلی یزی نیزادگان؛ مرگ چ د ای گرامیینکداری یپا
از شما دوست ندارد  یک دامکرساند.  های جاودان می م و نعمتیو به بهشت عظگذراند  می

ه کهتان، همانند پلهی اسهت  ه آن برای دشمنانکه از زندانی به قصر منتقل گردد؛ در حالی ک
ا، یهرد: دنکهم نقل یبرا امبرخدایرساند. پدرم از پ گاه می نجهکاخ به زندان و شکآنها را از 

افران بهه آتهد کشان، و پل یافر است و مرگ، پل مؤمنان به بهشت اکزندان مؤمن و بهشت، 
 3م.یگو  اند و نه من دروغ می ن را به من دروغ گفتهیباشد. نه ا سوزان دوزخ می

مطالعه زندگی شهیدان عزیز هشت سال دفاع مقدس نیز گویای پیونهد معهاد و امیهد اسهت. چهه 
باورداشت معاد و رستاخیز، نور امید از تصهاویر بسیارند شهیدانی با سن و سال اندک که به برکت 

های جههاد  شدن و سختیهایشان مشهود است. معادباوری ترس از شکست، کشته  نامه و وتیت
 کند.را بر مؤمن هموار می
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 د. شفاعت 

ههای  اسهت. یکهی از نگرانی« شفاعت در قیامت»چهارمین ا ر باورداشت معاد در افزاید امید، 
اند. ایهن  نی از رفتارهای دنیوی آنان و گناهانی است کهه در دنیها مرتکهب شهدهمهم مؤمنان، نگرا

های مقدس نامید، از تعالیم دین بهوده و مقهداری از آن نیهز الزم  نگرانی و ترس را که باید از ترس
است و اولیای دین کوشیدند تا پیروانشان را در حالتی میهان تهرس و امیهد نگهه دارنهد. در برخهی 

رسهد و ممکهن اسهت موجهب افسهردگی و یها تهوحد و  ترس به مرحله شهدیدی میمواقع، این 
تواند از این سقوط بزرگ پیشگیری کند، اعتقاد به شفاعت شهافعان در  بندوباری شود. آنچه می بی

 قیامت است. 
شاید این پرسد مطرح شود که اعتقاد به شفاعت، سهبب امیهد کهاذآ و در نتیجهه، تکهرار گنهاه 

های آن توجه شهود، نهه تنهها    باید گفت اگر به معنای تحیح شفاعت و شرطشود  در پاس نمی
توان آن را از عوامل کاستن گناهان برشمرد؛ زیرا مؤمنان برای  باشد؛ بلکه می عامل تکرار جرم نمی

مندی از شفاعت باید شرایط آن را فراهم کنند و از موانهع آن ماننهد ظلهم بهه همنوعهان دوری  بهره
گشهاید و  ای به سوی روشنایی و امید را به روی مؤمن به معاد می اد به شفاعت، پنجرهنمایند. اعتق

 کند. اش تشویق می او را به کنترل خود و حتی جبران گذشته
ر  گوید: ح بصری مییِبشر بن شع

تر است . حضرت فرمهود:  نندهکدواریتاآ خدا امکه در یدام آکردم: کعر   به امام باقر
يذا ِعبذاِدَ  »کننهد:  ه را تالوت مییردم: این آکعر  «. ند یگو ره چه میبا نیدیگران در ا»

يَن َأْسَرُفوا َعلی ِِ
هِ   الَّ د سهتم یه بهر خهوکای بندگان من   1؛َأْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِ  اللَّ
«. سهتین نیهت ایب اما نظر ما اهل»حضرت فرمود: «. دید نشوید، از رحمت خدا ناامیردک

ترین آیه قرآن این اسهت:  به نظر ما، امیدبخد»ست  فرمود: یردم: پس نظر شما چکعر  
َك َفَتْرضَی " ه کهد یهزی بهه تهو عطهای فرمایو به زودی پروردگارت چ 2؛َو َلَسْوَف ُيْعطيَك َربُّ

ز، شفاعت است. به خدا قسم شفاعت است، به خهدا قسهم شهفاعت یخشنود شوی". آن چ
 .3«است
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 فهرست منابع
 کتب

؛ تصهحیح احمهد فههری زنجهانی؛ اللهوف علی قتلی الطففوفطاووس، علی بن موسی؛  بنا .1
 ش. 1348چال اول، تهران: جهان، 

 1406، ؛ چال سوم، قم: مدرسه امام مههدیمثیر االحزاننما حلی، جعفر بن محمد؛  ابن .2
 ق.
؛ تصهحیح سهید مههدی رجهایی؛ غررالحكم و دررالكلم تمیمی آمدی؛ عبداواحد بن محمد؛ .3

 ق. 1410ل دوم، قم: دار الکتاآ االسالمی، چا
؛ تصحیح محمهدباقر محمهودی؛ چهال اول، شواهد التیزیلحسکانی، عبیدالله بن عبدالله؛  .4

 ق. 1411ه، یاء الثقافة اإلسالمیتهران: التابعة لوزار  الثقافة و اإلرشاد اإلسالمی، مجمع إح
ل اول، قهم: مؤسسهه ؛ چهااعفالم الفدین ففی صففات المف مییندیلمی، حسن بهن محمهد؛  .5

 ق. 1408، البیت آل
؛ تصهحیح تهبحی تهالح؛ چهال اول، قهم: البالغه نهجشریف الرضی، محمد بن حسین؛  .6

 ق. 1414هجرت، 
؛ چهال اول، قهم: مسفكن الفف اد عیفد فقفد األحّبفة و األوالدالدین بن علی؛  شهید  انی، زین .7

 تا[. بصیرتی، ]بی
اکبهر غفهاری؛ چهال اول، قهم: دفتهر  علی ؛ تصهحیحمعانی االخبارتدوق، محمد بن علی؛  .8

 ق. 1403،  ه قمین حوزه علمیانتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس
؛ تحقیق محمد کهاظم؛ چهال اول، تههران: وزار  تفسیر فرات الكوفیکوفی، فرات بن ابراهیم؛  .9

 ق. 1410الثقافة و اإلرشاد اإلسالمی، مؤسسة الطبع و النشر، 
؛ چهال نههم، تههران: دار الکتهب االسهالمیه، پیفام قفرآنهمکاران؛  مکارم شیرازی، ناتر و .10

 ش. 1386
؛ تصهحیح مصهطفی زمهانی؛ چهال دیوان امیرالمف میینالدین؛  میبدی، حسین بن معین .11

 ق. 1411اول، قم: دار نداء اإلسالم للنشر، 

 ها سایت
 .الدین محمد بلخی روحی سایت گنجور. مثنوی معنوی و غزلیات جالل

 





 ی سیره عبادی و معنوی شهدای دفاع مقدس بازخوان
 *محمد اقرنادماالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه

بر اساس برداشت مفسران از آیات متعدد قرآن کریم، هدف از خلقت انسان، عبودیهت و بنهدگی 
ْنَس ِإاَلِّ ِليَ »فرماید:  که قرآن به تراحت می خداوند است؛ چنان و  1؛ْعُبذُدوِن َو ما َخَلْقُت اْلِجَنِّ َو اْْلِ

بنهابراین نتیجهه ایهن «. من جن  و انس را نیافریدم، مگر برای اینکه مرا هبه یکتایی  پرسهتد کننهد
شود. در  بندگی و پرستد، تکامل انسان است و عبادت، وسیله تکامل و سعادت او محسوآ می
متعهددی واقع عبادت، غذای روح و مایه قوام جسم است. از همین روست که خداوند در آیهات 

ُكْم ال ِإلذَه ِإالَّ ُهذَو خذاِلُق ُكذ   َشذيْ» به انسان دستور داده است که او را عبادت کند: ُه َربُّ ء   ذِلُكُم اللَّ
این اسهت پروردگهار شهما! ههیچ معبهودی جهز او نیسهت.  2؛ء  َوكي    ْی ُك   َش   َفاْعُبُدوُه َو ُهَو َعلي

 «.  نگهبان و مدبر همه موجودات استآفریدگار همه چیز است، او را بپرستید و او 
روزی رزمنهدگان اسهالم در دفهاع مقهدس، نقهد اساسهی و یعوامل معنوی و فرهنگی مؤ ر در پ

تر بهوده اسهت. جوانهان  رده است؛ هر چند ازنظر مادی ایران از عراق ضعیفکفا یای ا کننده تعیین
المی را در برابهر تههاجم هن اسهیبه عوامل معنوی، انقهالآ و مه کهن اسالمی با تمسیبرومند م

د فتح چند روزه یبه ام 59ور یشهر 31ن جنگی عراق در یگانگان پاس داشتند. در حالی که ماشیب
ای  سوی نبرد، آرام آرام حماسه یافت. در این  ای می ایران به راه افتاده بود و تهاجم هر روز ابعاد تازه

باورهای ژرف ملت مؤمن ریشهه داشهت. ه در فرهنگ و کای مجاهدانه  در حال تولد بود؛ حماسه
  در ایهن نیینام گرفت. امام خم« دفاع مقدس»ن حماسه از آن جهت که توأم با معنویت بود، یا

                                                           

 نویسنده، پژوهشگر و روایتگر تاری  و معارف انقالآ و دفاع مقدس.* 
 .56. ذاریات: 1
 .102. انعام: 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره پنجم 1442ـ رمضان  1400بهار  

 



022       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

  1«.ت بودیحساب و آن، حساب معنو یککردند، مگر  چیز را می آنها حساب همه »باره فرمود: 
یاد خدا مأنوس بودندد و در هدی   های بندگی و رزمندگان سرافراز دوران دفاع مقدس با همه جلوه

شرایطی از یاد خدا غافل نشدند. آنها دل را به دریای معرفت الهی سپرده و در ساحل امد  الهدی، 
های عرصده جندر را بده مددد اید   در حال عبادت و بندگی به معراج حق شتافتند و تمام پیروزی

هدای ندورانی و    از ای  چهرهم»فرمود:  که امام خمینی نورانیت و معنویت کسب کردند؛ چنان
بددی  شدیوه، رزمنددگان را بده  امام 2«.برم های شوق شما حسرت می بشاش شما و از ای  گریه

دانست و خود را در برابدر آندان خا د  و متوا د  نشدان  خاطر ایمان و عملکردشان شایسته می
و معنویدت در دفداع ها و مصادیق بدارز عبودیدت  داد. در ای  مجال به معرفی برخی از عرصه می

 پردازیم. مقدس که در سیره شهدای واالمقام تجلی یافته است، می

 الف. تجلی معنویت در اقامه نماز
نهضدت  یدکهای انقالب بود، بده عندوان  ران و دفاع مقدس که مبتنی بر آرمانیانقالب اسالمی ا

را بده منصده وهدور   و مدههب یدت توانست قدرت دیر و مبتنی بر مدار نماز و معنویالهی، فراگ
  مجاهددت فرهنگدی یدندد. اکسدازی وارد  ها و هنجارها را به عرصه فرهنر   ارزشیبرساند و ا
ری و کدسدازی و بازسدازی ف ه  دم  متهومکدفضدای گتتمدانی باشدد  یدکننده کجادیتوانست ا

ز رقدم بزندد و جواندانی کده تدا پدین از آن دوران حکومدت یدندی را نیعقالنی، فرهنر متعدالی د
، گدام در اهی را تجربه کرده بودند، اکنون با جهبه معنوی و دینی انقالب حضدرت امدامشاهنش

عرصه توحید و معنویت بگهارند و در خط اول جهاد و شدهادت حا در شدوند و ل لده ل لده 
 زندگی خود را به یاد خدا و عبودیت معطر کنند.

الَة ِلِذکری»ه های حق علیه باطل، یاد خدا را با آی رزمندگان در غربت جبهه زندده نگده  3«أِقِم الصَّ
بالة»ها و مشکالت با استعانت از آیه  داشتند و در سختی می ََ الصَّ ِر  ْْ ب گدام بدر  4«اْسَتعیُنوا ِبالصَّ
داشتند و موفق شدند افزون بر رشد معنوی، بر مشکالت نیز غلبه کنند و همواره بدرای کسدب  می

سدجده شدکر بدر آسدتان کبریدایی خداوندد بده جدا همه فتوحات خود در پرتو نماز و معنویدت، 
ها و  در توصدی  سدجده امام حسدی  41چی فرمانده رشید لشکر  سیم که بی آوردند؛ چنان می
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چی حاجی که بودم، هر وقهت خبرههای  سیم بی»گوید:  نماز شکر شهید حاج حسین خرازی می
اش  ت. در سهجدهدیهدم در حالهت سهجده اسه گفتم، می رسید و به حاجی می خوآ از خط می

 1«.خواند کرد. گاهی هم دو رکعت نماز می شکر می
مشاهده زندگی رزمندگان دوران دفاع مقدس، گویای آن است که نماز، یکی از عوامهل اتهلی و 

ههای خهود را  بنیادی رسیدن رزمندگان به درجه ایثارگری و شهادت بوده است. آنها همهه موفقیت
عد فردی و چه در ابعاد نظ دانستند. همسر شههید تهیاد شهیرازی در  امی در پرتو نماز میچه در بع

گفهت: ههر  تیاد همیشه می»گوید:  وتف اهتمام این شهید بزرگوار نسبت به نماز اول وقت می
ههایی کهه خانهه بهود،  چه دارم، از نماز دارم. همواره تأکید داشت نماز را اول وقت بخوانیم. وقت

 2«.خواندیم به جماعت مینماز مغرآ و عشا را به امامت خودش 
نداری بهود، یت و دید، معنویقت شعار توحیاز آنجا که شعار فرهنگ نمازخوانی رزمندگان در حق

ها، ذیل مفههوم نمهاز و  ند و دیگر ارزشکهای شیدایی و مشتاق را به خود جذآ  توانست همه دل
هان دفهاع مقهدس معنویت شکل گرفت. این شاخصه همواره در ادبیات بینشی و گفتاری فرمانهد

دانستند و آن را  که وجه تمایز خود و دیگر نظامیان دنیا را در همین شاخصه می تبلور داشت؛ چنان
الهدین وقتهی در  کردند. سردار اسالم شهید مههدی زین به نیروهای تحت امر خود نیز گوشزد می

ی در پرتهو نمهاز منطقه پاسگاه زید، کادر لشکر را جمع کرد تا برایشان تحبت کنهد، والیتمهدار
درسهت اسهت کهه »مقایسهه کهرد و گفهت:  رزمندگان را با نماز یاران والیتمدار امهام حسهین

های دیگر کشورها قابل مقایسه نیستند، اما ما بایهد  های ما در وفاداری و اطاعت امر با نظامی بچه
گرفتنهد  ت را میمقایسه کنیم؛ آنهایی که وقت نماز، دور حضر خودمان را با شیعیان اباعبدالله

 3«.آسیب نبیند شان اتابت کند و حضرت اباعبدالله تا نیزه دشمن به سینه
های جهههاد و شهههادت بههود. عملیههات  انههس بهها نمههاز، رمههز پیههروزی رزمنههدگان در همههه برهههه

ای از تجلی نمهاز رزمنهدگان در رسهیدن بهه پیهروزی و موفقیهت بهود.  ، نمونهالزمان تاحب
 گوید: ود درباره این عملیات میای در خاطرات خ رزمنده

نماز جماعت بود. عطر دعا و مناجات، همه جا را معطر کرده بود. فرمانده تیه  در حهالی 
را در  هعباسعلی سخاوتی که در همین عملیات به شههادت رسهید  هکه دست معاون گردان 
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های شما را دیهدم. شهکی نیسهت کهه امشهب، خبهر  من نماز بچه»فشرد، گفت:  دست می
آسهای دالوران سهپاه  چنین نیز شد و با یهورش برق  این«. وشی را به امام امت خواهیم دادخ

 1اسالم، دشمن شکست سختی خورد.
ه سرنوشهت کهن مقرر شده است یبنا بر فرهنگ اسالمی، سنت و قانون الهی بر جوامع بشری چن

راده جمعهی مهردم بهر رد و اراده آن جامعهه بسهتگی دارد؛ بنهابراین وقتهی ایکهای به رو هر جامعه
 2ل مطلهوبی رقهم خواههد خهورد.کابد، سرنوشت جامعه به شیز کت تمریت نماز و معنویمکحا

ویژه در  توان فرهنهگ نمهازخوانی را در جامعهه بهه امروز نیز با الهام از سیره معنوی رزمندگان، می
 نسل جوان نهادینه کرد.

 داری و تهجد ب. تجلی معنویت در شب زنده
داری بهود کهه   زنهده  رموز موفقیت و تعالی رزمندگان در دفاع مقدس، تهجد و شب یکی دیگر از

و اولیای الهی به ارث برده بودند. بهه برکهت معنویهت  معصومین   این میراث گرانبها را از ائمه
و حضهور علمها و روحانیهان در دفهاع  جاری از انقالآ اسالمی، نفس قدسی حضهرت امهام

نظامی و جهاد اتغر، فراتر رفتند و بهه سهاحت جههاد اکبهر کهه همهان  مقدس، رزمندگان از رزم
اهتمام ویژه نسبت به انجام تکالیف و نمازهای واجب بود، قدم نهادند. در این سهلوک عاشهقانه، 

شان شود و آنها در این مسیر از منبع الیزال الهی کسب فهیض و انهرژی  هیچ چیزی نتوانست مانع
ناپذیری رزمنهدگان  اکبر رحمانیان، درباره خسهتگی سردار شهید علیکردند. یکی از همرزمان  می

 گوید: و فرماندهان در عرته جهاد اتغر و جهاد اکبر می
در پایگاه امیدیه بودیم. یک سهاعت بهه اذان تهبح مانهده، از خهواآ بیهدار شهدم. شههید 

ی شهدید در روز عملیات، در حالی کهه آ هار خسهتگ اکبر را دیدم که بعد از چهار شبانه علی
اش دراز بکشهد؛ چهون  اش آشکار بود، وارد سنگر شد. فکر کهردم بها آن حهال خسهته چهره

بارید، ولی دیدم که جانمهازش را پههن کهرد و آمهاده نمهاز شهب و  خواآ از چشماند می
لبخندی زد و «. حاجی خسته هستی، کمی استراحت کن»مناجات با خدا شد. به او گفتم: 

 3سپس مشغول عبادت شد.«. جنگیم ین نماز و خدا داریم میما االن برای هم»گفت: 
اش را  یکی از همرزمان شهید احمد امینی نیز عشق سرشار او به بنهدگی خهدا و راز و نیهاز شهبانه

 کند: چنین توتیف می این
                                                           

 .26؛ صخودشكیان . مرتضی جمشیدیان؛1
 .11. رعد: 2
 .82؛ دفتر چهارم، ص خاطرات نمازی . جمعی از نویسندگان؛3
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کهرد. بها اینکهه فرمانهده گهردان، و از همهه  همیشه دیگران را نیز به عبادت شبانه ترغیب می
آمهد. البتهه  های شهب بهه مسهجد می ولی همیشهه اولهین نفهر بهود کهه نیمههتر بود؛  خسته

توانست در بیابان سر به زمین بگذارد و نماز شب بخواند، ولی به این انگیزه که دیگهران  می
آمد که به این  خوان کند، به مسجد گردان می را نیز به این امر تشویق کند و آنها را نماز شب

ناله مخلصانه حاج احمد کاری کرد کهه گهردان او، بهه گهردان هدف خود نیز رسید. سوز و 
 1مشهور شد.« مخلصان»

بنابراین با نگاهی به تقویم معهارف دفهاع مقهدس، بهه روشهنی خهواهیم دیهد کهه فرهنهگ شهب 
ها عطهر بنهدگی و عبودیهت را  داری، راز و نیاز و پرداختن به نماز شب، در جای جهای جبههه زنده

مها در »داری و تهجد رزمندگان فرموده اسهت:  در وتف شب زنده امت پراکنده کرده بود. امام
کنیم به سهربازانی  الله ارواحنا فداه افتخار می پیشگاه خداوند متعال و ولی  بر حق او، حضرت بقیة

ها را در محراآ عبهادت و روزهها را در مجاههدت در راه حهق  در جبهه و در پشت جبهه که شب
 2«.برند تعالی به سر می

حاکی از تهجد و راز و نیاز شبانه رزمندگانی چون شهید مجید جلهویی   این افتخار امام خمینی
کهرد و  مجید همیشه مرا برای نمهاز از خهواآ بیهدار می»گوید:  است که دوست و همرزمد می

شهوی   خودش تا طلوع آفتاآ در حال دعا و مناجات بود. یک بهار بهه او گفهتم: تهو خسهته نمی
دانی که وقتی آدم بها محبهوآ خهود  در جواآ من آرام و با رویی باز گفت: تو نمی خواآ نداری 

آید و احسهاس آرامهد  کند، چه تفایی دارد.... روح آدم به پرواز در می در دل شب راز و نیاز می
 3«.کند  می

 فیمملهسممتیعشممقندآدمممیوپممری


ارادومممی نمممماوممماسمممعادوی بمممری


صبح َکر وابک َصبوحوشک  دمواکمیمیک
 

 4  عدرنیدشبیکو وگری سمحری
 

 ج. تجلی معنویت در انس با قرآن
قرآن کریم و دفاع مقدس، دو مقوله در هم آمیخته هستند. رزمندگان که قرآن را یکهی از مصهادیق 

                                                           

 .50؛ مجله طوبی، ص «داری  سیره اخالقی شهیدان هشب زنده». رضا آبیار؛ 1
 .504، ص 14؛ ج صحیفه امام الله موسوی خمینی؛ . سید روح2
 .52؛ ص سیرت شهیدان . غالمعلی رجایی؛3
 .614، ص 452؛ به کوشد خطیب رهبر، شمارۀ دیوان غزلیاتالدین؛  مس.  محمد حافظ ش4
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ای با آیات نورانی این کتهاآ مقهدس و منبهع کهالم  ذکر و یاد خدا یافته بودند، انس و ارتباط ویژه
کردند. آنها با این موهبت الههی، یهاد پروردگهار متعهال را در دل خهود زنهده نگهه  قرار میوحی بر

های انس با قرآن، تمسک به مفاهیم عالیه کالم الهی و تالوت برخهی از  داشتند. یکی از جلوه می
آیات موضوعی آن بود. شهید کالهدوز، یکی از فرماندهانی بود که همه وجهودش سهراپا بها روح 

 گوید:  مضامین آیات عجین بود. یکی از همرزماند میقرآن و 
کرد که قرآن بخواننهد. روزی بهه  خواند. به همه نیز توتیه می یافت، قرآن می هر وقت فرتتی می

توانیم باید روی قرآن کار کنیم و تشویق کنیم  تا می»اتاقد رفتم، در حال تالوت قرآن بود. گفت: 
ها کار کنیم، باز هم کم کهار  ت کنند. هر چه در این زمینههمه در مباحث عقیدتی و اخالقی شرک

 1«.ایم. ما نیازمند به قرآن و درک معارف عالی آیات الهی هستیم کرده
ههن یِجیههب»و آیههه  2«الکرسههی آیة»رزمنههدگان در لحظههات سههخت و خههاص،  را بههه طههور  3«أمَّ

ذَه َقذَتَلُهْم َو مذا َرَمْيذَت ِإْذ َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َو »جمعی و هنگام هدفگیری و شلیک، آیه  دسته لِكذنَّ اللَّ
َه َرمي خواستند دشمن متوجهه حضهور آنهان در  خواندند. هنگامی که می را می 4« َرَمْيَت َو لِكنَّ اللَّ

ا َفَأْغَشذْيَناُهْم َفُهذْم اَل »محل نشود، آیه شریفه  ا َوِمذْن َخْلِفِهذْم َسذد ِّ  َوَجَعْلَنا ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم َسذد ِّ
 گوید: کند. یکی از رزمندگان می کردند و این آیه دشمن را کور می را تالت می 5«ُيْبِصُروَن 

و »ای بودم که قرار بود کمین دشمن را منهدم کنیم. قبل از حرکت قهرار گذاشهتیم آیهه  من در دسته
ها گذشهتیم.  قیرا مرت ب زمزمه کنیم و به یاد داشته باشیم. به کمین که رسیدیم، از کنار عرا« جعلنا

دیدند. آنها را دور زدیم، ولهی متوجهه نشهدند. وقتهی بهاالی سرشهان  به طور طبیعی باید ما را می
ها  رسیدیم، تازه فهمیدند. کار تمام شده بود. نتوانسهتند دسهت از پها خطها بکننهد. یکهی از بچهه

 6گرفت.« و جعلنا»زد:  زده شده بود و فریاد می ذوق
جانبهه برخهی از  اوز ناجوانمردانه ارتد بعث عراق با حمایهت همهدر روزهای سخت حمله و تج

                                                           

 .104؛ صای از نور: خاطراتی از سرلشكر پاسدار شهید یوسف کالهدوز هاله. محمدعلی قربانی؛ 1
 .255 – 257. بقره: 2
 .62. نمل: 3
ی ولکهن خهدا افکنهد هتها دشهمن را گاه که تو ه به سوی آنها تیر و سنگریزه   افکندی، تو نیفکند و آن: » 17: انفال: 4

 «.مغلوآ نماید 
ی؛ و چشمانشهان را پوشهانده: » 9. یس: 5 ی قهرار دادیهم و در پشهت سرشهان سهد  ایم، لهذا  و در پید روی آنان سد 

 «.بینند نمی
 .65؛ صعبور از چم هیدی: مجموعه خاطرات عملیات محرملوحی؛  . علی بنی6



   205  بازخوانی سیره عبادی و معنوی شهدای دفاع مقدس

گاه  های جهانی، پناه به قرآن و توکهل بهر خهدا، امیهدبخد و تکیهه همسایگان مرتجع و نیز قدرت
بخشهید. ریشهه اتهلی  های غریب جبهه بود و به آنهها نیرویهی مضهاعف می رزمندگان در بیابان

لیری را که در روزهای دفاع مقهدس در میهان رزمنهدگان نهراسیدن از مرگ و آن همه شجاعت و د
بخهد قهرآن کهریم و معجهزه  یافت، باید در انس رزمندگان با آیهات روح اسالم تبلور و تجلی می

ها  ای رابطهه عبهد و معبهود را در جبههه  گونهه واژگان مقدس آن جستجو کرد. انس با آیات قهرآن به
ورانی برای کسب فیض شهادت و گرفتن حاجهت از های ن مستحکم ساخته بود که یکی از واسطه

درگاه الهی، تمسک و توسل به دامان شفاعت قرآن کریم به واسطه نذر و یا ختم قرآن بود؛ رسهمی 
شهد، تهوت تهالوت جمعهی و یها  که جبهه بدون آن تفایی نداشت و هر گاه فراغتی فهراهم می

 گوید: سردار شهید محمود کاوه می خاست. همرزم انفرادی قرآن از گوشه و کنار سنگرها بر می
روزی تصمیم گرفتم که به دیدار محمود کاوه بروم و با ایشان تحبتی داشته باشم. وقتی بهه 
کنار اتاق ایشان رسیدم، از پنجره اتاق نگاه کردم. دیدم محمود مشغول تالوت قهرآن کهریم 

باشد. ایهن قهرآن است. جرأت نکردم داخل بروم و با خودم گفتم: بگذار توی حال خودش 
 1خواندن ایشان حدودًا تا نزدیکی اذان ظهر به طول انجامید.

های کوچهک  گاه لحظات انس رزمندگان با آیات قرآن و یا قرآن حافظه تاریخی دفاع مقدس، هیچ
شهد، از یهاد نخواههد  جیبی آغشته به خون شهدا را که از میان لباس و کیف رزمندگان کشهف می

شته به خون شهدا، بیانگر آن بود که آنها تا آخرین لحظهه از ایهن مستمسهک های آغ برد. این قرآن
 گرفتند.  آسمانی دل نبریدند و از مصاحبت و همراهی قرآن هر دم جان تازه می

 د. ضرورت بازخوانی معنویت در دفاع مقدس

شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس با خون خود، مسیر عبودیهت و سهعادت را ترسهیم کردنهد. 
های عرفاتی جبهه را محهراآ عبهادت و بنهدگی سهاخته  آنها، بندگان مخل  خدا بودند که بیابان

شان را به رزمگاه مجاهدت و معامله با معبهود  بودند، همه دارایی خود و از همه باالتر جان شیرین
َه اشَتری ِمَن الُمذؤمِ »عالم آوردند و میدان جهاد اتغر را به عرته تجلی آیه  نيَن َانُفَسذُهم َو ِاَنِّ اللِّ

َ  ُيقاِتلوَن فی َسبيِ  اللِه...  مبدل کردند. 2«َامواَلُهم ِبَاَنِّ َلُهُم الَجَنِّ

                                                           

 .  اطره ؛ شهید محمود کاوههزار خ افزار نشانه همجموعه ده . نرم1
 .  111. توبه: 2
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شک امروز تداوم راه شهیدان، تبعیت از مرام و التزام به سیره عملی و معنوی آنهاسهت. تهروی   بی
جلب رضهایت  فرهنگ معنویت و عبادت در جامعه، بهترین شیوه تأسی به مکتب ایمانی شهدا و

های تهاری  عههد  و تقرآ جستن به این مقربان درگاه باری تعالی است. باید با آرمهان ایهن اسهوه
بست که مسیری جز راه آنها و طریق سعادت و سربلندی را در پید نگرفت؛ چرا که در این برههه 

 1«.ستیاد شهدا کمتر از شهادت نی»گونه که رهبر فرزانه انقالآ فرمودند:  آنحساس تاری  
ضرورت این تبعیت و الگوگیری، از آن جهت است که عبودیهت و پرسهتد خداونهد در فطهرت 
انسان قرار داده و با سرشت او عجین شده است؛ ولی گاه ممکهن اسهت از مسهیر تهحیح خهود 

از این رو انسهان 2شود. های دیگر می خارج شده و باعث پرستد موجوداتی همچون بت و انسان
در  ن سبک و سیره زندگی و بندگی خدا، نیازمند الگو و راهنماست. امام علیبرای یافتن بهتری

هها بهه سهوی عبهادت  را خارج کردن بندگان از عبادت بت این باره، هدف بعثت پیامبر اسالم
هایی همچون شهیدان واالمقام که در مسهیر بنهدگی پیروزمندانهه از  سیره انسان 3داند. خداوند می

توانهد مایهه  های کمال و سعادت شدند، می ر گام برداشتند و موفق به فتح قلهها به سوی نو سیاهی
 یابی شود. آموزی و اسوه عبرت

 فهرست منابع

 کتب

 14؛ اتهفهان: لشهکر عبور از چم هیدی: مجموعه خاطرات عملیات محرملوحی، علی؛  بنی .1
 ش. 1375، امام حسین

چهال اول، تههران: روایهت فهتح،  الفدین؛ یادگفاران: کتفاب شفهید زین جبل عاملی، احمهد؛ .2
 ش.1388

 ش. 1375، امام حسین 14اتفهان: لشکر  خودشكیان؛ جمشیدیان، مرتضی؛ .3

 ش. 1397چال اول، تهران: ستاد اقامه نماز،  خاطرات نمازی؛ جمعی از نویسندگان؛ .4

 ش. 1378تهران: نشر شاهد، سیرت شهیدان؛  رجایی، غالمعلی؛ .5
                                                           

 .17/02/1376های شهدا؛  . بیانات در دیدار جمعی از خانواده1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2838 

 .109؛ ص آزادی معیوی. مرتضی مطهری؛ 2
 .147؛ ترجمه محمد دشتی؛ خطبه البالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 3
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 ش. 1385چال دوم، تهران: روایت فتح، د صیاد؛ یادگاران: کتاب شهی رسولی، رضا؛ .6

؛ ترجمهه محمهد دشهتی؛ قهم: انتشهارات البالغفه نهج شریف الرضهی، محمهد بهن حسهین؛ .7
 ش. 1388، امیرالمؤمنین

؛ به کوشد خطیب رهبر؛ تهران: انتشارات تهفی دیوان غزلیاتالدین، حافظ ه محمد؛  شمس .8
 ش. 1389شاه،  علی

 ش. 1398چال ششم، تهران: روایت فتح، ب شهید خرازی؛ یادگاران: کتاغفاری، فاطمه؛  .9

؛ ای از نور: خاطراتی از سرلشكر پاسدار شفهید یوسفف کالهفدوز هالهقربانی، محمدعلی؛  .10
ههزار  36تهران: معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی: کنگهره بزرگداشهت سهرداران شههید سهپاه و 

 ش. 1376شهید استان تهران، 

 ش. 1380تدرا، انتشارات ؛ تهران: نیازهای زمان اسالم ومطهری، مرتضی؛  .11

، ؛ تههران: مؤسسهه تنظهیم و نشهر آ هار امهامصحیفه امفام الله؛ موسوی خمینی، سید روح .12
 تا[. ]بی

 افزارها ها و نرم مجالت، سایت

، اسهفند 15؛ مجلهه طهوبی؛ شهماره «داری  سیره اخالقی شهیدان هشهب زنهده»آبیار، رضا؛  .1
 .49-51، ص 1385

 ای. الله العظمی سید علی خامنه رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار حضرت آیت اطالع پایگاه .2

 32000هزار خهاطره ؛ اطالعهات دریهافتی از کنگهره سهرداران و  افزار نشانه همجموعه ده نرم .3
 های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی. شهید استان





  های لذت معنوی از نگاه قرآن عوامل و زمینه
*اکبرحسینیرامندیسلمینسیدعلیاالسالموالمحجت

 مقدمه
نیهاز  لذت و شادی، از نیازهای اساسی روح و رواِن انسان و از ملزومهات سهالمت جسهم و پید

، توجهه کنند. در قهرآن و احادیهث معصهومین ها آن را آرزو می ای است که همه انسان زندگی
ی است که بها طبیعهت و روِح ای به لذت و شادی شده است. حقیقت لذت، ادراک هر چیز ویژه

شود. در برابهر لهذت، رنه  قهرار دارد و آن،  انسان مالئم و سازگار باشد و موجب شادی و انبساط 
 ادراک امور ناگوار و ناسازگار با طبیعت و روح است. 

گونه که از رسیدن بهه اههداف مهادی  شود. انسان همان لذت به دو گونه مادی و معنوی تقسیم می
برد، رسیدن به اهداف معنوی نیهز  ن، آشامیدن، روابط عاطفی و جنسی خود لذت میمانند خورد

ههایی بیهان شهده  های مهادی، ویژگی بخد خواهد بود. در روانشناسی بهرای لهذت برای او لذت
های مادی، اعضای بهدن و حهواس پنجگانهه و ارتبهاط آن بها عامهل  است. منشأ بسیاری از لذت

هها و  چشهایی و گهوارایی خوردنی ته به سه عنصر، زبان، حهسخارجی است. لذِت خوردن وابس
تهوان عضهوی از اعضهای بهدن و تالقهی آن بها عامهل  هاست، اما در لذت معنوی نمی آشامیدنی

 1خارجی را منشِأ چنین لذتی دانست.
شهود. منشهأ  در تقسیمی دیگر لذت بهه چهارگونهه حسهی، خیهالی، عقهل و معنهوی تقسهیم مهی

پنجگانه است؛ ماننهد لهذت خهوردن و آشهامیدن کهه منشهأ آن، حهس های حسی، حواس  لذت
هایی خیالی هستند که با تجسم خیال و تداعی خاطرات خهوش و زیبها و یها  چشایی است. لذت

های پیچیده فلسهفی  کند. لذِت فهم نظریه رخدادهای شیرینی که در خلسه و خواآ تمثل پیدا می
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ههای ریاضهی و فیزیهک،  ه جهان آفریند، فرمولو علمی، کشف حقایق و رمز و رازهای ناگشود
هایی از لذِت عقلی است. لذِت معنهوی را بایهد در امهوری چهون حهس آزادی، موفقیهت،  نمونه

وجو کرد. از منظر قرآن بنهدگی و ستایشهگری، نجهوا بها آفریننهده  ستوده شدن و مانند اینها جست
جهواری بها خهدا،  وظیفه، انس و ههم جهان، خشنودِی بنده از خدا و خشنودی خدا از بنده انجام

 آیند. شمار می و عامل سعادت و رستگاری جاودان به 1های معنوی شورانگیزترین لذت

 لذت در قرآن و روایت
، و امامهان معصهوم ههای پرشهماری از پیهامبر گرامهی اسهالم های قرآن و روایهت در آیه

ی نمونهه در روایتهی از پیهامبر ضرورت و اهمیت لذت و شادمانی در زندگی بیان شده است؛ بهرا
تهرین بخهد زنهدگی  روز به سهه بخهد، تفهریح و شهادمانی را مهم تقسیم شبانهپس از  اکرم

بخهد  4های خهود را بهه  خواهد تا ساعت در روایتی از مؤمنان می داند. امام رضا مؤمنانه می
همنشهینی و »، «تالش برای تأمین معیشهت و نیازههای زنهدگی»، «مناجات با خدا»تقسیم کنند: 

های  های اخالقی و کاسهتی وگو با دوستان و افراد مورد اعتماد، به منظور برطرف کردن عیب گفت
 2«.های مشروع لذت»و « زندگی

کهه مناجهات بها  بخد زندگی اسهت؛ چنهان های شورانگیز و لذت نشینی با دوستان، از لحظه هم
کنند. در ادامه این روایهت  ی آن را درک میهاست که اولیای اله ترین لذت خداوند نیز یکی از ناآ

نیازهههای  تههرین بخههِد سههبک زنههدگی اسههالمی و از پید ، تفههریح و نشههاط را مهمامههام رضهها
مثابه تجدید قوا و بازیهابی   است. آن حضرت تفریح و لذت را به  گانه زندگی دانسته های سه بخد

 داند. و دیگر فعالیت زندگی می نیرو، برای شادابی و توفیق در عبادت، همنشینی با دوستان
های دنیها، سههمی بهرای کامیهابی خهود برگزینیهد و  از لذت»فرماید:  در حدیثی می امام رضا

ها، باعهث فزونهی میهزان موفقیهت در  های مشروع برآورید؛ لذت آرزوها و تمایالت خود را از راه
و نابسهامانی روحهی و  های مشروع و خردپذیر، به بیمهاری محرومیت از لذت«. شود زندگی می

انجامد. آن حضرت ضمن توجه کامهل بهه نیازمنهدی انسهان بهه  ناپذیر می جسمی مزمن و درمان
در »کهه  داید تفریح و لذت و تصریح و تأکید بهر لهزوِم تهأمین ایهن نیهاز اساسهی، هشهدار مهی

 «.تان آسیب نبیند جویی اسراف نکنید و مراقب باشید، مردانگی و شرافت لذت
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جویی، مطلهق پذیرفتهه   شهود؛ لهذت ای بشری که آزادی به معنای مطلق آن تروی  میه در مکتب
انگارنهد. بهر اسهاس  ها هر گونه محدودیتی را در مسیر لذت، نادرست می شده است. این مکتب

جویی مغهایر بها حقهوق   ها، هر گونه قید و محهدودیتی در مسهیر لهذت مبانی و اتول این مکتب
بنیهان،  های قرآن ویژه نظام های دینی به که در نظام  دی انسان است. در حالیانسان و در تصاد با آزا

های آسمانی، بر اسهاس  هایی در تشریع و تدوین قوانین وجود دارد؛ زیرا پیروان مکتب محدودیت
دانند. افهزون  مبانی و اتول اعتقادی خود پیروی و پایبندی از دستورات الهی را بر خود واجب می

های علوم تجربی دالیلی بیهان  های شرعی، در منابع دینی و داده بسیاری از محدودیتبرآن، برای 
های دور تا کنون، تألیفاتی بها  شود. از گذشته شده است که از این دالیل به فلسفه احکام تعبیر می

که برای علت حرمت  در دستور کار اندیشمندان سترگ مسلمان قرار دارد؛ چنان 1الشرایععلل نام 
نجسات اموری همچون قمار، مشروبات الکلی، گوشهت شهماری از حیوانهات ماننهد سهگ، و 

در  رضها و... از منظر بهداشت جسمی و روانی دالیل و توجیهاتی ارائه شده است. امام  کخو
رو حهرام کهرده اسهت  خداوند شراآ را از آن »فرماید:  تبیین علت و حکمت ممنوعیت شراآ می

کنهد کهه شهراآ بهرای  های دانهد پزشهکی نیهز تأییهد مهی یافته«. شود که موجب تباهی ِخرد می
سوره مائده، دالیل متعهددی بهرای تحهریم  90های مغزی زیانبار است. در قرآن نیز در آیه  سلول

 شراآ و قمار بازگو شده است.

 لذت معنوی در قرآن
شهوند.  می ها به جسمی، روحی، مهادی، معنهوی، دنیهایی و اخهروی تقسهیم از منظر قرآن لذت

های بازگو شده در قهرآن، در زبهان فارسهی بها اوتهافی چهون شهدیدترین، بهتهرین،  برخی لذت
اند. این اوتاف در قرآن بها واژگهانی همچهون خیهر،  ترین، گسترده و پایدار توتیف شده مطلوآ

کهرد. توان به لذت برتر تعبیهر  ها می گونه لذت بیان شده است. از این احسن، خالدین، باق و ابقی، 
فرمایهد:  کهه قهرآن می های آن اشاره شده است؛ چنان در آیات متعدد قرآنی، به لذت برتر و ویژگی

ذهِ » ْنهاُر خاِلديَن فيها ُنُزال  ِمْن ِعْنذِد اللَّ ات  َتْجر  ِمْن َتْحِتَها اْأَ ُهْم َلُهْم َجنَّ َقْوا َربَّ ِيَن اتَّ  َو مذا لِكِن الَّ
بْ  ِه َخْير  ِلْْلَ ی بها نهرههای یها ردند، برای آنان بهشهتکه از پروردگارشان پروا کسانی ک 2؛رارِ ِعْنَد اللَّ

ی از سهوی خداسهت و آنچهه نهزد یراین به عنهوان آغهاز[ پهذیاند. ]ا جاری است، در آنجا جاودانه
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 «.    اران بهتر استکویکخداست، برای ن

 های رسيدن به لذت معنوی  عوامل و زمينه
عوامل فراوانی برای برخوردار شدن از لذت معنهوی بیهان شهده  ،در قرآن و روایت معصومین

 شود: است که در اینجا به مواردی اشاره می
 رسيدن به مقام رشد. 1

ویژه  ها بهه شود. بسیاری از لذت گونه که بیان شد، لذت به دو گونه معنوی و مادی تقسیم می همان
لذت خهوردن و آشهامیدن، لهذت  گیرد. های مادی از طبیعت و فطرت انسان سر چشمه می لذت

های مشترک انسان و حیوانات و جهزء سهاختار  از لذت 1ارتباط عاطفی با دوستان و رابطه جنسی،
که گریز  هستند؛ چنان  ها، متضمن حیات و بقای انسان وجودی انسان است. بسیاری از این لذت

ان و از ابزارههای تهداوم از رن  و دردی مادی و بیمناکی از آن نیز واکهند طبیعهی و غریهزی انسه
آیند، اما لذت معنوی نیازمند نوعی تربیت و تحول آگاهانه اسهت کهه در  شمار می حیات انسان به

 شود.  اتطالح قرآنی از آن به بندگی و عبودیت تعبیر می
دانهد؛ ههدفی    قرآن رسیدن به مقام رشد را مقصد نهایی نزول قرآن و تربیت و هدایت قرآنهی می   

 ولین آیات سوره جن و از زبان جنیان بازگو شده است: که در ا
َن الْجنِّ   ُقْ  ُأوِحَی ِإلَی  ُه اْسَتَمَع َنَفر  م  ْشذِد   َأنَّ ا يَهذِدی ِإلذَی الرُّ ا عَجب  ا سَمْعَنا ُقْرَءان  َفَقاُلوْا ِإنَّ

َنا َأَحدا   ْشِرَك ِبَرب  ا ِبِه َو َلن نُّ ان ی  ه گروهی از جنکه است امبر! بگو به من وحی شدی؛ ای پَفاَمنَّ
  اند: ما قرآنی شگفت به قرآن گوش فرا دادند و آنگاه به سوی قوم خود بازگشته و به آنان گفته

سهی را کم و هرگهز یها مهان آوردهیکتد؛ پس به آن ا سوی رشد راهنمایی می ه به کم یا دهیرا شن
   2م گرفت.یپروردگارمان نخواه یکشر

سوره حجهرات،  7هدف نهایی نزول قرآن اشاره شده است؛ اما در آیه  در دو آیه سوره جن، تنها به
َنُه في»پردازد:  به تبیین مفهوم قرآنی رشد و آ ار آن می َب ِإَلْيُكُم اْْليماَن َو َزيَّ َه َحبَّ ُقُلذوِبُكْم   َو لِكنَّ اللَّ

َه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َو اْلُفُسوَق َو اْلِعْصياَن ُأولِئذَك ُهذ اِشذُدوَن َو َكرَّ مهان را بهرای شهما ی؛ خداونهد اُم الرَّ
فههر و فسههق و گنههاه را در نظرتههان کاراسههت و یهههای شههما ب داشههتنی قههرار داد و آن را در دل دوست
 «.افتگانندیه از این پن  ویژگی برخوردارند، رشد کند ساخت؛ آنان یناخوشا

                                                           

 های ویژه انسان است.  هایی از لذت شناختی لذت و پرستشگری، نمونه های هنری و زیبایی . لذت1
 . 2و  1. جن: 2



   213  های لذت معنوی از نگاه قرآن عوامل و زمینه

د انسان است و نشانه این رشد، معنای تحول و دگرگونِی گرای بر اساس این آیه، رشد یافتگی به    
باشد. بر اساس اتل تجسم اعمال، باطن گناههان مهتعفن و آلهوده  درک لذت و نفرت معنوی می

کهه بهاطن و  تواننهد بهاطن گنهاه را درک کننهد؛ چنان است و رشد یافتگان، کسانی هستند کهه مهی
زمنِد نوعی تحهول ذائقهه داشتنی است، اما باریابی چنین درکی، نیا ها، زیبا و دوست حقیقت نیکی

ها و باورههای  ها و بر طرف کردن موانهع، شهناخت و دگرگونی طبِع انسانی است که با ایجاد زمینه
تهدری  و در طهول  عمیق توحیدی، تمرین و پیمودن مراحل و منازل سلوک اخالقی و عرفهانی، به

لوک اخالقهی و زمان و فضل الهی دست یافتنی خواهد بهود. در اتهطالح قرآنهی، از سهیر و سه
عرفانی، به عبودیت و بندگی تعبیر شده است. پس از پیمهودن راه بنهدگی، بهه مقهام درک لهذت و 

 نفرت معنوی دست یابد. 
نکته حائز اهمیت در آیه، آن است که باریابی به مقهام رشهد یهافتگی، فضهل الههی اسهت؛ نهه     

ذَب ِإَلذْيُكُم َو »رو در ابتدای آیه آمده است:  حاتل تالش انسان. از این ذَه َحبَّ ؛ یعنهی ایهن «لِكنَّ اللَّ
 دهد.   های مؤمنان قرار می فضل خداوند است که ایمان را محبوآ دل

 دوستی و خشنودی متقابل خدا و بنده. 2

بهودن و   داشهتن، محبهوآ  هایی که فهرد قهادر بهه تجربهه آن اسهت، لهذِت دوسهت در میان لذت
ههای  از فرد، را باید از شدیدترین و شورانگیزترین گونهه رضایتمندی از زندگی و خشنودِی دیگران

دوستی و خشنودی متقابل میان خدا و انسهان مهدار  های قرآن  ها دانست. در شماری از آموزه لذت
، «محبهت»و « رضها»توجه قرار گرفته است. بر این اساس در منابع اخهالق عرفهانی از دو مقهام 

ستی و خشنودی متقابهل خهدا و انسهان، بهاالترین لهذت در قرآن، دو 1میان آمده است.  سخن به
معنوی و فوز عظیم معرفی شده است و آن لذت، زمانی است که خدا از بنده خود خشهنود باشهد 

 54و او را دوست بدارد و بنده نیز از خدای خوید خشهنود باشهد و او را دوسهت بهدارد. در آیهه 
 شاره شده است:سوره مائده به محبت متقابل خدا و برخی بندگان ا

وَنهُ  ُهْم َو ُيِحبُّ ُه ِبَقْوم  ُيِحبُّ ِيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اللَّ َها الَّ ذ   يا َأيُّ  َأِذلَّ
ة  َعَلی اْلكاِفريَن ُيجاِهُدوَن في ِه َو ال َيخاُفوَن َلْوَمَ  ال  َعَلی اْلُمْؤِمنيَن َأِعزَّ ِئذم  ذِلذَك َسبيِ  اللَّ

ُه واِسع  َعليم   ِه ُيْؤتيِه َمْن َيشاُء َو اللَّ س از کهد! ههر یها  مهان آوردهیه اکهسانی ک؛ ای َفْضُ  اللَّ
ه آنها را کآورد  رساند. خداوند جمعیتی را می انی نمیین خود بازگردد، هبه خدا زییشما، از آ
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افران کهمتواضهع، و در برابهر  ز  او را دوست دارند، در برابهر مؤمنهانیدوست دارد و آنان هن
چ مالمتگری هراسهی ینند و از سرزند هک رومندند. آنها در راه خدا جهاد مییسرسخت و ن

دهد و هفضل  خدا  ند  مییسته ببیس بخواهد هو شاکه به هر کن، فضل خداست یندارند. ا
 ع، و خداوند داناست.یوس
ذُه َعذْنُهْم َو َرُضذوا َعْنذهُ »رت قرآن، خشنودی متقابل خدا و بنده بها عبها 1در چهار آیه ؛ َرِضذيَ اللَّ

نیز از این  2، مطرح شده است. در دو آیه«خداوند از آنها خشنود است و آنها نیز از خدا خشنودند
ن است ی؛ و اذِلَك اْلَفْوُز اْلَعظيُم »خشنودی متقابل بنده و خدا به کامروایی عظیم تعبیر شده است: 

 «.روزی بزرگ!یپ
هایی است کهه در  پاداش پارسایان نزد پروردگارشان، باغ»عمران آمده است:  سوره آل 15در آیه    

َو َأْزَواج  »فرمایهد:  در ادامه آیهه مهی«. زیر درختان آن، نهرهایی روان است و در آن جاودانه باشند
ِه َأْكَبُر  َرة  َوِرْضَوان  ِمَن اللَّ خشهنود و آنهان نیهز از  و برای آنان همسرانی است و خهدا از آنهان ؛ُمَطهَّ

نامد. در نگهاه  ترین پاداش و عظیم می در این فراز آیه، خشنودی خداوند را بزرگ«. خدا خشنوداند
الهی، حقیقت رستگاری است و بهشت بدون رضایت خهدا، عهذابی  رضوان  عالمه طباطبایی

و علت نکره بهودن  پرداخته« رضوان»به بررسی واژه  المیزان دردناک خواهد بود. عالمه در تفسیر
داند. عالمه، بنهدگی عاشهقانه را  این واژه را تعظیم و غیر قابل فهم و درک بودن حقیقت رضوان می

 3داند؛ نه بندگی که به طمع بهشت و بیمناکی از آتد باشد.. هدف اتلی آفریند انسان می
برای جلب رضایت برای آنکه مورد توجه شخصی قرار بگیریم، باید رضایت او را جلب کنیم و     

شهود،  او باید کارهایی را که او دوست دارد، انجام دهیم و از کارهایی که باعث ناخشنودی او مهی
ذَه »عمهران بیهان شهده اسهت:  سهوره آل 31پرهیز کنیم. این نکته در آیه  ذوَن اللَّ ُقذْ  ِإْن ُكْنذُتْم ُتِحبُّ

ِبُعوني ُه َو َيْغِفْر َلُكْم   َفاتَّ ذُه َغُفذور  َرحذيم  ُيْحِبْبُكُم اللَّ اگهر خهدا را دوسهت »؛ بگهو: ُذُنذوَبُكْم َو اللَّ
ز  شهما را دوسهت بهدارد و گناهانتهان را ببخشهد و خهدا یهد! تا خدا هنینکروی ید، از من پیدار می

دهد که بهه مهردم بگویهد بهرای  خداوند در آیه به فرستاده خود دستور می«. آمرزنده مهربان است
   4دا، باید از از دستورات الهی  پیروی کنند.برخورداری از لذِت محبت خ

                                                           

 .8؛ بینه: 22؛ مجادله: 100؛ توبه: 119. مائده: 1
 . 100؛ توبه: 119. مائده: 2
 .339، ص 9 ؛ ج المیزان فی تفسیر القرآن مدحسین طباطبایی؛. سید مح3
 .23/11/92. سایت عالمه محمدتقی مصباح یزدی؛ عوامل و موانع محبت خدا؛ جلسه یازدهم؛ 4
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ِ»، سه راه را برای رسیدن به رضایت و خشنودی خداوند بیان فرمهوده اسهت: امام جواد ِِثَلََلث 
َِْ ُغ  لَدقَ ِِيَبَ  ُةِالصو َْ ِتغ َفاِرَِوَِخف ُضِال َجانِِبَِوِكَث ل ُةِاَِلس  َْ ِكَث 

ِ َواَ ِاّلَله سهه چیهز اسهت کهه  1؛ِبال َعب ِدِِرض 
 «.  رساند: زیاد استغفار کردن، فروتنی و زیاد تدقه دادن ضوان خداوند متعال را به بنده میر
 . نماز همراه با اشتياق و عشق 3

در سلوک عبادی، اشتیاق به عبادت، آغاز راه و تهالش بهرای رسهیدن بهه چیهزی اسهت کهه از آن 
وشهیم تها از محبهوآ خهود ک ایم و می ای است که محبوآ را یافته محروم هستیم و عشق، مرحله

وجوی یافتِن چشمه است و عاشق، مشتاقی است کهه  ای در جست مشتاق، تشنه 2پاسداری کنیم.
کوشد و بیمناک و نگراِن از دست دادن محبوآ خهود اسهت.  به چشمه رسیده و برای حفظ آن می

ی در روایهاتی از پیهامبر گرامه 3شوق، پید از وتول به محبهوآ و عشهق پهس از وتهال اسهت.
لَلَةِقُْبلاُ ِ»کنهد:  نماز را وسیله قرآ و نزدیکی به خدا معرفی می حضرت  ، آناسالم ِالصو إ و
ِِْ برای اولیای الهی، قرآ و همجواری با خهدا، بهاالترین لهذِت معنهویی اسهت. بهدون  4«.الُمؤِم

تواند عامل نزدیک شدن به خداوند باشد که بها شهوق و عشهق هحضهور قلهب   تردید نمازی می
اه است. نمازی که بر اساس انجام وظیفه و یا ترس از آتد انجام شود، فاقد لذتی اسهت کهه همر

شود؛ هر چنهد انجهام وظیفهه و احسهاس رههایی از عهذاآ و  در انس و قرآ به خدا دریافت می
 بخد خواهد بود. مجازات نیز خود به نوعی لذت

ذاَلِة َقذاُموْا »ماید: فر قرآن درباره منافقانی که از ایمان و شوق تهی هستند، می ِإَذا َقذاُموْا ِإَلذی الصَّ
نماز با حضور قلب، یعنی «. زندیزند، با اکراه و سستی برخیهمنافقان  چون به نماز برخ 5؛ُكَساَلی

که عظمت، شهکوه و زیبهایی  درک حضور خدا و زیارت هدیدار  خداست. پیشوایان معصوم
کردنهد تها بها    شهماری مهی قهراری و لحظه نماز بی اند، برای فرا رسیدن وقت جمال حق را دریافته

ِ»فرموده است:  رمؤمنانیمحبوآ خود دیدار کنند. ام َقاَملِ َِأف  ِ ََلُةِِف ِاِل  َِقاَمِتِالصو َوَِمع نَىَِقد 
يَاَرةَِِوق ُتَِِِحا َِ ارتنامه مهؤمن اسهت ینماز، ز«. عنی زمان زیارت فرا رسیدی"قد قامت الصالْه"  6؛الزِّ
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اجُِ»د. چنهین نمهازی باعهث عهروج خواههد شهد: یستا ، معبود خود را میکه در آن َْ ل لََلُةِِمع  ِِالصو
ِمْ  فرماید:  الله جوادی درباره آ ار نماز می آیت 1«. الُمؤ 

ذال»نقد نماز در زندگی مؤمن آن است که او را از فرو افتهادن در تبهاهی بهازدارد:   ةْ إَنِّ الَصِّ
اگهر نمهاز «. دارد ها و گناه بهاز مهی نماز هانسان را  از زشتی 2؛نَكرِ َتْنَهي َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُم 

ایم و هنوز به مرحله  ای از نماز نداشته  ه آدمی را از گناه باز نداشت و یا او را تطهیر نکرد، بهر
 تواند معراج باشد.  ن نماز نمییایم. ا دهینرس« َتْنَهي َعِن اْلَفْحَشاِء َو اْلُمنَكرِ »

در  3دههد. ها را دوست دارد و آن را بها اشهتیاق و عاشهقانه انجهام مهی ، همه عبادتمؤمن حقیقی
   آمده است: روایتی از پیامبر

َلِلَهلاِفَُهلَوِ ْو هاِِبَجَسلدِ َِوِتََفل َْ َِمَِْعَشَقِالِعباَيَ َِفعانَقَهاِوِاََحبَهاِِبقََبِهَِوِباَشل
ِِ َافَضُ ِالنَا

ني ِالدُّ َْ ٍَِْليُبالىَِعَىَِماِاَصبَ ِِم ِاَمِعََىِيُس ٍْ بهترین مردم، کسانی هستند کهه  4؛اَِعَىُِعس
گیرند و عبهارت را بها شهادمانی انجهام  اند و آن را مانند معشوق در آغوش می عاشق عبادت

کننهد و بهرای آنهان تفهاوتی  مشغولی جز نمهاز، فهارغ مهی دهند، و خود را از هر گونه دل می
 آرامد باشند.  کند در زندگی دنیا، در سختی و یا در نمی

 فهرست منابع

 کتب
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  های اسالم خیری در آموزه عاقبت به
ینی لا محمدعک

*

 مقدمه

اند. ایهن  همواره به پیروان خود درباره سرانجام کار توتیه فراوان کرده قرآن کریم و معصومین
ویژه در پایهان عمهر زنهدگی،  آ در تمامی امور بهتذکر و توتیه درباره سرانجام نیک و عاقبت خو

ترین نیاز انسان برای حضهور در آخهرت،  بسیار مهم و ضروری است. از آنجا که یکی از ضروری
خیری در کهالم  خیری و سرانجام نیک است؛ الزم است تا با علهل و عوامهل عاقبهت بهه عاقبت به

امهل اساسهی و مهمهی کهه در ایهن آشنا شویم. بر این اسهاس، عو خدا و روایات معصومین
شود، عبارتند از: ایمان و عمل تالح، تقوا، دوست و همنشهین شایسهته،  نوشتار به آن پرداخته می

احسان و نیکی به مردم و نیز نیکی به پدر و مادر. اندیشه، تفکهر، تعقهل، تهدبیر و دوراندیشهی در 
خیری است کهه توجهه بهه آن، مههم و  ها و در همه احوال، از جمله عوامل عاقبت به زندگی انسان

 اساسی است.

 خيری  اهميت عاقبت به 
شود. کمال وی در ایهن اسهت کهه تمهام اعضها و  جنین در شکم مادر برای زندگی دنیا ساخته می

ها  یابد که متولد شود. انسهان جوارحد به طور کامل شکل بگیرد. این سالمتی تا زمانی ادامه می
شوند. سهعادت آدمهی ایهن اسهت کهه  رای زندگی در آخرت ساخته میمادر روزگار ب  نیز در شکم

اش در دنیا به سالمت و شایستگی ساخته شود و این سالم بودن تا لحظه مهرگ  تمام ابعاد وجودی
و انتقال به عاَلم قیامت، دارای دوام باشد. بر این اساس به جهت گهذر از دنیهای فهانی بهه دنیهای 

 وری و مهم است.خیری بسیار ضر باقی، عاقبت به
                                                           

 پژوهی. آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری دین داند* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
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 خيری  عوامل عاقبت به
 شود. خیری آدمی نقد دارند که به برخی از آنها اشاره می عوامل متعددی در عاقبت به

 ایمان و عمل صالح. 1

کند و ایمان، یک مقوله قلبی و غیر از تسلیم ِترف اسهت.  قرآن کریم، مردم را به ایمان دعوت می
ا ُقذْ  َلذْم ُتْؤِمُنذوا َوَلِكذْن »داند:  از اسالم می قرآن ایمان را به لحا  رتبی، باالتر ْعَراُب آَمَنِّ قاَلِت اْأَ

ای  خواهد که همگان بهه درجهه بنا بر این آیه شریفه، خداوند از جامعه ایمانی می 1«.ُقوُلوا َأْسَلْمَنا
، از ایمان نایل شوند. مؤمنان کسانی هستند که ضهمن اقهرار بهه وحهدانیت و رسهالت پیهامبر

 ارای تصدیق قلبی هستند.د
ََِّسلاِ ،َِوِ»فرموده است:  که امام تادق عمل، جزء ایمان است؛ چنان اُرِِبال َْ ل ق 

ِ يَماُ ُِهلَوِاِل  ِ اِل 
كَا ِِ َر  ِِباِل  َ ِب،َِوَِعَم   ِِفىِال َق ایمان عبارت است از اقرار به زبان و اعتقاد در قلب و عمل بهه  2؛َعق د 

گیرد و در تمام عروق بهدن  ن مانند خون است که از قلب سرچشمه میبنا بر روایات، ایما .«ارکان
یابد. ایمان، حیات معنوی انسان است و هر گاه حیات در قلب داخهل شهود، بهه همهه  جریان می

ایمان، آ ار نیک فراوانی نیز دارد؛ همچون تولید بهجهت و انبسهاط،  3یابد. اعضای بدن جریان می
های ضروری که الزمه ساختمان این جهان  اهد و رفع ناراحتینیکو ساختن روابط اجتماعی و ک

   4است.
 5ترین نمودهای رفتاری ایمان به خدا و مکمل ایمان معرفی شده اسهت. عمل تالح، از برجسته 

تالحات یا عمل تالح، تبلور ایمان است در اعمال و رفتار خارجی ما و از این »اند:  برخی گفته
يَن آَمنُ »رو عبارت  ِِ

اِلحاِت اَلِّ ر در قرآن بهه کهار رفتهه « وا َو َعِمُلوا الَصِّ بید از هر عبارت دیگر مکر 
آیند؛ مگر آنکه ایمان درونی آنان در اعمالی کهه  اند، مؤمن به شمار نمی است. آنان که ایمان آورده

   6«.اطالق عمل تالح بر آنها شایسته باشد، متجلی گردد
ذُب َو »داند:  کلمه طیبه و علم می قرآن، عمل تالح را راهی برای باال رفتن ِيِّ ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلذُم الَطِّ
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اِلُح َيْرَفُعهُ  رود و کهار شایسهته بهه آن رفعهت  سهخنان پهاکیزه بهه سهوی او بهاال مهی 1؛اْلَعَمُ  الَصِّ
ِإَنِّ »کنهد:  و مؤمنان دارای عمل تالح را به عنوان برترین موجودات هستی معرفهی می« بخشد می

يَن  ِِ
اِلَحاِت ُأوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِرَيِّ ِ  اَلِّ آنان که ایمان آوردند و نیکوکار شهدند، آنهها 2؛آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصِّ

از نظر برخی مفسران، عمل تالح کاری است که فطهرت بشهر «. به حقیقت بهترین اهل عالمند
 3داند که از آدمی سر زند. به آن رغبت دارد و سزاوار می

ی آن است که مؤمنانی که عمل شایسته انجام دادند و بر ایمان و عمل تالح خهود تها تاری  گویا
 خیری به دیدار پروردگار خود شتافتند.  پایان عمر پایدار ماندند، با سرانجام نیک و عاقبت به

 تقوا. 2

های رسیدن به حسن عاقبت، تقوا و پرهیزکاری است. قهرآن در آیهاتی بهه ایهن مطلهب  یکی از راه
دهد تا حضور خداوند را احساس کند و او را به تقهوا  قرآن، به انسان بیداری می 4اره کرده است.اش

   5کند تا واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند. دعوت می
به معنای نگهداری یا خویشتنداری است؛ یعنی انسان باتقوا کسی اسهت کهه « وقایه»تقوا از ماده 

کند؛ مانند ماشینی که در جاده پر پهیچ و خهم  را در برابر گناه کنترل میکنترل و ترمز دارد. خودش 
بدون ترمز با خطرات سهمگینی مواجه است و چه بسا به دره سقوط کند، امها ماشهینی کهه ترمهز 

ها کنتهرل کنهد  تواند ماشین را به راحتی در تمامی پیچ و خم کند، می دارد و راننده به موقع ترمز می
ههای گونهاگون  برساند. تقوا، داشتن قدرت کنتهرل و پرهیهز از خطها در موقعیت و سالم به مقصد

 است. 
قوی ذِلَك َخْير  »کند:  تقوا، مانند لباس است که آدم را از گرما و سرما حفظ می جامهه  6؛َو ِلباُس التَّ

لبهاس، »در تفسهیر آیهه فهوق فرمهوده اسهت:  امام باقر«. ای بهتر است پرهیزگاری از هر جامه
تشهبیه تقهوا بهه لبهاس، بسهیار  7«.پوشید و لباس تقوا، عفاف است مان لباسی است که شما میه
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های روح  پوشاند، تقوا نیز زشتی های بدن را می گونه که لباس زشتی ظریف و زیباست؛ زیرا همان
ز روح، کند؛ تقوا نیهز ا ها ایمن می پوشاند. لباس، انسان را در برابر گرما، سرما و دیگر گزنده را می

 کند.  های شیطان محافظت می ها و دسیسه نفس و عقل انسان، در برابر وسوسه
نمها راه خهود را بهه درسهتی  طور که کشتی با قطب نمای انسان دانست. همان توان قطب تقوا را می

نما را دارد، راه تحیح و درست را برای ههدایت پیهدا  کند، انسان نیز با تقوا که حکم قطب پیدا می
انسان متقی که با پرهیزکاری راه درست را در دنیا پیدا کرده و تا پایان عمرش بر تقهوا  1د کرد.خواه

خیری و سرانجام شایسته از دنیای فانی به آخرت ماندگار هجرت خواههد  بوده است، با عاقبت به
 کرد.

 احسان و نيکی به مردم. 3

سن در مهورد ههر آنچهه کهه احسهاس خوشهی، رضهایت، تحسهین و زی خواهی انسهان را  بهاییحع
در هر دو زمینه دینهی و « خیر»شود. در برخی موارد، مترادف کامل واژه  برانگیزاند، به کار برده می

رود. حسنات نیز به امهوری  احسان عمومًا به معنای نیکی در مقابل بدی به کار می 2دنیایی است.
سهن و محبهوآ گفته می دانهد؛ ماننهد عافیهت،  می شود که انسان به حسب طبع خهود، آنهها را حع

احسان نیز گاه به معنای بخشهد  3نعمت، امنیت و آساید که همه از ناحیه خدای سبحان است.
شود. از این رو همهه  ای را شامل می به دیگران و گاه در یک معنای عام، هر کاری نیک و پسندیده

واژه در کهاربرد دوم آن  های ایهن اعمال و کارهای مثبت و مفید و دارای ارزش اخالقی، از مصداق
 4شود. شمرده می

که خدا به تهو نیکهی کهرده،  همچنان 5؛َاحِسن َكما َاحَسَن اللُه ِاَليَک »کند:  خداوند به نیکی امر می
ذَه َيذْأُمُر ِباْلَعذْدِل »دههد:  و به دادگری و نیکوکاری و انفاق بر خویشان فرمان می« نیکی کن ِإَنِّ الَلِّ

ْحَساِن َوِإيَتا  کند که نیکوکاران را دوسهت دارد: پروردگار با تراحت تأکید می 6«.ِء ِذ  اْلُقْرَبیَواْْلِ
َه ُيِحُبِّ اْلُمْحِسِنيَن » َعََيَکِِبَصنائِِ ِ»فرماید:  نیز درباره نیکی به دیگران می خدا رسول 7«.ِإَنِّ الَلِّ
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ِِْ لوءِِ الَخي ههای بهد را  کهه آنهها جلهوی مرگ کارههای نیهک را انجهام ده 1؛َفِّنوَهاِتَدفَُ َِمَصاِرَ ِالسُّ
خواهد افراد جامعه از زندگی خوش و باتفا  آن حضرت با تشویق مردم به احسان می«. گیرند می

 برخوردار شوند. 
در فرهنگ اسالمی احسان مانند بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر جنبه بده بسهتانی دارد. کسهی 

بینهد. بها رعایهت  بل از آنان احسان و خوبی میکند؛ به طور متقا که به مردم احسان و نیکویی می
کند و اشهخاص  آل پیدا می ها وضعیت ایده اتل احسان و خوبی متقابل، زندگی اجتماعی انسان

کنند و این، همان سرمایه اجتماعی است. قهرآن ایهن حقیقهت  به سوی کمال مطلوآ حرکت می
ْنُفِسذُكْم َأْح  ِإْن »اجتماعی را با بیان شیوا چنین بیان داشته است:  اگهر نیکهی  2؛َسذْنُتْم َأْحَسذْنُتْم ِأَ

 «.  اید کنید، به خودتان نیکی کرده
کنودردجلم انمدازوونیکیممی



3کمم ایمم ددر یا انممتدهممد مماز


یکی از مصادیق مهم نیکی و احسان، ادخال سرور و شادی است که در فرهنگ اسالمی نیز مورد 
ِ»در این باره فرموده است:  تادق توجه ویژه قرار گرفته است. امام ِ َملاِلِِإلَلىِاّلَله َع  ِاِل  َِأَحبِّ  ْ ِم

َِقَضاءِِ بَتِِهَِأو   ْ ِتَن ِفيِسِك َعتِِهَِأو  بَاِ َِجو  ِِإش   ْ ِِم ِْ ِم وِرَِعََىَِأِخيِهِال ُمؤ  ُْ َخاُلِالسُّ ِِإي  َِوَِج و از  4؛َييِنلهَِِِعزو
در مؤمن است؛ بهه وسهیله سهیر کهردن او از ترین کارها نزد خدای عزوجل، شاد کردن برا محبوآ

نکته ظریف این روایت، توجهه بهه «. اش گرسنگی، گشودن گره گرفتاری او یا پرداخت بدهکاری
شهود. شهادی و   نیازهای معیشتی و رفع گرفتاری برادران ایمانی است که به شادی آنهان منجهر می

تر  زندگانی را برای همه افهراد مطلهوآسرور افراد یک جامعه، چهره زندگی اجتماعی را نیز شاد و 
 کند. می

ههای گونهاگون اقشهار مختلهف،  ویژه پس از پدیده ویروس کرونا و گرفتاری در جامعه کنونی و به
ههای خودجهوش در کمهک بهه مهردم و  ای پیدا کرده است. حرکت احسان و نیکوکاری نمود ویژه

مهع فامیهل و یها شناسهایی فقهرا و الحسهنه در ج های قر  کارهای فرهنگی مانند ایجاد تندوق
های آبرومنهد و نیازمنهد و کمهک مخفیانهه بهه آنهان بهرای حفهظ کرامهت و عهزت  ویژه خانواده به

 خیری خواهد شد.  شان در شرایط اقتصادی نامناسب کنونی موجب عاقبت به انسانی
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 نیکی به مادر و پدر. 4

خیری  ملید عدقبات باه را شاد  اااا  ج  اهمیت و ارزش نیکی به پدر و مادرر ااد جنسد ات ماه می
و ج  اینکه باه های   1؛َأََلا ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا»فرمدید:   رانست. خداوند متعدل می

 «.  وجه شرک به خدا نیدورید، و به پدر و مدرر احسد  منید
مناد، بدیاد  جناد  خادمت می مناد و همااار  باه فرزند نیکامدری را مه به پدر و مدررش احترام می

 یک خااهر و برارر رضدعی راشت. روزی خااهر رضادعی پیادمبر خدا احترام مرر. ر ال
نگدهش به او افتدر، بد شدرمدنی از جد بلند شاد و زیرانادازش  نزر ج  حضرت جمد. وقتی پیدمبر

ا شد. پس از مدای او را برای او گسترر و او را بر روی ج  نشدند و بد خاشحدلی بد وی  رگرم گفتگ
ج  احتارام و پاریرایی را ماه از  رفت و برارر رضدعی ج  حضرت به نازرش جماد؛  اماد پیادمبر
را پر ایدند، حضارت فرماار:  خااهرش مرر  بار، از براررش نکرر. وقتی علت رفتدر پیادمبر

  2«.خااهرم بیشتر از براررم رر خدمت به پدر و مدرر ماشد بار»
هد رر شاک  خاایش نگاد   ار ا ت؛ زیرا مدرر فرزند را مد  پدر، بیشتر و  نگینحق مدرر نسبت به 

مند. بعد از وضا  حمال نیاز شایررهی و مااوبات و  هد وی را حمل می رارر و بد امدم  ختی می
جماد و  گیرر. شخصای نازر پیادمبر ا ا م مراقبت، وویفه  نگینی ا ت مه مدرر به عهد  می

بارو باه مادررت » ه نابت فرماار:  خدا الدین  ؤال مرر. ر الرربدر  احسد  و نیکایی به و
   3بدر چهدرم پدر را یدرجور شد.». خدمت و نیکایی من

هدی شدیسته و مافق رر طال ادریخ، گایدی ج  ا ت مه خدمت به مادرر و  اارقی رر زندگی انسد 
م نیاک رر جخارت خیری و  ارانسد پدر، ماجب عزت رنیدیی و  ربلندی جند  رر رنید و عدقبت باه

اللاه العممای  شد  ا ت؛ مدنند شیخ مراضی انصدری به جهت احترام و نیکی به مادررش و جیت
مرعشی نسفی به خدطر نیکی و احسد  به پدرش. حتی افراری همچا  اریسا  و لاایی پد اتار 

رر نیز به جهت احسد  و احترامی مه رر بدر  مدرر و پدرشد  انسدم رارند، به شاهرت و محبابیات 
 رنید ر یدند.

 دوست و همنشین صالح. 5

شری، رو تد  و همنشایند  یاک فارر  خیری و ید عدقبت به ارین عاامل برای عدقبت به یکی از مه 
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اااناد جرمای را باه بادنارین   ت و جگدهدناه رو ات و همنشاین، میهستند. انسد  بد انتخدب رر
ارین و  اااناد او را باه پادیین ررجدت بر دند و اشتبد  و غفلت رر گزینش رو ات و همنشاین، می

هد به  قاط و ندباری بکشدند. قارج  رر  اار  ماد ر،  ارین ررمدت بر دند و رر امدمی زمینه پست
عدقبت را رو ت و همنشین افارار معرفای مارر  ا ات. روز  اءعدقبت و ید   یکی از عاامل حسن

اَ ر» منناد: روند،  ؤال می قیدمت بهشتید  از مسدنی مه به جهن  می ََ اَكَكُكْ  ِياَ  ََ چاه  1؛َماا 
روزخید  رنیال متعادری را بارای ایان  ارانسدم خاار بیاد  . «چیزی شمد را به روزخ انداخت؟

ا َنُخوُض َمَع اْلخاِئِضايَن كُ »منند مه یکی از جنهد، چنین ا ات:  می ماد پیا اته باد اهال بدطال  2؛َنا
 «.صدا باری  همنشین و ه 

 دز رر زندگی هر فرر ایفد مند. چه بسیدر رو تد  خاابی  اااند نقشی  رناشت رو ت و رفیق می
شاند. جیدت و روایدت، نقش بسزایی رر جهات  خیری انسد  می مه  بب روری از گند  و عدقبت به

ماه خداوناد  هد و پرهیز از عااقب ندگاار رنیای و اخروی جنهد بر عهد  رارند؛ چند  رو تیرار  به 
ي يَن »فرمدید:  می ادِّ يَن َو الصِّ ِبيِّ ُه َعَكْيِهْ  ِمَن النَّ ذيَن َأْنَعَ  الكا وَل َيُأولِئَک َمَع الَّ َُ َه َو الرَّ َو َمْن ُيِطِع الكا

اِلحيَن َو َحُسَن  َهداِء َو الصا و مسی مه خدا و پیادمبر را اطدعات مناد، رر روز  3؛ُأولِئَک َريي اً  َو الشُّ
ر تدخیز همنشین مسدنی خااهد بار مه خدا، نعمت خاار را بار جناد  امادم مارر ؛ از پیادمبرا  و 

 «.هدی خابی هستند صدیقد  و شهدا و صدلحد ؛ و جنهد رفیق
بند بر عقل  لی ، رو تی بد نیکد  و افراری مه رارای صفدت حمیاد  هساتند، خااب و پساندید  

اااند  بب رشد و اعادلی انساد  و رر نتیساه عدقبات  ا ت. رو ت خاب و همنشین صدلح، می
 .خیری او شار؛ مدنند رو تی حبیب بن ممدهر و مسل  بن عا سه به

 دباییی بیی  تیی  از تیی  همنشیی  
 

 4ب فزاییید دییی  و عقیی  را تیی   تییا 
 

این رر حدلی ا ت مه رو تی بد افرار رارای رذایل و انحرافدت اخ قای، ندپساند و مدیاه  ارزنش 
هدی جبله مسری ا ت؛ بارای ماادل اکبار، بیمادری مساری  جرمی ا ت. اخ ق بد مدنند میکروب

غارا شاد  باد فارر  گانه مه ه   شار؛ همد ا ت. اگر انسد  بد فرر متکبر معدشرت مند، متکبر می
نشایند، غدفال  شار. انسد  باد فارر غدفال ها  ماه می مبت  به جبله، ماجب گرفتدر شد  جرمی می

                                                           

 .42. مد ر: 1
 .45. مد ر: 2
 .69. نسدء: 3
  .41، ص 1؛ ج امثال و حکمامبر رهخدا؛  علی .4
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   1شار. شار. بد اهل رنید ه  مه بنشیند، اهل رنید می می
 کند با جنس خ د هر جنس پیرواز

 

 2کبیی تر بییا کبیی تر بییاز بییا بییاز 
 

فرماار  ا ات:  ماه امادم علای یدبی ا ت؛ چند  تاخ قی و خاشرویی، از رماز رو  خاش
ةِ » ای گشادر  رارناد،  افراری مه چهر «. یدبی ا ت خاشرویی ممند رو ت 3؛الْبََشاَشُة ِحبَالَُة الَْمَودَّ

 منند. رو تد  بیشتری جرب می
نقل ا ت رو رو ت رر بیدبد  همسفر بارند. رر طال را  بد ه  رعاا مررند. یکی به ریگری  یلی 

ر. رو تی مه  یلی خارر  و صاراش به شدت ررر گرفتاه باار، بادو  های  حرفای روی شان ز
ای ر ایدند و  شد  ارامه رارند اد به چشامه جنهد به را «. امروز بهترین رو ت  مرا  یلی زر»ناشت: 

خارر  به حدل غرق شد  افتدر، امد رو اتش او را  اصمی  گرفتند حمدم منند. ندگهد  رو ت  یلی
رو اتی ماه «. ام را نسدت رار امروز بهترین رو ت ، زندگی»ار. او بر روی  نگ ناشت: نسدت ر

ات زرم، بار روی شان و وقتای ااا را  چارا وقتای  ایلی»زر  و نسدت رار  بار، پر ید:  او را  یلی
مند، بدیاد ج   وقتی رو تی اا را ندراحت می»ج  مرر گفت: «. نسدت رارم، بر روی  نگ ناشتی؟

مناد، بدیاد ج   شن بنایسی اد بدرهدی بخشش ج  را پدک مند؛ ولی وقتی به اا خابی میرا بر روی 
 4«.را روی  نگ حک منی اد هی  بدری ج  را پدک نکند

 فهرست منابع
 کتب

 ش. 1395ق : با تد  متدب، چدپ اول، ؛ اخالق از دیدگاه قرآنجصفی، محمد مهدی؛  .1
ای؛ اهارا : قلا ،  ؛ ارجماه فریادو  بادر دینی در قرآن –مفاهیم اخالقی ایزواسا، ااشیهیکا؛  .2

 ش.1360
 ش. 1391، چدپ بیست و یک ، اهرا : امیر مبیر، 1؛ج امثال و حکمامبر؛  رهخدا، علی .3
 ش.1366نتشدرات ا  می، ؛ ق : رفتر اها در قرآن ها و ضد ارزش ارزش اسلیل، اباطدلب؛ .4
 ش. 1372؛ ق : شفق، تمثیالتالدین؛  حدئری شیرازی، محی .5
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 .27؛ ص تمثیالت الدین حدئری شیرازی؛ . محی1
 .52؛ بخش خسرو و شیرین . الیدس بن یا ف نمدمی گنسای؛2
 .6؛ حکمت البالغه نهج . محمد بن حسین شریف الرضی؛3
 «.را تد  مااد  رو ت خاب». پارادل بیتااه؛ 4
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 ش.1366؛ اهرا : ر دلت قل ، اینگونه معاشرت کنیم ید علای،  یدابراهی ؛  .7
؛ اهرا :  ادزمد  انتشادرات ن کریمهای اجتماعی از منظر قرآ ارزشالدین،  یدحسین،  شرف .8

 ش.1395پژوهشگد  فرهنگ و اندیشه ا  می، 
؛ اصاحیح صابحی صادلح؛ چادپ اول، قا : البالغه نهجشریف الرضی، محمد بن حسین؛  .9

 ق.1414هسرت، 
؛ ارجمه  اید محماد بادقر ما اای المیزان فی تفسیر القرآنطبدطبدیی،  ید محمدحسین؛  .10

 ش.1363می، همدانی؛ ق : رفتر انتشدرات ا  
 ق.1313تدب، ک؛ ق : مؤ سه رار التفسیر القمیقمی، علی بن ابراهی ؛  .11
 ش.1392؛ اهرا : رارالاقلین، اصول کافیملینی، محمد بن یعقاب؛  .12
 ق. 1403؛ بیروت: رار احیدء التراث العربی، بحاراالنوارمسلسی، محمدبدقر؛  .13
 ش.1369صدرا، انتشدرات ؛ اهرا : مجموعه آثارمطهری، مراضی؛  .14
 ش.1396؛ اهرا : جایسد، خسرو و شیریننمدمی گنسای، الیدس بن یا ف؛  .15
 ش.1360، تی؛ ق : مؤ سه جل البمستدرک الوسائلن بن محمداقی؛ یناری، حس .16

 ها سایت

 «.را تد  مااد  رو ت خاب»پارادل بیتااه؛ 
 





  حقوق اعضای بدن: زبان، گوش و چشم در رساله حقوق امام سجاد
*موالمسلمیندکترمصطفیآزادیاناالسالحجت

 مقدمه
از نظر اسالم همه جهان هستی، مخلوق و مملوک خدای متعال اسهت و کسهی بهدون اذن خهدا 

ُه َخاِلُق ُك   َشيْ»تواند درآن تصرف کند:  نمی خداوند، آفریهدگار  1؛ ء  َوِكي    ْی ء  َو ُهَو َعَلی ُك   َش  اللَّ
انسان و اجزای بدن او نیز آفریده خدا و متعلهق «. همه اشیاستهمه چیز است و حافظ و ناظر بر 

زیست و زنهدگی سهایر  جا در جهان هستی، محیط به اوست. بنابراین نه تنها تصرف و دخالت بی
ها بدون اجازه خدا جایز نیست؛ بلکه تصرف انسان در بدن خود نیز بدون اجازه خدا جهایز  انسان

به حقوق اعضای بدن اشاره فرموده است که ایهن  2حقوق، در رساله نخواهد بود. امام سجاد
 پردازد.  نوشتار تنها به سه عضو اتلی بدن، یعنی زبان، گوش و چشم می

 حق زبان. 1
های تمایز انسهان از سهایر  های خداوند و از شاخصه توانایی انسان بر سخن گفتن، یکی از نعمت

فرمهوده  کهه امیرالمهؤمنین علهی انحیوانات است. کالم، نشانگر شخصیت انسان اسهت؛ چن
ِتَحَتِِلسانِهِِ»است:   «.  ر زباند پنهان استیانسان ز 3؛الَمُْءَِمخبُوء 

آدمیمخفیاسمتدرزیمرز مان


4اینز انپردهاست ردرگماهجمان


ها و گفتن جمهالت  زبان از یک سو وسیله ذکر الهی، خواندن نماز، تالوت قرآن، توتیه به خوبی
                                                           

 دکتری ادیان و عرفان.* 
 .62. زمر: 1
 .430؛ صتحف العقول شعبه حرانی؛ ؛ حسن بن علی ابن564. ر.ک: محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ص 2
 .148؛ حکمت البالغه نهجالرضی؛   . محمد بن حسین شریف3
 .241؛ دفتر دوم، ص مثیوی معیویالدین محمد بلخی رومی؛  . جالل4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 پنجمـ شماره  1442ـ رمضان  1400بهار  
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اِس ُحْسنا  »است:  آمیز محبت گویی، دشهنام، غیبهت،  و از سوی  دیگر وسیله دروغ 1؛«َو ُقوُلوا ِللنَّ
 گونه بیان کرده است:  حقوق زبان را این تهمت، زخم زبان و سایر گناهان است. امام سجاد

 . پرهيز از بدزبانی و عادت به کلمات خوب و مؤدبانه1/1

لا وَِ»کنهد:  ، بر گرامیداشت زبهان تأکیهد میدر اولین سخن خود درباره حق زبان امام ِ أمو َحلقُّ
اُمه َْ ََِّساِ ِفَِِّك ِِْ ال ِوَِ وَِ ال َخنَى َع ِْ َُه تَع ِويُدُ َِعََىِال َخي  َيِبِ َعَىَِ َحم  ؛ اما حق زبانت بر تو آن اسهت اِل 

لمات خوآ و نهافع، عهادتد دههی و بهر ادآ کتر داری و به گفتن  گویی گرامی ه آن را از دشنامک
 «.نیکادارش و

گونهه کهه برخهی  از نگاه اسالم، اگر چه سهخن گفهتن از اعمهال اختیهاری انسهان اسهت، امها آن
ٌُ ِمْن َقْول  ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيب  َعِتيذد  »کنند:  پندارند باد هوا نیست و فرشتگان آن را  بت می می  2؛َما َيْلِف

ای مراقب و آمهاده بهرای انجهام  م، فرشتهآورد، مگر اینکه همان د انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی
از همین روست که در روایات بر حفظ زبان از گنهاه تأکیهد شهده «. مأموریت هو ضبط آن  است

ُموَ ِِملِْيَلِدِ َِوِِلسلانِهِِ»فرمود:  که امیرمؤمنان است؛ چنان
َِ ََِمِالُمس َُِمَِمَِْس مسهلمان  3؛الُمس

ِ»نیز فرمهوده اسهت:  امام باقر«. امان باشند کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در إ و
َشِ َِِيُبِغُضِالفاِحَشِالُمتََفحِّ  «.خداوند شخ  ناسزاگوی بد دهان را دشمن دارد 4؛اّلَله

داند زبهان در سرنوشهت انسهان  کوشد خود را از آفات زبان حفظ کند؛ زیرا  می انسان خردمند می
ذا »گوینهد:  پرسند چرا جهنمی شهدید  آنهها می میتأ یر دارد. در قیامت بهشتیان از دوزخیان  َوُكنَّ

 عالمهه طباطبهایی«. مین و همصدا بهودیباطل همنش وسته با اهلیما پ 5؛َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضيَن 
منظور از خو ، سرگرمی زبانی و عملی در باطل و فهرو رفهتن در »نویسد:  در تفسیر این آیه می

   6«.ه به غیر باطل غافل شودای که فرد از توج گونه آن است، به
های نجات از آفات زبان و عادت به گفتن جمالت شایسته، این است کهه فهرد قبهل از  یکی از راه

آنکه سخنی بر زبان جاری سازد؛ ابتدا فکر کند، اگر به مصلحت و به نفع دین و دنیای انسان بود، 
                                                           

 .83. بقره: 1
 .18. ق: 2
 .40، ص 32. محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 3
 .324، ص 2؛ ج یالكاف . محمد بن یعقوآ کلینی؛4
 .45. مد ر: 5
 . 98، ص 20؛ ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی؛ 6
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 رموده است: ف مؤمنان علی سخن بگوید؛ در غیر این تورت سکوت کند. امیر
ِإذاِأراَيِ َْ ِِمَِْوراِءِقََبِِهِوِإَ ِقَََبِالُمناِفِقِِملَِْوراِءِِلسلانِِهألِِلَ ِالملؤم ِْ إَ ِِلساَ ِالمؤم
اِوِاراُ ،ِوِإَ ِالُمنلاِفَقِ َْ ُ ِف ِنَفِسِهِ،ِفِّ ِكاَ َِخيْاِأبداُ ِوِإ ِكاَ َِش َْ أ ِيَتكََََمِبكَلٍمِتََدبو

زبهان مهؤمن، در پشهت دل  1؛َلِيَدرفِماِذاِلَلُهِوِملاِذاِعََيلهِِِيَتكَََُمِبماِأتىِعَىِِلسانِهِِ
د، ابتدا درباره یرا مؤمن هر گاه بخواهد سخنی بگویاوست و دل منافق، در پشت زبان او؛ ز

دارد؛ اما منافق  ند و اگر بد بود، آن را پنهان میک شد؛ اگر خوآ بود، اظهارش مییاند آن می
ان یهه بداند چه سهخنی بهه سهود و چهه سهخنی بهه زکآن بید؛ یگو د، مییهر چه به زباند آ

 اوست.
ههای بهارز ایشهان آن  یکی از ویژگی»گوید:  می الله بهجت درباره آیت الله خسروشاهی آیت

کردنهد؛  خواستند مطلبی بفرمایند، عالوه بر رعایت مقتضهی حهال، اول فکهر می بود که وقتی می
چه قالب و جمالتی بگویند تا از سویی کوتاه باشهد و  حتی در این زمینه که مطلب را چگونه و در

   2«.از جهتی رساتر بوده و بهتر مطلب را برساند
 گویی  . سکوت و اجتناب از زیاده2/1

 گویی اشاره کرده است:  در بیان حقوق دیگر زبان، به سکوت و پرهیز از زیاده امام سجاد
ِ وَِ  ِض ِِ إِجَماُمُهِإَلِّ ِِْا وَِ ال َحاَج ِِ لَمو  ََِدي ِِْ إِعفاَُ  ُِ وَِ الَدن ياَِ وَِ ل َمن فَعِ ِل ِنَع ِِ ال فُُضولِِ َع  ال قََيَِل ِِ الشو

ُِْ ال فاَئِدةِِ َم ُرهاَِ التَِ ََِليُؤ  َْ َِِّ َِعائِدتهاَِ َم َِ َض ُِْ وَِ الَدلِي َِعَيَه وَِ ال َعق  ِِ َشاهدَِ يَُعدَِ وَِ ق  ال َعاق ِِ تزيَ

ُِْ ِبَعق َِه تِه ُحس  َْ ِبلاِِ ة قُوَِ َل وَِ ِلَسانِه ِف  ِسي دن در یهخهود چرخی؛ و از بال َعِظليمِِ ال َعَل ِِّ للهلإَلِّ
ا و یلم باشد و نفعی برای دنکاز به تیه نکند، مگر در جایی کوت کاش نمایی تا س دهان، منع

ان، حاتهلی در یه فایده و نفعی ندارد و جز ضرر و زکآخرت داشته باشد و نگذاری سخنی 
ه عقل و نقل بر مضر بودن و بهد بهودن کو خارج شود، بعد از آنست؛ از دهان تیآن متصور ن

نت عاقل به عقلد، در خوبی گفتار و درست سخن گفتن اسهت یه زکرا یآن داللت دارد؛ ز
 حول و قوه خداوند بزرگ.  ست، مگر بهیای ن و حول و قوه

بزند، زبان  یکی از مقامات معنوی انسان، سکوت است؛ اینکه انسان بتواند بر نفس خوید لگام
فرمهوده  گویی بپرهیهزد. امهام تهادق خود را در کام نگهدارد و از اظهار فضل و دانایی و زیاده
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لكُوَتِِملَِْذَهلٍبِ»است:  ِالسُّ لٍهَِفلِا و ِالكََلَمِِمِِْفضو ِِا ِكُنَتَِزَعمَتَِا و بنِِهِياِبُنَىو
 1؛قاَلِلُقماُ َِِلِ

کنی سخن گفتن از نقره است، بهه درسهتی کهه  میلقمان به پسرش گفت: فرزند عزیزم! اگر گمان 
 «.سکوت از طالست

وراسمتسخنگرچ هرلح  دلکا


چ  ینمی موشمیازآن هتمراسمت


پشمممیمانزگفتممماردیمممدم سمممی


2پشممیماننگشممتاز موشممیکسممی


در دوران طلبگهی، چنهد سهال بها یهک طلبهه اردبیلهی »فرمود:  می الله کوهستانی مرحوم آیت
خواستیم با هم در حجره درس بخوانیم و زندگی کنیم، تعههد کهردیم  جره بودیم. ابتدا که میح هم

های واجب و مستحب، حرفی دیگر نزنیم. در طول این چند سال کوشهیدیم کهه بهه  که جز حرف
 3«.این تعهد عمل کنیم و عمل هم کردیم

نهاهی و یها نیفتهادن انسهان گ البته در برخی موارد، سخن گفتن وظیفه است؛ مانند نجات جان بی
نابینایی در چاه، یا برای برخورد نکردن او با وسیله نقلیه، یا در مقام احقهاق حهق خهود و دیگهران 

 نباید سکوت کرد. 
وگر یندک نا ینماوچماهاسمت



4اگر امو  نشمیندنگنماهاسمت


رفهی کهرده و فرمهوده اش درباره حق زبان، عقل را زینهت انسهان مع در پایان سخن امام سجاد
تِهِِف ِِلَسانِه»است:  َْ ِِسي ُْ ِال َعاقِ ِِبَعق َِهُِحس  نت عاقهل بهه عقلهد در خهوبی گفتهار و ی؛ زَوِتزيُّْ

 «.درست سخن گفتن است

 . حق گوش2

گوش یکی از ابزارهای فراگیهری دانهد و فضهیلت اسهت و در رشهد و شهکوفایی انسهان نقشهی 
َهاِتُكْم ال َتْعَلُموَن َشذْيئا  َوَجَعذَ  : »فرماید بدیل دارد. قرآن کریم می بی ُه َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ َواللَّ

ُكْم َتْشُكُروَن  ْفِئَدَة َلَعلَّ ْبَصاَر َواْأَ ْمَع َواْأَ م مادرتان خارج نمود، در کخداوند شما را از ش 5؛َلُكُم السَّ
ل قرار داد تا شکر نعمت او را بجها د و برای شما گوش و چشم و عقیدانست ز نمییچ چیه هک یحال
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در این فراز  نکات مهمی را درباره حقوق قهوه شهنوایی انسهان  امام علی بن الحسین .«دیآور
 پردازیم:  شود که بدان می متذکر می

 . شنيدن سخنان مفيد1/2

 فرماید:  درباره حق گوش می امام سجاد
مِ ِ َحقُِّ َأَما وَِ يق ا جَعََهُِتَِ َأ  فَتَنِزيُهُهَِعْ السو ِْ هَ ٍِ ِإَل قََبِ َِ ِإلى َط يَم ٍِ ِلفُوو ِْ ِقََِبل َِ تُحِدُثِِفى كَ

وُبِالَمعلاِنىَِعَلىِ ُخَقا تَكِسبُِ َخيْاَِأو ُْ كَْيم،َِفِِّنوُهِباُبِالكََلِمِِإلَىِالقََِبِيَُؤَيىِإليهُِض

 ِْ ِاَوَِش
ٍْ شایی، مگر برای ؛ و اما حق گوش این است که مراقب باشی آن را نگماِِفيهاِِمَِْخي

شنیدن سخن خوبی که در دلت خیری پدید آورد یا اخالق واالیی بدان کسهب کنهی؛ زیهرا 
گوش، دروازه سخن به سوی قلب است که معانی گوناگونی را که متضمن خیر یا شر است، 

 رساند. به آن می
را در قلهب  سخنانی مفیدند که دو ا ر مهم بر قلب داشته باشند، اول آنکهه خیهری از نظر امام

، گهوش و قهوه ایجاد کنند و دوم آنکه موجب کسب اخالق نیکو شوند. مطابق فرمهاید امهام
گیری شخصیت است. شخصیت ههر فهردی، برآینهد  شنوایی انسان، یکی از ابزارهای مهم شکل

خلق و خوی و اعتقادات اوست. آدمی با گوش سپردن به نوای دلنشین قرآن و روایات تهحیحه و 
تواند به قلهب خهود منفعتهی برسهاند و روح را در  آمیز و مواعظ علمای معزز، می تسخنان حکم

َو ِإَذا ُقذِرَئ اْلُقذْرآُن »فرمایهد:  مند کمک کند؛ از همین روست که قرآن می کسب اخالق فضیلت
ُكْم ُتْرَحُمذوَن  دهیهد و  هنگهامی کهه قهرآن خوانهده شهود، گهوش فهرا  1؛َفاْسَتِمُعوا َلُه َو َأْنِصُتوا َلَعلَّ

ِ»فرمایهد:  در حدیث دیگهری می امام سجاد«. باشید؛ شاید مشمول رحمت خدا شوید ِلكُل ِّ
مِ ِالكَلُمِالَحَسْ ،َِوفاكهُ ِالسو دن  کهالم یوه گوش، هشهنیای دارد و م وهیزی میهر چ 2؛َشئِفاكَِه  

 «.  نیکوست
زه ورود سخن به قلب معرفی در ادامۀ سخنان خود دربارۀ حق گوش، گوش را دروا امام سجاد

های  کند. در فرهنگ قرآن، قلب همان عقل است که قدرت فهم حقهایق را دارد. اگهر شهنیدنی می
کهه  شهود؛ چنان انسان مطالب مفیدی باشد، قلب با آنها زنده، وگرنه دچهار مهر  و یها مهرگ می

ها[ یی دارنهد کهه  ها ] عقل آنها دل 3؛اَلُهْم ُقُلوب  اَل َيْفَقُهوَن ِبَه »فرماید:  ای می خداوند درباره عده
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بنابراین  انسان تنها باید بهه چیزههایی گهوش دههد کهه در «. فهمند کنند و  نمی با آن هاندیشه نمی
های متقهی  در وتهف انسهان کسب اخالق و ملکات نیهک تهأ یر داشهته باشهند. امهام علهی

َ ِمِال»فرماید:  می َِعََىِال ِع َماَعُهم  های خهود را  هستند که گوش  متقین کسانی 1؛نواِفِ ِلَُهمِ َوَِوَقفَواَِأس 
شنود، راهی قلهب  انسان آنچه را که می«. دهند فقط برای شنیدن داند مفید مورد استفاده قرار می

شود؛ بنابراین باید بعد از شنیدن ههر سهخنی دربهاره تهحت و درسهتی آن  اش می و مرکز اندیشه
اَل َتْقُف َمذا َلذْيَس َلذَک ِبذِه ِعْلذم  ِإنَّ »شت و شایعات را رد کند: فکر، و با قاطعیت سخنان ناروا، ز

ْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفَؤاَد ُك ُّ ُأولِئَک َكاَن َعْنُه َمْسُئوال   از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکهن؛  2؛السَّ
و تکهرار  ههای بهد قلب آدمی ممکن است با انتخاآ«. چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند

ها و تداهای حرام و لههو و لعهب  کارهای ناشایست، از جمله شنیدان سخنان ناروا و یا موسیقی
 به مرور زمان دچار قساوت شود و از فهم حقایق و تشخی  خوآ و بد محروم گردد.

 . حق چشم3

تواند سبب سعادت و یها شهقاوت آدمهی گهردد.  چشم همانند زبان و گوش، عضوی است که می
در بیهان حقهوق  ن است که انسان چگونه از این نعمت الهی بههره بگیهرد. امهام سهجادمهم آ

 چشم، به موارد ذیل اشاره کرده است: 
 . فرو بستن بر محرمات الهی1/3

حق چشم، آن است که انسان آن را بر حرام ببندد و به ابتذال نکشاند؛ یعنهی بهه ههر جهایی و ههر 
كَِبَِ َحقُِّ أَما وَِ»چیزی نگاه نکند:  ِْ هُِ َص ؛ و اما حق چشمت، ایهن ابِتذالِهِِ تَْكُِ وَِ لَ َِ يَِح ُِّ َل َعَما َفَغضو

جهت به ههر طهرف و  است که آن را از آنچه بر تو حالل نیست، فرو بندی و مبتذلد نسازی هبی
 «.  هر چیزی نگاه نکنی 

ِْو»در توتههیف متقههین فرمههوده اسههت:  امیرمؤمنههان للاَِحلل َِعمو للواَِأب َصللاَرهُم  َِعََللي ِهمِ َغضُّ ُ  3؛َمِاّلََله
«. اند های خود را در برابر آنچه خداوند برای آنها حرام کرده است، پوشهیده های باتقوا چشم انسان

شود، بر ا ر نگاه حرامی است کهه انجهام داده اسهت؛ از  بسیاری از گناهانی که انسان مرتکب می
 ُقذ  للمذؤمنيَن »فرمایهد:  ونهد میهمین روست که اسالم بر کنترل چشم تأکید فهراوان دارد. خدا
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... وا ِمن ابصاِرِهم... و ُق  ِللُمؤِمناِت َيغُضضَن ِمن َابصاِرهنَّ به مردان بگو دیهدگان خهود  1؛َيُغضِّ
ُةِ»فرمود:  پیامبر«. را فرو خوابانند و ... به زنان مؤمنه بگو دیدگان خوید را فرو خوابانند َْ النوَظ

ِِمَِْسهاِمِِاب َِمسُموم  بنهابراین بها «. طان اسهتیرهای شین از تیری زهرآگینگاه حرام، ت 2؛َِيسَسهم 
 کند. فروغ می زند و آن را کم هر نگاه حرامی، انسان تیری به ایمان و معنویات درونی خود می

 آموزی . عبرت2/3

آمهوزی، موجهب  آموزی اسهتفاده شهود. عبرت یکی از حقوق چشم آن است که از آن برای عبرت
 گردد:  یی و داند انسان میافزاید بینا

ِلََ َِوِتَُْكِابِتذالِِهِإَل ُهَِعَماَِلِيَِح ُّ َكَِفَغضو ِْ ِبََص ة ِلَموِض ِِ َوِأَماَِحقُّ َْ  بََصلْا تَستقِبُ ِبِها ِعب

ا بها تَستَِفيدُِ أو َِْ فِّ ِو ِعَم  ؛ و اما حق چشمت این است کهه آن را از آنچهه اِِلعتِبارِِ بابُِ البََص
جهت به هر طهرف و ههر چیهزی نگهاه  ، فرو بندی و مبتذلد نسازی هبیبر تو حالل نیست

را یهات را بدان بینا کنی یها دانشهی بهدان فراگیهری؛ ز آموزی تا دیده نکنی ، مگر برای عبرت
  . آموزی است چشم، دروازه عبرت

ننهد. کنند تا عیبی را بیابند و برای دیگران تعریهف ک برخی همیشه با چشم خود به دیگران نگاه می
در تورتی که انسان اگر عیب و نقصی در دیگران مشاهده کرد، باید از آن عبرت بگیرد و بکوشهد 

ای نگهاه  گونه فرماید چشم باید به در این فراز می خود را از آن عیوآ در امان بدارد. امام سجاد
اف مها رخ کند که با نگاه خود بینا شود و دانشی به دسهت آورد. بسهیاری از حهواد ی کهه در اطهر

های  کند؛ برای مثهال مهرگ عزیهزان، از بهین رفهتن قهدرت آموزی کفایت می دهد، برای عبرت می
َِوِ»فرمایهد:  در این باره می های سخت و دشوار و  ... .  امام علی بزرگ، بیماری َْ ِالِعبَل َْ َماَِأكثَ

تِبَارَِِأَق َِ  .  «رندگانیند، پند پذکار است پندها و چه اندیچه بس 3؛اَِلع 
 قرآن کریم از انسان خواسته است که در نگاه به اطراف، اهداف ذیل را دنبال کند:  

 ْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُ  اْلُمْجذِرِميَن »: آموزی نگاه برای عبرت بگهو در  4؛ ُقْ  ِسيُروا ِفي اْأَ
 که امیرمؤمنان علی هنگامی«. روی زمین سیر کنید و ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسید
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یکهی از افهرادی کهه در خهدمت آن  1نمود، گذشت و آ ار ایوان کسری را مشاهده می بر مدائن می
 حضرت بود، از روی عبرت این شعر را خواند: 

ْد هک یمارک دک مومک
سج َعَلمیرج یاحج الرع َجَر ک



 یعمممادک واَعلمممیمک ْدکمممانج هج نَّ
َ
2َفَکمممغ



 اند. گاهی بوده د، گویا اینان بر وعدههای دیارشان وزی بادها بر خرابه
 فرمود:  امیرمؤمنان علی

ات  َو ُعُيذون  چرا این آیات را تالوت نکردی   ؛ َو  ؛ َو ُزُروع  َو َمَقذام  َكذِريم   َكْم َتَرُكوا ِمْن َجنَّ
ذَماُء َو ؛ َفَمذا بَ  ؛ َكِِلَک َو َأْوَرْثَناَها َقْوما  آَخذِريَن  َنْعَم   َكاُنوا ِفيَها َفاِكِهيَن  َكذْت َعَلذْيِهُم السَّ

ْرُض َو َما َكاُنوا ُمْنَظِريَن  ها  هها و چشهمه ]سرانجام همگی نابود شدند و[ چه بسیار باغ  3؛اْأَ
های فهراوان  ها و قصرهای زیبا و گرانقیمت، و نعمت که از خود به جای گذاشتند، و زراعت

! و ما ]امهوال و حکومهت[ اینهها را دیگر که در آن ]غرق[ بودند! این چنین بود ماجرای آنان
میراث برای اقوام دیگری قرار دادیم! نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین، و نه به آنها مهلتی 

 داده شد.
 سپس فرمود: 

ِِبالِ  واِالنِّع َمَ َِفُسلَِبُواُِين يلاهُم  ُْ كُ ِيَش  ،ِلَم  َْ ُروِثي بَُحواَِمو  َِفَأص  َْ ِهَُؤَلِءِكانُواَِواِرِثي َمع ِصليَِ ،ِِإ و
َِِبكُُمِالنَِّقمُِ ِالنَِّعِمََِلتَُح ُّ َْ َِوكُف  اند؛  ؛ البته آنان وارث بودند، امها اکنهون ارث بهرده شهدهِإيواكُم 

نعمت را شکر نکردنهد، در نتیجهه دنیایشهان بهر ا هر معصهیت از دستشهان گرفتهه شهد. از 
 شما فرود نیاید.ها بر  ها و بدبختی ناسپاسی نسبت به نعمت بپرهیزید تا گرفتاری

هان ینازدیدهن رکنهانایدلعبر 
4ایممموانممممممدا نراآیینم عبممر دان

 آموزی: نگاه برای فهمیدن و دانش « ُُ ُه ُيْنِشذ ْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اللَّ ُقْ  ِسيُروا ِفي اْأَ
َه َعلَ  ْشَأَة اآلِخَرَة ِإنَّ اللَّ بگهو در زمهین بگردیهد و بنگریهد خداونهد چگونهه  5؛ء  َقذِدير   ی ُك   َشيْالنَّ

کنهد؛ یقینهًا  گونه[ جهان آخهرت را ایجهاد می آفریند را آغاز کرده است  سپس خداوند ]به همین
 «.  خدا بر هر چیز تواناست
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   حقوق خانواده در رساله حقوق امام سجاد
*الموالمسلمیندکترمصطفیآزادیاناالسحجت

 مقدمه
های رسیدن به قرآ  ویژه پدر و مادر، از راه از نگاه اسالم رعایت حقوق خویشان و نیکی به آنها به

ِ»فرموده اسهت:  امام حسین 1الهی است. لَک،ِاَبلاَک،ِاُختَلَک،ِاَخلاَک،ِثُلمو ِابَدأِِبَمِْتَُعوُل:ِاُمو
ایت حقوق خویشاوندی[ از خانواده خود آغاز کن: نخست بهه مهادرت، ]در رع 2؛َاينَاَکَِفَاينَاکَِ

حقهوق «. ترنهد پدرت، خواهرت، برادرت؛ سپس با رعایت مراتب نزدیکان، هر یک به تهو نزدیک
شهود. در  رود، به دو قسم مهالی و آبرویهی تقسهیم می الناس به شمار می خانواده که بخشی از حق

ران احترام بگذارد و بهدون اذن در آنهها تصهرف نکنهد. در حقوق مادی، شخ  باید به اموال دیگ
حقوق آبرویی، شخ  نباید کاری کند که موجب هتک حرمت والهدین، همسهر، فرزنهدان و یها 

از خداونهد سهؤال کهرد:  در معهراج پیهامبر اکهرم»فرمهوده اسهت:  دیگران شود. امام باقر
ِرمود: پروردگارا! منزلت مؤمن در نزد تو چگونه است  خداوند ف َِأَهاَ ِِللىَِوِليَلا َِفَقلد   ْ ُدَِم يَاُِمَحمو

ُ َِشىِ  َْ ِليَاِئىِبَاَرَزِنىِِبال ُمَحاَربَِ َِوَِأنَاَِأس  ِةَِأو  َْ هر کهه بهه دوسهتی از مهن اهانهت کنهد، 3؛ٍءِِإلَىِنُص 
 ایهن روایهت، دربهاره بهه«. ترم یاری دوستانم، از هر چیز شتابان  آشکارا به جنگ من آمده و من به

اهانت به مؤمن و بردن آبروی اوست. اگر مصداق مؤمن پدر، مادر، همسر، یا فرزند انسان باشد، 
 تر خواهد بود.  گناهد بزرگ

هاسهت.  یکی از مشکالتی که امروزه با آن درگیر هستیم، رفتارههای ناشایسهت برخهی از خانواده
والهدین نیهز نسهبت بهه تربیهت  ای از برخی فرزندان با والدین خود رفتاری شایسته ندارنهد و پهاره

                                                           

 دکتری ادیان و عرفان.* 
 .209؛ ص مفاتیح الحیاه . عبدالله جوادی آملی؛1
 .219؛ ص االختصاصبن محمد مفید؛ . محمد 2
 .352، ص 2؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 3
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گیرند و مشکالتی را  کنند. بعضی از همسران حقوق متقابل را نادیده می فرزندان خود کوتاهی می
توانهد تها  ، میکنند. بازخوانی و تأملی ژرف در رساله حقوق امام سهجاد بر جامعه تحمیل می

 های موجود را بگشاید و از مشکالت جامعه بکاهد.  حدود زیادی گره
است که آن را ابهوحمزه  مالیهمتوفهای  ، عنوان حدیثی طوالنی از امام سجاد«رسالة الحقوق»

و  2من الیحضفره الفقیفه کتاُب و در  1الخصال ق  روایت کرده است. شی  تدوق در کتاآ150
در این رساله، حقوق به چند دسهته  4اند. این حدیث را نقل کرده 3تحف العقولشعبه در کتاآ  ابن

الناس به حق پدر و مادر، حق فرزند،  الناس. درباره حق النفس و حق الله، حق اند: حق شدهتقسیم 
حق زوجین، حق همسایه، حق معلم، حق شاگرد، و ... اشاره شده است. این نوشتار به توضیح و 

 پردازد.  الناس، یعنی حقوق خانواده می هایی از حق تبیین بخد

 الف. حقوق مادر بر فرزند
 کند: برای بیان حقوق مادر بر موارد ذیل تأکید می دامام سجا

 لزوم شناخت زحمات مادر. 1

برای اینکه فرزند از عهدۀ شکر مادر برآید، ابتدا باید نعمت مادر و زحمات او را بشناسهد. از ایهن 
 پردازد:  ابتدا به معرفی شخصیت مادر و زحمات او می رو امام

 . زحمات مادر در زمان بارداری 1/1

َ بَِهلاِ ِةَِق َْ ِثََم  ْ َعَمت َ ِِم َِأَحدا َِوَِأط  ِمُ َِأَحد  ِتَع َََمَِأنوَهاَِحَمََت َ َِحي ُثََِلِيَح  َ َِأ   ُِأمِّ َملاََِلِفََحقُّ
َهاِوَِ ِْ َهاَِوِبََشل ِْ ََِهلاَِوَِشلع  َهاَِوِيَلِدَهاَِوِِرج  ِْ ِعَهاَِوِبََصل َِأَحدا َِوَِأنوَهاَِوقَت َ ِِبَسلم  ِعُمَِأَحد  ِيُط 
وهَُهلاَِوَِألَِ ُْ ِِلَماِِفيِهَِمك  تَِمََ   َُُِِموابََِه ُِمح    ََ ُِمَؤمِّ َح   ِْ ِِبَذلَِ َِف ة  َْ تَب ِش ُمَهلاَِجِميِ َِجَواِرِحَهاُِمس 

َهاَِحتوىَِيَفَعت َهاَِعن  َِ ای حمهل  گونهه ه بدانی او تو را بهکن است ی؛ حق مادرت اَوِِثق ََُهاَِوَِغمُّ
کند و به تو از  مرۀ قلب خود چیزی عطا کهرد  ا چنین حمل نمیکرد که هیچ کس، دیگری ر
دهد و به راستی تهو را بها گهوش و چشهم و دسهت و پها و مهو و  که هیچ کس به دیگری نمی

اری، شاد بود و هر ناگواری، درد، گرانی کن فداید محافظت کرد و بدیپوست و تمام اعضا

                                                           

 .564؛ ص الخصال. محمد بن علی تدوق؛ 1
 .618، ص 2؛ ج کتاُب من الیحضره الفقیه. محمد بن علی تدوق؛ 2
انی؛ . حسن بن علی ابن3  . 430؛ صتحف العقول شعبه حر 
 .169 – 188؛ ص سینزندگانی علی بن الح . سید جعفر شهیدی؛4
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 رد تا اینکه تو را به دنیا آورد.کو غمی را تحمل 
 . زحمات مادر پس از تولد فرزند2/1

لَحىِ َمَأَِوِتُِظَولَ َِوِتَض  ِويََ َِوِتَظ   ْ ىَِوِتُ َْ بََ َِوِتَُجوَ ِِهَ َِوِتَك ُسَوَكَِوِتَع  ِتَش  َِأ   ِضيَت  َْ َف
ُِْ َِوِِحج  نَُهاِلَلَ ِِوَعلاء  ِمِِبَأَرِقَهاَِوِكَاَ ِبَط  َذَكِِبالنوو  ِسَهاَِوِتََُذِّ َِوَِوِتُنَعَِّمَ ِبِبُؤ  َهلاِلَلَ ِِحلَواء 

َيَهلاِلَلَ َِوُِيونَل َِ  ْ ن يَاَِوِبَ ِاللدُّ ْو َِحل ُْ ِتُبَاِشل َِوِنَف ُسَهاِلََ ِِوَقلاء  يَُهاِلََ ِِسَقاء  ؛ و بهاز ههم ثَد 
خوشحال بود از اینکه ]بعد از تولدت[ تو را سیر کند و خود گرسنه باشهد، تهو را بپوشهاند و 

ر آفتهاآ یه بدارد و خود زیتشنه بماند، تو را در سا ند و خودکراآ یخود برهنه باشد، تو را س
خهواآ  باشد، تو را در نعمت ببیند و خود در سختی باشهد، تهو را بخهواآ کنهد و خهود بی

آآ تو و جهاند،  کشگاه تو و پستاند، مشیمد، ظرف وجود تو و دامند، آساکبماند. ش
 د. یفدای تو و به خاطر تو و به حساآ تو گرم و سرد روزگار را چش

َحمممننمممداردممممادر آسمممودگیازمک


آسممایاجممانووممننممداردمممادر


داردغدوانمدوهجگرگوشم  مویا


1ورنمم غممد ویشممتننممداردمممادر


 قدردانی از زحمات مادر و نيکی به او. 2

َهاَِعََلىِ»کنهد:  بعد از بر شمردن زحمات مادر، به قدردانی از مادر سهفارش می امام ُْ لكُ فَتَش 
ِرِذَِ ِفيِقهَِِقد  َِوِتَو 

ِ ِ ِاّللو ِِبَعو  گذار  ؛ پس به قدرشناسی از این همهه، او را سهپاسلَِ َِوََِلِتَق ِدُرَِعََي ِهِِإَلو
 .«ق خدایاری و توفیو قدرش را بدان و این قدردانی نتوانی، جز به 

شهود.  تشکر از مادر، مصداق بارز شکر نعمت است. شکر به دو قسم زبانی و عملی تقسهیم می
است. شکر عملی آن است که در عمل، از مادر بهه « شکرالله»و « الحمدلله»شکر زبانی، گفتن 
آمیز سهخن  هایی که کشیده است، قدردانی شود. فرزند با مادر با زبان محبهت خاطر همه سختی

ههای ازدیهاد  ها او را قبل از آنکه به زبان بیاورد، برآورده کنهد. شهکر، یکهی از راه بگوید و خواسته
اِبي َلَشذِديد  »های الهی است:  توفیقات و نعمت َِ ُكْم َو َلِئْن َكَفذْرُتْم ِإنَّ َعذ ِزيَدنَّ اگهر 2؛َلِئْن َشَكْرُتْم َأَ

شکرگزاری کنید، هنعمت خود را  بر شما خواهم افزود و اگهر ناسپاسهی کنیهد، مجهازاتم شهدید 
 «.است

ْنَسذاَن ِبَواِلَدْيذِه ِإْحَسذانا  : »فرمایهد قرآن دربارۀ لزوم احسان به مادر و تشکر از او می ذْيَنا اْْلِ َو َوصَّ
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ُه ُكْرها  َو َوَضَعْتُه ُكْرها  َو َحْمُلُه َو ِفَصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهرا   ما به انسان توتهیه کهردیم کهه  1؛َحَمَلْتُه ُأمُّ
گهذارد  می کند و با ناراحتی بر زمهین به پدر و مادرش نیکی کند، مادرش او را با ناراحتی حمل می

 «.و دوران حمل و از شیر بازگرفتند، سی ماه است
 شيخ اعظم انصاری و قدردانی از مادر

 یهکه از مجتهدان و مراجع بنام زمان خهودش بهود، مهادرش را تها نزدک   مرتضی انصارییش
 ار، او راکهان یستاد تا بعد از پایا سپرد. سپس می گرفت و او را به زن حمامی می حمام به دوش می

رفهت.   رون مییهآمد و تبح با اجازه او از خانهه ب  بوس مادر می  به خانه برگرداند. هر شب به دست
ار یه از نعمهت بسهکهن اسهت یام برای ا هیگر»فرمود:  ست و مییگر پس از مرگ مادر به شدت می

 2«.مهمی چون خدمت به مادر محروم شدم
همیش د تمراممروزممادرفرداسمت



ممر   رگممیپسممرانزمممادراسممتمیسا


انمد م رگاگرفال ونوسقراط وده


پرسمتار مردیایشمان 3  رگ موده


 ب. حقوق پدر بر فرزند 
 کند: برای بیان حق پدر، بر امور زیر تأکید می امام

 شناخت جایگاه پدر. 1

 داند:  پدر را ریشه و اساس فرزند می امام
َِأِبيَ ِفَتَع ََُمَِأنوُهِ اَِحقُّ َملاَِرَأي لَتِِفل َِوَِأمو َِفَمه   ْ ِتَكُل ََلُ ِلَلم  ُعُهَِوَِأنوَ ِلَلو   ْ ََُ َِوَِأنوَ َِف َأص 

ُ ِالنِّع َمِ َِعََي َ ِِفيهِِ َِأبَاَكَِأص  َِأ و ََم  اِيُع ِجبَُ َِفاع  ؛ و اما حق پدرت، ایهن اسهت کهه نَف ِسَ ِِممو
، تو هم نبودی؛ پس هر گاه ه اگر او نبودکبدانی او ریشۀ توست و تو شاخه او هستی و بدانی 

 ه آن نعمت از پدرت داری. که خوشت آمد، بدان کدی یزی دیدر خود چ

 قدردانی از پدر . 2
پس از بیان جایگاه پدر، شکرگزاری از نعمت پدر و قدردانی از زحمات او را مهورد توجهه  امام

ُ ِالنِّع َمِ َِعََي  َِ»قرار داده است:  َِأبَاَكَِأص  َِأ و ََم  ِرَِذِللَ َِوَِلَِِفاع  ُ َِعََلىَِقلد   ْ كُ َِوِاش  َ َمِدِاّللو ِفيِهَِوِاح 
ِِ ِِباّللو َةِِإَلو ه آن نعمهت را از پهدرت کهه خوشت آمهد، بهدان کدی یزی دی؛ پس هر گاه در خود چقُوو

                                                           

 .15. احقاف: 1
 .470، ص1؛ ج نظام خانواده در اسالم . حسین انصاریان؛2
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 «.ن و نیرویی جز به خداوند نیستکر کداری و خدا را سپاس گزار و به همان اندازه ش
 فرماید:  در این زمینه می ن بر محبت زبانی، باید عملی باشد. امام رضاقدردانی از پدر، افزو

اِمِلَلُهَِوَِخف لِضِ َْ ك ل
ِ َظلاِمَِوِاِل  ع  ِ ِ َِوِالتوَواُضلِ َِوِال ُخُضلوِ َِوِاِل  ِّْ َِبَِوِِبل ِاِل  َعََي َکِبَِطاَعله 

ُعل  ْ َِف َْ َِوِاَِلب ل ِْ ُ ِاَِلب ل ََبَِأص  ِاِل  تِِهَِفِِّ و َْ ِتِبَِحض  و  ِالصو َْ َسل ن يَاَِأح  ِِفلىِاللدُّ ُهِ...ِتَلاِبُعوهُم 
ِأَِ ْو ِبَ  ْ َِم َِفِِّنوُهُِرِوَیَِأ و ِمَِعََي ِهم  ح  ْو َِوِال َعاِءِلَُهم  ِتِِبالدُّ َِوِبَع َدِال َمو  ِّْ ِِبال ِب بَاُ ِِفىَِحيَاِتلِهِال ُمتَابََعه 

َِعاَقاِ  ُ اُ ِاّلَله ُ ِلَُهِبَع َدَِوَفاتِِهَِسمو ِيَد  تو بهاد بهه فرمهانبراری از پهدر و نیکهی بهه وی و  بر 1؛َوِلَم 
فروتنی و خاکساری در برابر او و بزرگداشتن و گرامی داشهتن او و نیهز آرام سهخن گفهتن در 
حضورش؛ زیرا پدر، ریشه و پسر، شاخۀ اوست.... پس در دنیا از پهدران بهه نیکهی پیهروی 

را روایت است که هر کس به شان برای آنان دعا و طلب رحمت کنید؛ زی کنید و پس از مرگ
 نامد.  پدرش در حیات او احسان کند و پس از مرگد برای او دعا نکند، خدا او را عاق می

 و احترام به پدر الله مرعشی نجفی  آیت

 گوید:  الله مرعشی نجفی می  آیت
پدرت را تدا بزن تا بهرای ناههار تشهریف »ه در نجف بودیم، روزی مادرم گفتند: کزمانی 

نم، امهر کهبه طبقه فوقانی رفتم، پدرم در حال مطالعه خوابد برده بود. ماندم چهه «. وردبیا
د کردن پدر، باعث رنجد خاطر مبارکترسیدم با بیدار  نم  از طرفی میکمادرم را اطاعت 

ه بهه خهاطر کف پاهای پدر گذاشتم و چندین بوسه زدم تا اینکهایم را  شوم. خم شدم و لب
و دید من هستم. پدرم وقتی این عالقهه و ادآ و احتهرام را از مهن دیهد، پا بیدار شد  کقلقل

مهن ههر «. قرار دههد بیت پسرم، خدا عزتت را باال ببرد و تو را از خادمین اهل»فرمود: 
 ت دعای پدرم است.کچه دارم، از بر

 دعا برای توفيق خدمت به والدین ج. 
هایی  ای پدر و مادر، از خداوند درخواستدر دعایی بر پس از بیان حقوق والدین، امام سجاد

 دهنده وظایف مهم فرزندان در مقابل والدین است:  دارد که نشان
يكَِتلى،ِوِاَعِطلََِعََيِهملاِ ِْ َِخفِّضِلَُهماَِصوِتى،ِوِاَطيِبِلَُهماِكََلِمى،َِوَِالِِْلَُهملاَِع الََُهمو

ِنىِبِِهماَِرِفيقا،َِوَِعََيِهماَِشِفيقا ِاشلكُِْلَُهملاِتَِْبيَِتلى،َِوَِاثِبُهملاَِعَلىِقََبى،ِوَِصيِّْ ألِالََُهلمو
ی ِْ َمِتى،َِوِاحَفظِلَُهماِماَِحِفظاُ ِِمنِّىِِفىِِصَغ ِْ خدایا! آواز مهرا پهید ایشهان، پسهت و  2؛تَك

                                                           

 .76، ص 71؛ ج بحاراالنوار . محمدباقر مجلسی؛1
 .24؛ دعای حیفه کاملۀ سجادیهص ؛العابدین . امام علی بن حسین زین2
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سخن مرا با آنها، خوش گردان و خوی مرا نرم کن و دل مرا بر آنها مهربان و مهرا نسهبت بهه 
دان. خدایا! آنان را در ازای پرورانهدن مهن، جهزای نیکهو ده و در آنها، خوشرفتار و دلسوز گر

مقابل عزیز داشتن من، پاداش بزرگ مرحمت کن و چون مرا در خهردی از آسهیب و گزنهد 
 نگاه داشتند، تو نیز آنان را نگاهداری کن. 

 د. حقوق متقابل زوجين
می اشهاره کهرده اسهت کهه درباره حقوقی که زوجین بر یکدیگر دارند، به نکات مه سجاد امام

 عبارتند از:
 قدردانی از خدا به خاطر نعمت همسر . 1

آورد:  ، همسر چهار نعمت بزرگ الهی را برای شوهر خهود بهه ارمغهان مهیاز منظر امام سجاد
َِ»آرامد، آساید، همدمی و پرستاری:  ِاّللو ِتَع ََلَمَِأ و َ ِ ِالنِّكَلاِحَِفلَأ   َِرِعيوتَِ ِِبِم اَِحقُّ َِجَعَََهلاَِوَِأمو

احا َِوُِأن سا َِوَِواِقيَ ِ  َْ تَ ه بهدانی کهن است ی؛ و اما حق همسرت که به نکاح تو در آمده، اَسكَنا َِوُِمس 
 «.خدا او را مایه آرامد و آساید و همدم و پرستار تو ساخته است

زننیکوین  مانوی انم ونهما مود


حن ودرمان 1 بیی ودوپرستاروشک


از دنیها رفهت، اسهتاد در فقهدان  گوید: وقتی همسر عالمه طباطبهایی له ابراهیم امینی میال آیت
تهابی  گریست. عر  کهردم: مها بایهد درس تهبر را از شهما بیهاموزیم، چهرا بی همسر بسیار می

ههای ایشهان نبهود، مهن موفهق بهه  او بسیار مهربان و فداکار بود و اگر همراهی»کنید  فرمود:  می
 2«.شدم یس نمینوشتن و تدر

شکرگزاری از نعمت وجود همسر باید زبانی و عملی باشد. البته زن نیهز بایهد بهه خهاطر نعمهت 
ِ»فرماید:  می شوهر از خدا تشکر کند. امام سجاد َ َملَدِاّللو ِيَح  َِأَحٍدِِمن كَُماِيَِجُبَِأ   َوِكََذلَِ ِكُ ُّ
ِمِِ َِذلَِ ِِنع َم   دام از شما زن و شوهر، واجهب اسهت کهه کز هر ی؛ و نن ُهَِعََي هَِِعََىَِصاِحبِِهَِوِيَع َََمَِأ و

خداوند را به وجود همسرش سپاس گزارد و بداند که این نعمتهی اسهت کهه خهدا بهه او بخشهیده 
 «.  است

 احترام به حقوق متقابل . 2

 فرماید: دربارۀ حقوق زوجین به امور ذیل اشاره می امام سجاد
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 دیگر. لزوم خوشرفتاری با یک1/2

فَُقِبَِها»  ْ َمَهاَِوِيَ ِْ َِوِيُك 
ِ بََ ِِنع َمِ ِاّللو ُِصح  َْ ِس ِيُح  ؛ و واجب کرده اسهت کهه ]ههر یهک از َوَِوَجَبَِأ  

مطهابق ایهن «. زوجین[ با نعمت خدا خوشرفتاری کند و او را گرامهی دارد و بها او سهازگاری کنهد
شند، با دیدۀ کرامت و احترام به ههم سخن، زوجین وظیفه دارند که با هم مهربان و خوش رفتار با

 ها با هم تفاهم و سازگاری داشته باشند. بنگرند و بکوشند در همه زمینه
 1.«ُهنَّ ِلباس  َلُكذم َو َانذُتم ِلبذاس  َلُهذنَّ »قرآن کریم زوجین را لباس همدیگر معرفی کرده اسهت: 

خد و مایهه آرامهد انسهان ب گونه که لباس پوشاننده عیوآ، حافظ از سرما و گرمها، زینهت همان
 است، زن و شوهر نیز باید برای یکدیگر این چنین باشند. 

 . سرپرستی شوهر و لزوم تأمين آرامش زن2/2

هر جمعی برای رسیدن به موفقیت، باید کسی را به عنوان رهبر انتخاآ کند تها همهه اعضها را بهه 
ده، این نقد را بهر عههده دارد. سوی مقصد حرکت دهد. در کانون خانواده نیز شوهر و پدر خانوا

بنابراین اهل خانه باید از فرامین او تبعیت کنند تا با سالمت به هدف برسند. شوهر نیز وظیفه دارد 
ِكَاَ َِحقَُّ َِعََي َهلاَِأغ ََلَظَِوِ»با همسر خود مهربان باشد و آرامد و آساید او را فراهم سازد:  َوِِإ  

َمِ َِوِال ُمَؤانََسِ ِ...َِوَِذلَِ َِعِظيمِ َطاَعتَُ ِلََهاَِأل َزَمِ...ِفَِ ح  ْو ِال ِلََهاَِحقو ؛ و هر چند حهق تهو بهر زنهت ِِّ و
تر است، ولی او را نیز حق مهربانی و همهدمی اسهت و  تر و فرمانپذیری از تو ... بر او الزم سخت

 «.  حق دارد آرامد و آسایشد ... تأمین شود و این، حقی بس بزرگ است

 ند بر والدینهـ. حقوق فرز 

 کند:  درباره حقوق فرزند بر والدین به نکات ذیل اشاره می امام سجاد
 پذیری پدر در قبال فرزند خود  مسئوليت. 1

«ِِ ِّْ ِ َِوَِش ِْ ن يَاِبَِخي  ِِإلَي َ ِِف َِعاِجِ ِالدُّ َِولَِدَكِفَتَع ََُمَِأنوُهِِمن َ َِوُِمَضاف  اَِحقُّ ؛ اما حهق فرزنهدت َوَِأمو
 «.ا بدیا به تو وابسته است، خوآ باشد ین دنیست که بدانی او از توست و در ااین ا

یکی از حقوق اساسی فرزند، این است که پدر بداند فرزند از او و  مرۀ حیهات اوسهت و در ایهن 
شود. پدر باید نقد خود را در قبال فرزندش بپذیرد، نسبت به او احسهاس  دنیا به نام او خوانده می

 اش کوتاهی نکند.  د و در والیت و سرپرستیمسئولیت کن
                                                           

 .187. بقره: 1
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 حق تعليم و تربيت . 2

پدر وظیفه دارد فرزند خود را به خوبی تربیت کند. اگر پدر فرزنهد خهود را مطیهع حضهرت حهق 
تربیت کند، در دنیا  مره خوبی از خود به یادگار گذاشته است و در آخهرت نیهز پهاداش دریافهت 

 واند فرزند خود را با دین آشنا سازد، دچار کیفر خواهد شد: خواهد کرد و اگر با سوءتدبیر نت
ََللَِ َِعََىَِربِِّهَِوِال َمُعونَِ ِلَلُهَِعََلىَِطاَعِتل ََيِبَِوِالدو ِاِل  ِْ ُِحس   ْ اُِولِّيتَُهِِم ئُول َِعمو ِهَِوَِأنوَ َِمس 

ِِف  َم   َِفاع  َِعََىَِذلَِ َِوُِمَعاقَب  ِ ِِِفيَ َِوِِف ِنَف ِسِهَِفُمثَاب  ِْ َِأثَل ِْ ل ِبُِحس  ِْ ِ َِعَملَ ِال ُمتَلَزيِّ ِْ َأم 
َخِ  ِال ِقيَاِمَِعََي ِهَِوِاِل  ِْ ِرِِإلَىَِربِِّهِِفيَماِبَي نََ َِوِبَي نَُهِبُِحس  ن يَاِال ُمَعذِّ ِذِلَُهِِمن لُهَِعََي ِهِِف َِعاِجِ ِالدُّ

ِِ ِِباّللو َةِِإَلو به راه پروردگهارش و کمهک بهه او در ؛ و تو با پرورش خوآ و راهنمایی او َوََِلِقُوو
اش، هم درباره خودت و هم درحق او مسئول هستی و بر اساس این مسئولیت،  فرمانبرداری

پاداش بری و کیفر بینی. پس در کار فرزند چنان کسی عمل کن که کهارش در ایهن دنیها بهه 
ای و  او کهردهحسن ا ر بیاراید و تو به سبب حسن رابطه فیما بین و سرپرستی خهوبی کهه از 

 ای، نزد پروردگارت معذور باشی و نیرویی جز به خدا نیست. ای الهی که از او گرفته نتیجه
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 های دینی  کاردکردهای انتظار فرج در آموزه
*محمدمهدیلطفیدکتر والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
یکی از مباحث مهم در عرته مههدویت، انتظهار بهرای ظههور آخهرین منجهی بشهریت اسهت. 

انهد سهمت و تو تورت گرفته است که هر یک از آنها می« انتظار»های گوناگونی از واژه  برداشت
سوی رفتار منتظران را مشخ  کند و به تبع آن، آ ار مختلفی در زندگی منتظران بر جای بگهذارد. 
در این میان، انتظار راستین که همسو با آیات و روایات اسالمی اسهت و عقهل و عهرف نیهز از آن 

معهه منتظهران ای در حیهات انسهان منتظهر و جا کند، آ ار و کارکردهای بسیار سازنده پشتیبانی می
 دهیم. های دینی مورد بررسی قرار می دارد. در این مقاله کارکردهای انتظار فرج را در آموزه

 الف. معنای حقيقی انتظار در فرهنگ مهدوی
اسهت و از نظهر  2«نگرانهی»و « توقهع داشهتن» 1،«راه بهودن  بهه  چشم»انتظار در لغت به معنای 

یداید حالهت آمهادگی بهرای آن چیهزی اسهت کهه شناسی، کیفیتی روحی است که سبب پ روان
ومت حق و عهدالت مههدی و کمسأله انتظار ح»رود و نقطه مقابل آن، نا امیدی است.  انتظار می

ب از دو عنصر است: عنصر نفی و عنصهر ا بهات. عنصهر نفهی، کام مصلح جهانی، در واقع مریق
ن دو جنبهه در یهاسهت. اگهر اگانگی از وضع موجود و عنصر ا بات، خواهان وضع بهتهر یهمان ب

ن دو یدار خواهد شد. ا ند، سرچشمه دو رشته اعمال دامنهکدار حلول  شهیروح انسان به تورت ر
اری و هماهنگی با عوامل ظلهم و فسهاد و حتهی کهر گونه هم کرشته اعمال، عبارت است از تر

جسهمی و روحهی، سو و خودسازی و خودباوری و جلب آمهادگی  یکری با آنان از یمبارزه و درگ
                                                           

 کارشناس ارشد مهدویت، دکتری مطالعات تطبیقی ادیان.* 
 ؛ ذیل واژه انتظار.فرهیگ عمید. حسن عمید؛ 1
 ؛ ذیل واژه انتظار.فرهیگ معین. محمد معین؛ 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 پنجمـ شماره  1442ـ رمضان  1400بهار  
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   1«.گریومت واحد جهانی از سوی دکل گرفتن آن حکمادی و معنوی، برای ش
ِتي  انْتَِظياُر الَْفيَرِج »یاا  2«َأْفَضُل الِْعبَاَدِة انْتَِظاُر الْفََرج»با توجه به احادیثی همچون  َأْفَضُل َأْعَماِل ُأمَّ

َوَجل ِ َعزَّ و اماا   نتظار باه مزمنادر دم م ااا بیاام رو نیز با توجاه باه تیا یه ان اان م« ِمَن اّلَله
همییه توأ  با تاش  و  شود  ه انتظام ظهوم مهدی موعود این واقعیت آشکام می 3،زمان

ه غ ا  هِ »جهاد است. بنابراین انتظام، یعنی باوم باه اینکاه  ِّر  َ ُغ هَ  يَّ َت ى  ه ح  ْ
َِ ه غ  هِ  ِّر  َ ُغ     َ ه ِإنَّ اللَّ

ِسِهمح  فغ نح أ  ها زمیناه یی ات ما فاراهر  ارد، اعماا   نه  ه مفتام ناشای ات ان اانگو یعنی همان 4؛«َِ
ساز ظهوم گردد. بس ان ان منتظر هر برای بیوستن و اطاعت مطلا  از  تواند زمینه شای ته آنها می

 ناد و هار زمیناه  خود ما آمادر می – ند   ه والیت دم همین انتظام تجلی بیدا می - اما  زمان
اناد    اه دم موایتای فرمودر نمایاد؛ ننان ظماای والیات ما مهیاا میاجتماعی ظهوم خومشاید ع

 5«. َفيُوِطئُوَن لِلَْمْهِديِّ يَْعنِ  ُسلَْطانَه»
این نوع از انتظام، آثام و  ام ردهای ب یامی دم زندگی فردی و اجتمااعی منتظاران دامد. یکای از 

ومت توجاه، بیامادهای ب ایام گرایی دم دو بعد فردی و اجتماعی است  ه دم ص این آثام، اصشح
زی ا و امزشمندی ما برای فرد و جامعه به همارار دامد و موجاپ بویاایی و مشاد جامعاه منتظار و 

حر ت به سوی ظهوم و جامعه آممانی مهدوی خواهد شد.

 ب. اصالح فردی
دگی حقیقت انتظام با مفهو  آمادگی برای ظهوم، بیوندی وثی  و عمی  دامد. یکی از وجور این آماا

با ،  بام و سا   آن است  ه ان ان خود ما از هر گونه قید و بند دمونی و بیرونی آزاد  ناد و سا  
آمادر بیوستن به اما  خویش و یامی او باشد. این امر، همان اصشح فاردی اسات  اه دم فرهنا  

 اه اماا   اسات؛ ننان دینی از آن به تقوا یاد شادر اسات و ماومد تد یاد قارآن و مع اومین
ما ما ن  ت به این امر )دیندامی خودتان( به وسیله ومع و تاش  یاامی »فرمودر است   ادقص 

 6«.نمایید
                                                           

 . 201؛ ص حكومت جهانی مهدی  شیرازی؛ . ناصر مکام1
 .182، ص 2 ؛ ج كمال الدين و تمام النعمه . علی بن محمد صدوق؛2
 .923، ص 2 ؛ ج تفسير نمونه. م.ک  ناصر مکام  شیرازی؛ 3
 .22. معد  4
 .82، ص 12 ؛ ج بحاراألنوار. محمدباقر مجل ی؛ 5
 .142 ، ص21؛ ج وسائل الشيعه. محمد بن ح ن حر عاملی؛ 6
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های انتظار  اهمیت این اتالح برای انسان منتظر تا آنجاست که در بعضی از روایات، از شاخصه
ههر کهس دوسهت دارد در شهمار اتهحاآ »فرمهوده اسهت:  تادق  شمرده شده است. امام

سازد و به اخالق نیکو رفتار کند. پس   که پارسایی پیشه شد، باید منتظر باشد؛ در حالی با قائم
 1«.چنین کسی منتظر ]واقعی[ است

 انسان منتظر برای رسیدن به اتالح فردی در پرتو انتظار باید به چند نکته توجه داشته باشد:
 . احساس حضور در محضر امام1

بینهد  الهی می فه ی، همواره خود را در محضر خلحضور امام منتظر واقعی با اعتقاد به حیات و
ن امهر در یهتهاحب ا»فرموده است:  تادق  ر است. امامیع و بصیم، سمیکه مظهر خدای عل

گهذارد؛ در  شهان مییههای ا رود و قدم بهر فرش شان راه مییکند، در بازارها وآمد می ان آنان رفتیم
   2«.شناسند حالی که آنها او را نمی

ودرمیانجمعیومندروفکمرمو


3کانممدرکجمما ممرآیدوپیممداکممندوممورا
 

ها برای پرداخهت  نقل شده است که در یکی از ماه الله سید محمود شاهرودی در حاالت آیت  
ها پولی به ایشان نرسیده بود. فرزندش آقا سید علهی، نگهران  شهریه طالآ و دیگر مصارف حوزه

ها مقهرو   پول کافی در اختیار نداریم و به نانوایان و داروخانهه»کند:  یآید و عر  م نزد پدر می
بهه مهن چهه ربطهی »فرمایهد:  می الله شاهرودی آیت«. هستیم و اول ماه هم باید شهریه بدهیم

کنهد:  سهپس اضهافه می«. اش را بخورم  باید درست کند. چرا من غصه زمان دارد. خود امام 
شدند که ناگهان پیرمهردی  الله شاهرودی آماده استراحت می آیت«. یداعتقادها! عجله نکن ای کم»

«. با سهید کهار دارم...»گوید:  کنند، پیرمرد با زبان محلی می کوبد. در را که باز می در منزل را می
گاه آقا رو به  رود. آن کند و می هزار دینار تقدیم می 14بوسد و  شود و دست آقا را می سپس وارد می

 4«.ها! ما تاحب داریم عقیده ای کم»گوید:  خود کرده و میفرزندان 
همچون خورشیدی است که از پِس ابر غیبهت، از افکهار و  غایب در پرتو چنین معرفتی، امام 

احوال و اعمال ما آگاهی دارد و در چنین حالتی است که احساس حضور دائمی در پیشگاه امهام 
                                                           

 .200؛ ص الغیبة؛  . محمد بن ابراهیم نعمانی1
 .154، ص 52 ؛ ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 2
 ..52353، کد مطلب: 13/02/1397؛ «گوهر ناآ»رسانی حوزه؛  . پایگاه اطالع3

https://hawzah.net/fa/goharenab/View/52353 

 تلخی . ، با اندکی397؛ ص میر مهر. مسعود پورسیدآقایی؛ 4
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 کند. معنا پیدا می معصوم 
 ام بر اعمال. نظارت ام2

مخفی نیست، موجب مراقبهت  یقین و باور به اینکه هیچ یک از اعمال و نیات ما از امام زمان
دائمی اخالقی خواهد شد. انسان منتظر، همواره مراقب است تا بر خالف رضهای امهام خهوید 
رفتاری انجام ندهد و این امر، موجب پاالید درونی و تفای باطنی خواهد شد. شخ  منتظهر 

بینهد. در  حاضِر غایِب از نظر را شاهد و ناظر بر اعمال خود می ر روشنای احساس حضور، اماِم د
سههالم بههر تههو ای چشههم خههدا در میههان »خههوانیم:  در روز جمعههه می زمههان زیههارت امههام 

او، چشم بینای الهی است که هیچ ریز و درشهتی از وی پنههان نیسهت و بهر همهه  1«.آفریدگاند
 نوشت، فرمود:  ای که به شی  مفید که خود آن حضرت نیز در بخشی از نامهامور آگاهی دارد 

ن ههم بهه یهونت ستمگران دور اسهت و اکه از محل سکم یا ردهکی منزل یهر چند ما در جا
ا از آِن یهه دولهت دنکهمهان مها را تها زمهانی یان با ایعیه خداوند تالح ما و شکعلتی است 

گهاهکن حال از اخبار و اوضاع شما یی در عده است؛ ولین دیفاسقان است،  در ا م و یاماًل آ
 2ماند. ده نمییزی از آن بر ما پوشیچ

 عرضه اعمال بر امام. 3

عرضه، و ایشان از کهردار وی آگهاه  زمان انسان منتظر ایمان دارد که هر هفته اعمال او بر امام 
ه همانا اعمال بنهدگان در در خبر آمده است ک»گوید:  می تبیاندر تفسیر  شود. شی  طوسی می

شهود و بهه همهین  گردد. پس ایشان از آنها آگهاه می عرضه می امبریهر دوشنبه و پنجشنبه بر پ
 3«.شوند شود، پس آنها از آن ]اعمال[ آگاه می نیز عرضه می شکل، اعمال بندگان بر امامان

ُه َع »در تفسیر آیه  تادق امام  فرمهوده  4«َمَلُكْم َو َرُسذوُلُه َو اْلُمْؤِمُنذوَن َو ُقِ  اْعَمُلوا َفَسَيَری اللَّ
با توجهه بها ایهن روایهات،  خمینی امام  5«.هستند طاهرین مؤمنین در این آیه، ائمه »است: 

 اند: چنین توتیه کرده
 –زمهان  توجه داشته باشید که در کارهایتان جهوری نباشهد کهه وقتهی عرضهه شهد بهر امهام 

                                                           

 .37؛ ص األسبوع جمال  طاووس؛ . علی بن موسی ابن1
 .902، ص 2؛ ج و الجرائح الخرائج الدین راوندی؛  . سعید بن هبةالله قطب2
  .295، ص 5 ؛ ج التبیان فی تفسیر القرآن. محمد بن حسن طوسی؛ 3
 .105. توبه: 4
 .842ص ، 2 ؛ ج  البرهان فی تفسیر القرآن. هاشم بن سلیمان بحرانی؛ 5
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الله، یک قدری سرافکنده بشهود  سته آزرده بشود و پید مالئکة خدای نخوا -علیه  الله سالم
هسهتند و بهر خهالف مقاتهد خهدا عمهل   های من هستند؛ اینها دوستان مهن که اینها شیعه

 1شود. کردند. رئیس یک قوم اگر قومد خالف بکند، آن رئیس منفعل می
حاضهِر  را در محضهر امهاِم د یاگر انسان منتظر به این سه مسأله توجه داشته باشد و همهواره خهو

  ها و معاتهی  کنهد و از زشهتی ا مییهاز کارهای او مطلهع اسهت، ح ناظر ببیند و بداند که امام
شههود و کارهههای  دانههد مههوالید از اعمههال خههوآ او خوشههحال می نمایههد؛ زیههرا می دوری می

رای جلهب آورد. چنین انتظاری، شخ  منتظر را به تالش ب ناشایستد، دل حضرت را به درد می
کوشد که نه تنها به واجبات عمهل، و از محرمهات  دارد و منتظر می نعمت خود وا می رضایت ولی

 کند. دوری کند؛ بلکه از هر غفلتی نیز پرهیز می
های چهارشهنبه بهه  را داشهت، شهب اللهه یکی از دانشمندانی که آرزوی زیارت حضرت بقیة

ای نگرفت، بهه علهوم غریبهه متوسهل  ی نتیجهپرداخت. وقت رفت و به عبادت می مسجد سهله می
های سحرگاهان، تفای باطنی در او ایجاد کهرده بهود.  ای نگرفت. مناجات شد؛ اما باز هم نتیجه

دید. روزی در یکهی از ایهن حهاالت معنهوی بهه او  تابید و حقایقی را می گاهی نوری بر دلد می
در آنجا «. آنکه به فالن شهر سفر کنیبرای تو ممکن نیست، مگر  زمان دیدن امام »گفته شد: 

اکنون حضرت در بازار آهنگران، در »و هشتم به او گفتند:  و هفتم یا سی   نیز چله گرفت. روز سی
وقتهی رسهید، «. اند. برخیز و بهه خهدمت حضهرت شهرفیاآ شهو سازی نشسته مغازه پیرمرد قفل

ت. سالم کرد، حضرت پاس  فرمهود و اس و با پیرمرد گرم گرفته   حضرت را در آنجا دید که نشسته
اشاره به سکوت کرد. در این حال، پیرزنی عصا زنان آمد و بها دسهت لهرزان قفلهی را نشهان داد و 

شهاهی بخریهد کهه مهن بهه سهه   خدا این قفل را به مبلو سه  اگر ممکن است برای رضای»گفت: 
شهاهی   این قفهل هشهت»گفت:  پیرمرد قفل را نگاه کرد و دید سالم است.«. شاهی پول نیاز دارم 

ارزش دارد ... تو مسلمانی، من هم مسلمانم؛ چرا مهال مسهلمان را ارزان بخهرم و حهق کسهی را 
شهاهی،   خرم؛ زیرا در معاملهه هشهت شاهی می ضایع کنم  من اگر بخواهم منفعت ببرم، هفت 

د و قفهل را سپس هفهت شهاهی بهه آن زن دا«. انصافی است بردن، بی  شاهی منفعت بید از یک 
 به آن فرد فرمود:  خرید. همین که پیرزن رفت، امام

نشهینی الزم نیسهت. بهه جفهر متوسهل شهدن،  این طور شوید تا ما به سراغ شما بیاییم. چله
سودی ندارد. عمل سالم داشته باشید و مسلمان باشید تا من بتوانم با شما همکاری کنم. از 
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ام؛ زیهرا ایهن مهرد، دینهدار اسهت و خهدا را  آ کهردههمه این شهر، من این پیرمرد را انتخها
شناسد، این هم امتحانی که داد. از اول بازار، این پیرزن عر  حاجت کرد و چون او را  می

شهاهی   محتاج و نیازمند دیدند، همه در مقام آن بودند که ارزان بخرند و هیچ کس حتی سه
گذرد، مگهر آنکهه   ای بر او نمی هفته شاهی خرید.  نیز خریداری نکرد و این پیرمرد به هفت

 1کنم. پرسی می آیم و از او دلجویی و احوال من به سراغ او می
هها، تهالش خهود را بهرای  بنابراین منتظران ظهور به میزان عشق و ارادت خهوید بهه امهام خوبی

ی گیرند که این امر موجب مراقبهت دائمهی معنهوی و اخالقه رعایت تقوا و اتالح خود به کار می
 بخشد. خواهد شد و رفتار فرد منتظر را در راستای اهداف حکومت مهدوی جهت می

 جامعه  اصالحج. 
داننهد و  تفاوت نبودن نسبت به رفتار سایر افراد جامعهه را وظیفهه خهود می منتظران راستین، بی      

برنهد،  سهر می  کنند دیگران را نیز اتالح کنند؛ زیرا انقالآ عظیمی که در انتظهار آن بهه تالش می
انقالبی در حوزه فردی نیست؛ بلکه انقالبی در سطح جامعه جهانی است کهه در ابعهاد فهردی و 

سازی آن انقالآ جهانی، بهه  رو برای آمادگی و زمینه  اجتماعی زندگی بشر رخ خواهد داد. از این
ت داشهته یک حرکت جمعی گسترده و هماهنگ نیاز است که تمام عناتر جامعه باید در آن شرک

 باشند. 
، در واقع برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشهید والیهت عظمهی

ای  گونهه باید فرد و جامعه آماده باشند. برای آمادگی اجتماعی نیز از سویی باید ساختار جامعهه به
الق سهوق دههد؛ باشد که انتظار واقعی را در جامعه نهادینه کند و آن را به سهوی معنویهت و اخه

 فرماید:  العالی در بیانیه گام دوم انقالآ می رهبری مدظله  معظم که مقام  چنان
بهار   شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هر چه بیشتر رشد کند، برکهات بیشهتری بهه

گمان محتاج جههاد و تهالش اسهت و ایهن تهالش و جههاد، بهدون  آورد. این ]شور[، بی می
ها[ اواًل خود بایهد مهند و  توفیق چندانی نخواهد یافت. ... ]حکومتها  همراهی حکومت

رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند و  انیًا زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و بهه 
ههای ضهد معنویهت و  باره میدان دهند و کمک برسانند. با کانون نهادهای اجتماعی در این

ها مردم را با زور و فریهب  د و خالته اجازه ندهند که جهنمیاخالق به شیوه معقول بستیزن
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   1جهنمی کنند.
در جامعه تبدیل شود و افهراد را بهه سهوی دولهت « گفتمان»از سوی دیگر انتظار باید به مثابه یک 

خواهی،  توان به مسائلی همچون عدالت کریمه مهدوی حرکت دهد. در بحث اتالح جامعه می
تری را  اره کرد؛ اما از آنجا که پهرداختن بهه همهه ایهن امهور مجهال وسهیعستیزی و پویایی اش ظلم
که شاید به نوعی در بر گیرنده سایر امور نیهز  –ترین مسائل  طلبد، در این نوشتار به یکی از مهم می

 پردازیم.  می –باشد 
 امر به معروف و نهی از منکر

باشهند؛ یعنهی افهزون بهر « لحمصه»هسهتند، خهود نیهز بایهد « مصلح جهانی»ه منتظر ککسانی 
خودسازی و اتالح فردی، باید به دیگرسازی و اتالح جامعه نیز توجه ویهژه داشهته باشهند. در 

ید فراوانی شهده کآیات و روایات اسالمی، بر لزوم مقابله با مفاسد اخالقی، سیاسی و اجتماعی تأ
بهه عنهوان وظیفهه شهرعی و از منکهر و  معروف و نههی   ه بخشی از آن، تحت عنوان امر بهکاست 

َو ْلذَتُكْن ِمذْنُكْم »فرمایهد:   است. خداوند درباره این تکلیف شرعی با تأکید می همگانی بیان شده 
 2«.ُأمَّ   َيْدُعوَن ِإَلی اْلَخْيِر َو َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َيْنَهذْوَن َعذِن اْلُمْنَكذِر َو ُأولِئذَك ُهذُم اْلُمْفِلُحذوَن 

شود که در زمین نافرمهانی  نمی  خداوند تبارک و تعالی راضی»نیز فرموده است:  ینامیرالمؤمن
   3«.از منکر نکنند معروف و نهی  به  بر نیاورند و امر   شود و دوستان او خاموش بنشینند و دم 

ناپهذیر  گرایی، جهزء جدایی منتظر بودن در قاموس دینی، مسئولیت بسیار بزرگی است که اتهالح
تفهاوت نباشهند و خهود را  ای که افرادش نسبت به سرنوشت یکدیگر بی آید. جامعه مار میآن به ش

ها را سهامان ببخشهند،  هها را اتهالح کننهد و نابسهامانی ها را جبران و کجی موظف بدانند کاستی
 ساز حاکمیت امام نور باشد.  تواند زمینه همسو با دولت کریمه مهدوی در حرکت است و می

از جملهه امهر  ههای مختلف  اند تا با شیوه در طول دوران غیبت، همواره تالش کردهعلمای اسالم 
جامعه اسهالمی را از انحهراف حفهظ کننهد. بهرای  هبه معروف و نهی از منکر در سطوح مختلف 

قمری که مصادف با تحویل سال بود، جمعیت بسیار زیادی در  1346رمضان  28مثال در شب 
ده بودنهد و مشهغول دعها و انجهام مراسهم عبهادی بودنهد. در گرد آمه حرم حضرت معصومه
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های مشرف بر ضریح، زن و دختران رضاخان و برخی دیگر از بستگان دربهاری بهه تهورت  اتاق
شما اگر مسهلمان »به آنها پیغام داد:  بافقی الله محمدتقی  حجاآ نشسته بودند. مرحوم آیت بی

س حضور یابید و اگر مسلمان نیسهتید، بهاز ههم حهق هستید، نباید با این وضع در این مکان مقد
شخصهًا بهه حهرم آمهد و  الله بهافقی ؛ اما پیام مؤ ر واقع نشد. مرحوم آیت«]این رفتار را[ ندارید

سخت به آنان اعترا  نمود و از آنها خواست که یا سر و تورت خهود را بپوشهانند و یها از حهرم 
حرم رفت و چند نفر طلبه را که در آن حهول و حهوش شوند. رضاخان با شنیدن این خبر به  خارج 

با عصها و لگهد مضهروآ  بودند، شالق زد و چند نفری را هم در جوار قبر حضرت معصومه
شی  محمدتقی  رضاخان و مأموراند، حاج »گوید:   می الله العظمی اراکی مرحوم آیت 1نمود.
اخهل تهحن بهه پشهت خوابانیدنهد و او گردنی زدند و بیرون آوردنهد و پهای ایهوان آیینهه د  را پس

شی  نیهز از  شی  محمدتقی. حاج  اش بنا کرد به زدن حاج  ]رضاخان[ با تازیانه با دست منحوس
   2«.الزمان الزمان، یا تاحب گفت: یا تاحب آن زیر ]تازیانه[ می

دت در بستر شها ت شده است امیرالمؤمنینیدرباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، روا
زگهاری و تهرس از خداونهد یشما را بهه پره»فرمود:  نیحس و امام  حسن به فرزنداند امام 

ه در آن تورت، شریران شهما بهر کد ینکر را رها نکاز من معروف و نهی  به  کنم ... امر  سفارش می
بهه یقهین سهلطه افهراد  3«.د، مستجاآ نخواهد شهدینکرد و هر چه دعا کومت خواهند کشما ح

شود که نتیجه آن، تأخیر در فرج است و این امهر  سازی ظهور می ح بر جامعه، مانع از زمینهناتال
 با انتظار منافات دارد. 

کننهد؛  منتظران مدینه فاضله مهدوی، به مسئولیت اجتماعی خوید در اتالح جامعهه عمهل می
ح جامعهه و بهرای اتهال حسهین نیز مانند جد شهیدش امام  مهدی زیرا باور دارند که امام 

اُهْم ِفذی »درباره آیه  باقر های نبوی قیام خواهد کرد. از امام  عمل به قرآن و سنت يَن ِإْن َمكنَّ ِِ
الَّ

كاة الَة َو آَتُوا الزَّ ْرِض َأقاُموا الصَّ  فرمود:  سؤال شد، امام4«اْأَ
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و اتهحابد وارد شهده اسهت. خداونهد ایشهان را مالهک  این آیه درباره حضرت مهدی
سهازد و بهه سهبب او و اتهحابد،  گرداند و دین خود را ظاهر می رق و مغرآ زمین میمش

اند تا اینکه در روی زمین ا ری از ظلم  که سفهاء، حق را میرانده میراند؛ چنان ها را می بدعت
  1کنند. و اتحابد امر به معروف و نهی از منکر می دیده نشود، مهدی

های جامعه مهدوی است، با اقتدا بهه امهام خهوید  ل تحقق آرمانبنابراین جامعه منتظر که به دنبا
 کوشد جامعه خود و حتی جامعه جهانی را اتالح کند. می
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 نگاهی به آینده جهان در پرتو قرآن و روایات
*محمدمهدیلطفیدکترسلمیناالسالموالمحجت

 مقدمه
ههای  از دیرباز آینده و شناخت نسبت به آن، مورد توجه بوده اسهت و انسهان کوشهیده اسهت از راه

دارد تا به دنبهال بهه  نگری انسان را وا می گوناگون نسبت به آینده خود اطالعی به دست آورد. آینده
به راستی آینده جامعهه انسهانی چگونهه  دست آوردن خبری از آینده جهان و سرنوشت خود باشد.

کند یا باید منتظر دنیهایی تیهره و تاریهک  ای روشن حرکت می خواهد بود  آیا جهان به سوی آینده
برای شناخت و ترسیم آینده و نیز پاس  به سهؤاالتی کهه دربهاره آن وجهود  1960باشیم   در دهه 

های مختلهف وارد شهد و  سهرعت در عرتههپژوهی به وجود آمد کهه بهه  دارد، دانشی به نام آینده
تأ یرات قابهل تهوجهی در رویکردههای گونهاگون جوامهع از خهود بهر جهای گذاشهت. از جملهه 

های متفهاوت در رابطهه  اندیشمندان جوامع، ادیان و مکاتب فکری مختلف، با رویکردها و شهیوه
های خود، به ترسهیم  و آموزههایی را مطرح کردند و بر اساس باورها  با فرجام و آینده جهان، نظریه

ویژه شهیعی نیهز کوشهیدند بها اسهتفاده از  و تفسیر آینده همت گماشتند. اندیشمندان اسالمی و به
شهر موعود بپردازند. قرآن و به تبع آن روایات اسالمی با اشهاره بهه  آیات و روایات، به ترسیم آرمان

ای  ه جهان و انسان دارنهد. اسهالم، آینهدهزوایای گوناگون زندگی بشر، نگاهی دقیق و عمیق به آیند
روشن و سرشار از کامیابی و بهروزی را برای بشریت به تصویر کشیده و بها مهژده ظههور آخهرین 

که بر اساس اراده حتمی خالق قادر حکیم تورت خواهد گرفت، نور امیهد را در  ذخیره الهی
امعهه دینهی را بهه دنبهال خواههد قلب و جان باورمندان روشن کرده است. این بشارت، پویایی ج

داشت و آنان را در مسیر ایجاد تمهدن نهوین اسهالمی و آمهادگی بهرای طلهوع خورشهید والیهت 
قرار خواهد داد. در این مقاله برخی از مسائل مطرح شده در آیات و روایات نسبت بهه  عظمی
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 شود.  آینده جهان بیان می

 پيروزی اهل ایمان . 1
ای یکی از آنها  اری ، همواره میان حق و باطل نزاع و ستیز بوده و در هر برههاگر چه بنا بر گواهی ت

نگری قرآن، نظهام اجتمهاعی آینهده بهر اسهاس پیهروزی  بر دیگری غلبه کرده است؛ اما بنا بر آینده
ُف ِباْلَحق  َعَلی اْلباِطذِ  »نهایی نظام توحیدی بر نظام شرک و طاغوت شکل خواهد گرفت:  ِِ َبْ  َنْق

گونهه،  نیسهازد و ا کم تها آن را ههالیوبک ه ما حق را بر سر باطل میکبل 1؛َيْدَمُغُه َفِإذا ُهَو زاِهق  َف 
 «.شود باطل محو و نابود می

های  هر چند پیامبران الهی از آغاز تاری  بشریت در جهت تروی  و تثبیهت دیهن حهق مجاههدت
گاه شاهد  از این رو هیچ 2اند؛  رو بوده روبهستیزان  های دین اند، ولی همواره با دشمنی بسیاری کرده

َو َلَقْد »ایم. از سوی دیگر این وعده حتمی خداوند است:  غلبه کامل و فراگیر دین و دینداران نبوده
ُهْم َلُهُم اْلَمْنُصوُروَن َو ِإنَّ ُجْنَدنا َلُهُم اْلغاِلُبوَن  وعده قطعی مها  3؛َسَبَقْت َكِلَمُتنا ِلِعباِدَنا اْلُمْرَسليَن ِإنَّ

م شدهیبرای بندگان فرستاده ما از پ خداونهد در «. روزندیر ما پکشدگانند و لش ارییه آنان ک  د مسل 
باطهل   حهق بهر اههل  شده، یعنی پیروزی اهل این آیه به یک حکم و قضای قطعی و از پید تعیین

دان را هم در دنیا و اشاره کرده است. وعده حتمی الهی این است که خداوند فرمانبرداران و مجاه
مهی کن یهاری و غلبهه، حیهنمایهد. ا کند و آنها را بر گروه باطل پیهروز می می هم در آخرت یاری 

زمهان تحقهق  4ه لشکر خدا هسهتند.کشود  ن واقعی مییا و مؤمنیاجتماعی است که تنها شامل انب
نی خهود، این وعده، عصر ظهور آخرین وتی آخرین پیهامبر خواههد بهود کهه بها انقهالآ جهها

پیچهد.  زند و طومار لشکر شهیطان را بهرای همیشهه در ههم می فرجامی خوش برای عالم رقم می
ام یهشهود کهه ق  ات و روایهات اسهتنباط مییهاز مجموع آ»نویسد:   در این باره می د مطهرییشه

ن حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغهاز جههان ی، آخرمهدی موعود
ا و مهردان مبهارز راه حهق یها و اولیهآل همه انب دهیبخد ا ، تحققده است. مهدی موعودبر پا بو

   5«.است
                                                           

 .18. انبیاء: 1
 کنیم. اشاره کرد که به جهت رعایت اختصار ار ذکر آن پرهیز می توان به داستان زندگی انبیا . در این رابطه می2
 .171. تافات: 3
 .177، ص 17 ج  ؛المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی؛ 4
 . 68؛ ص قیام و انقالب مهدی. مرتضی مطهری؛ 5
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با پیروزی اهل ایمان و حاکمیت آنان بر جهان، دین حق نیز بر تمهامی ادیهان غلبهه خواههد کهرد. 
ل انهد؛ یعنهی در مقابه رو بوده ها و ادیان خودساخته بشری روبه ادیان الهی پیوسته با چالد مکتب

اند  و متأسهفانه توانسهته  دعوت انبیای الهی، افراد دیگری هم مردم را به سوی خهود دعهوت کهرده
آینده جوامع بشری چگونه »های بسیاری را از مسیر حق جدا کنند. سؤال مهم این است که  انسان

دامهه ها برای همیشه به وضهع موجهود ا ها و ملیت  ها و این جامعه ها و تمدن است  آیا این فرهنگ
در پاس  به این سؤال «. دهند یا حرکت انسانیت به سوی تمدن و فرهنگ و جامعه یگانه است می

ای جهز حرکهت بهه  باید گفت که انسان برای رسیدن به کمال مطلوآ و جامعه آرمانی خود، چاره
 سوی اتحاد و یگانگی و دوری از تفرقه و پراکندگی ندارد. 

سوی یگانه شدن، متحدالشکل شدن و در نهایت، ادغام شهدن  ها به ها و فرهنگ ها، تمدن جامعه
کنند و آینده جوامع انسانی، جامعه جهانی واحد تکامل یافته اسهت کهه همهه  در یکدیگر سیر می

رسد و انسان به کمال حقیقی و سعادت واقعی خهود  های امکانی انسانیت در آن به فعلیت  ارزش
رسید. از نظر قرآن این مطلب مسلم است که حکومهت و در واقع به انسانیت اتیل خود خواهد 

   1نهایی، حکومت حق و نابود شدن یکسره باطل است و عاقبت از آن تقوا و متقیان است.
ِه ِبَأْفواِهِهْم »کوشهند:  اگرچه سردمداران باطل می نهور خهدا را بها دههان خهود  2؛َأْن ُيْطِفُؤا ُنوَر اللَّ

ِ  َأْرَسَ  َرُسوَلُه ِباْلُهذدی»دیگری است: ، اما اراده الهی چیز «خاموش کنند َو ديذِن اْلَحذق    ُهَو الَّ
هِ  يِن ُكل  ن حق فرستاد تا آن را بر همه ییت و آیه رسولد را با هداکسی است کاو  3؛ِلُيْظِهَرُه َعَلی الد 

د بهر مطرح شده است که نشان از اراده قطعی خداونه 4این وعده در سه آیه«. ها غالب گرداند نییآ
همانا »درباره زمان محقق شدن این وعده الهی فرموده است:  پیروزی دین حق دارد. امام باقر

مانهد، مگهر  است. پس هیچ کس بهاقی نمی محمد تحقق این آیه، هنگام خروج مهدی از آل
اش شرق و غهرآ  و سلطنت»است:   همچنین فرموده 5«.کند اقرار می اینکه به ]نبوت[ محمد

ان کره گرداند؛ گر چه مشهریان چیاش را بر همه اد نیرد و خدای تعالی به واسطه او، دیا گعالم را فر
 6«.دیرا ناخوش آ

                                                           

 .358، ص 2؛ ج مجموعه آثار . مرتضی مطهری؛1
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 . حکومت صالحان2
دهد که همهه  قرآن کریم، ضمن معرفی تالحان به عنوان وار ان و حاکمان آینده جهان، وعده می

 کنیم:   ه دو آیه اشاره میجهانیان تحت حاکمیت تالحان قرار خواهند گرفت. در این زمینه ب
اِلُحوَن » الف. ْرَض َيِرُثها ِعباِدَ  الصَّ ْكِر َأنَّ اْأَ  ِ ُبوِر ِمْن َبْعِد ال در زبور بعهد از  1؛َو َلَقْد َكَتْبنا ِفي الزَّ

 «.ن خواهند شدیومت  زمکام وارث هح ستهیم بندگان شایر هتورات  نوشتکذ
است کهه آینهده جههان از   نیز گفته کتب پیامبران پیشینکند که در  خداوند در این آیه اعالم می

 فرماید:  می« ورا ت»در معنی  اش خواهد بود. عالمه طباطبایی آِن بندگان تالح
ات زندگی که تسلط بر منافع آن، به تالحان منتقل شود و برکن است ین ایمراد از ورا ت زم

ه بهه حیهات دنیهوی کوی است یدنا یات کن بریشان اختصاص خواهد یافت. این به ایدر زم
ن تهورت یهای زمین که در ا مندی انسان تالح از امکانات و زیبایی گردد، مثل بهره بر می
گشهته و جامعهه بشهری   کو گناه پها کن از لوث شریه به زودی زمکشود  ه چنین مییمفاد آ

اکن ورزنهد، در آن سه  ی نمیکننهد و نسهبت بهه وی ههیچ شهرک ه خدا را بندگی مهیکتالح 
ه در زنهدگی کهه عبارت است از مقامات قربی کات اخروی است کن بریا ایشوند. ... و  می

  2اند. ردهکسب کشان  ایییدن
 فرماید:  الله مکارم شیرازی نیز درباره تالحان می آیت

شهود و بها توجهه  د آنها روشن مییمان و توحیبا توجه به اضافه شدن بندگان به خدا، مسأله ا
د: یهآ ها بهه ذههن می  سهتگییعی دارد، همهه شایه معنی گسترده و وسک« حونتال»لمه کبه 
گاهی، شا  ستگی از نظر علمیستگی از نظر عمل و تقوا، شایشا ستگی از نظهر قهدرت و یو آ

ن یهمهان ایاجتمهاعی. هنگهامی بنهدگان بها ا کر و نظهم و دریستگی از نظر تهدبیقوت و شا
نهی ینهد تها آنهها بک اری مهییهو  کمهکز یاوند نها را برای خود فراهم سازند، خد ستگییشا

ننهد و وارث کوتهاه کن یومت زمکشان را از ح های آلوده بمالند، دست کبران را به خاکمست
 3های آنها گردند. راثیم

ْرِض َكَما ا» ب. ُهْم ِفي اْأَ اِلحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ ِيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّ ُه الَّ ذِيَن َوَعَد اللَّ ْسَتْخَلَف الَّ
انهد، وعهده  سهته انجهام دادهیارههای شاکمهان آورده و یه اکسانی از شما کخداوند به  4؛ِمْن َقْبِلِهْم 

                                                           

 .105. انبیاء: 1
 .330، ص 14 ؛ ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی؛ 2
 .517، ص 13 ؛ ج تفسیر نمونه. ناتر مکارم شیرازی؛ 3
 .55. نور: 4



   263  نگاهی به آینده جهان در پرتو قرآن و روایات

ان آنهها خالفهت ینیشهیه به پکگونه  رد؛ همانکن خواهد یمران روی زمکه قطعًا آنان را حکدهد  می
 «.دین را بخشیروی زم

عالمهه  1«.ایهن آیهه دربهاره قهائم نهازل شهده اسهت: »درباره این آیه فرموده است امام تادق
کند که هیچ دلیلی وجهود  گیری می گونه نتیجه در شرح نسبتًا مبسوطی از این آیه، این طباطبایی

ندارد مراد از کسانی که ایمان آوردند و عمل تالح انجهام دادنهد، همهه امهت اسهالمی از زمهان 
آورنهدگان و  ظاهر آیهه بهر اطهالق آن بهر تمهام ایمانتا قیامت بوده باشد. از طرف دیگر  پیامبر
. ایهن بیهت و یها اهل خدا دهندگان عمل تالح داللت دارد، نه فقط تحابه رسهول انجام

تها بهه امهروز  آمیز و قداست، از هنگام بعثت پیهامبر اسهالم جامعه پاک با آن اوتاف فضیلت
گهردد و اخبهار  منطبق می ور مهدیتحقق نیافته است و اگر بخواهد منطبق گردد، بر زمان ظه

 2باره وارد شده است. در این بیت و ائمه اهل متواتر از پیامبر

 مداری . اخالق3
مراد از اخالق در این بحث، فضایل اخالقی مانند تبر، تداقت، احسان، تواضع و اموری شهبیه 

نسانی بر اساس آنهها به آن است که در دوران ظهور در جامعه جهانی حاکم خواهند شد و روابط ا
 شکل خواهد گرفت.

هاسهت، امها بها کمهال  ت روحی انسانیآل، تکامل اخالق و ترب  یکی از لوازم تشکیل جامعه ایده
تأسف یکی از معضالت در دوره آخرالزمان، فاتله گرفتن انسهان از اخهالق و جهایگزین شهدن 

 به جای اخالق الهی است. 3شبه اخالقیات
 ییها انهد کهه بهرای خهود رسهالت ل تفکرات دینهی، مکهاتبی ظههور کردهدر قرون متأخر در مقاب

ردن عهدالت کهفهراهم »، «ت قهانونیهحاکم»، ییایجاد آزاد»، «تیتلح و امن یبرقرار»همچون 
اند. عصر حاضر،  را در نظر گرفته « یساالر هدموکراس جاد نظام مردمیحقوق بشر و ا»، «یهمگان

سهتیزان تمهام تهالش خهود را بهرای جهدا  هاست. دین زشها با ضد ار عصر در هم آمیختن ارزش
گرایی بهه کهار  گرایی و لهذت ههای دینهی و جهایگزینی فرهنهگ مهادی کردن مردم از دین و ارزش

 4اند. گرفته
                                                           

 .240؛ ص الغیبة؛  . محمد بن ابراهیم نعمانی1
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به عنهوان حکومهت آینهده جههان شهده اسهت،  ومت مهدویکاز این رو در ترسیمی که از ح
وقتهی »در این باره فرموده اسهت:  . امام باقرهای بنیادین خواهد بود حاکمیت اخالق از برنامه

دههد و اخهالق  وند مییهای آنان را به هم پ نهد و عقل ند، دستد را بر سر بندگان میکام یقائم ما ق
ههای  ت عقل، عامل مهؤ ری در تقلیهل و جلهوگیری از ناهنجارییحاکم 1«.سازد امل میکآنان را 

 د: یفرما دن مفهوم عدالت در زمان ظهور میدرباره فراگیر بو نییاخالقی است. امام خم
 یکهه مهردم عهاد یا اجهرا خواههد کهرد، نهه آن عهدالتیهعدالت را در تمام دن حضرت مهدی

ت... یرفاه مردم باشد؛ بلکه عدالت در تمام مراتب انسهان ین برایفهمند که فقط عدالت در زم یم
خاص کامهل ههم در آنهها نفهوس اشه یکه هستند، انحرافهات در آنهها هسهت؛ حته یتمام نفوس

. در اخالق انحراف هست، در عقاید انحهراف هسهت، در ه ولو خودش ندانده هست  یانحرافات
شان مأمورنهد یکند، انحرافد معلوم است و ا یاعمال انحراف هست و در تمام کارهایی که بشر م

 2د به اعتدال.ن انحرافات را برگرداننیم کنند و تمام ایها را مستق ین کجینکه تمام ایا یبرا
 پهس از بیهان دورنمهایی از جامعهه قبهل از ظههور، دربهاره جامعهه مههدوی امام حسهین

ها[ را از  کند و همهه ایهن ]زشهتی قیام می همه خیرها در آن زمان است که مهدی»فرماید:  می
م کند، ایو چون قائم ما ق»... د: یفرما نیز در توتیف آن دوران می امام علی 3«.دارد بر می  میان

 کوچهکگهری برتهری نهدارد و بهزرگ، بهر یسی بر دک»در این زمان  4«.رون رودیها ب ها از دل نهیک
   5«.دارد ، بزرگ را محترم میکوچکند و ک ترحم می

 محوری . عدالت4
ها، بهه دنبهال  ها، مثل انقالآ اسالمی ایران و بعضی از انسان در جهان معاتر برخی از حکومت

ات متعددی که از شیعه و سنی نقل شده اسهت، یهستند؛ اما اخبار و روا اجرای عدالت در جهان
شاظهور و حاکمیت عدالت کامل در حکومت آینهده جههان یعدالتی در عصر پ  رگی بییانگر چیب

روز باقی نمانده باشد، خداونهد مهردی  یکا به جز یحتی اگر از عمر دن»فرمود:  امبریاست. پ
که از ظلم و جور پر شده  ند، آنچنانک ن را پر از عدل و داد میید و زمزیانگ ت من را بر مییب از اهل
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اران ککه حتی بهد  شود؛ به طوری امل و تمام اجرا میکر و به تورت یعدالت مهدوی، فراگ 1«.بود
نهد... در میهان مخلوقهات کام یهه قهائم مها قکهنگامی »فرمود:  رد. امام باقریگ را هم در بر می

در نتیجهه ایهن عهدالت،  2«.کنهد وکار باشند په بدکار، عدالت را برقرار میخدای رحمان، چه نیک
گونهه  نهد، همانک ن را از عدل و داد سرشار مییزم»... آید:  رضایت عمومی در جهان به وجود می

 3«.ن و آسمان و مرغان هوا راضی باشندیه از ستم پر شده بود. به خالفت او اهل زمک
آل، افهزون بهر  مهدوی، عدالت اقتصادی است. تحقق جامعه ایهدههای مهم عدالت  یکی از جنبه

های مادی نیز احتیاج دارد. از یک سو در دوران ظهور، عصر حاکمیهت  سرمایه معنوی به سرمایه
ها و برکهات خهود را در   کند و نعمت ایمان و آشتی بشر با خداست، طبیعت هم با انسان آشتی می

ذماِء َو   ْو َأنَّ َأْهَ  اْلُقریَو لَ »دهد:  اختیار انسان قرار می َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم َبَركات  ِمذَن السَّ آَمُنوا َو اتَّ
ن یات آسمان و زمهکردند، برک شه مییآوردند و تقوا پ مان مییها ا  و اگر اهل شهرها و آبای 4؛ اْأَْرض

 «.میگشود را بر آنها می
شهود.  م مییبه تورت برابر بین همه افهراد جامعهه تقسه المال و اموال عمومی از سوی دیگر بیت

... مهال را  دهم بهه مههدی   بهه شهما مهژده مهی»فرمود:  امبریگوید: پ ابوسعید خدری می
بهه طهور مسهاوی بهین مهردم. پهس »گفتیم: تحاحًا یعنی چه  فرمود: «. کند تحاحًا تقسیم می

 5.«کند نیازی پر می های امت محمد را از بی خداوند قلب
نتیجه آن فراوانی نعمت و این تقسهیم عادالنهه  هروت، آن اسهت کهه فقهر از جامعهه انسهانی رخ 

هنگهامی کهه قهائم قیهام » :فرمایهد می محمد درباره مهدی آل برخواهد بست. امام تادق
یابهد؛ چهون  کند، به عدل حکم نماید ... پس کسی از شما شخصی را که به او تدقه بدهد، نمی

   6«.گیرد همه مؤمنان را در بر می غنا و توانگری

 . برپایی صلح5
یکی از اهداف تمامی ادیان الهی، ایجاد تهلح در تمهامی جوامهع اسهت. اکنهون یهک تشهنگی 
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عمومی نسبت به تلح، همه جهان را فرا گرفته است. قرآن همه مؤمنان را به تلح دعهوت کهرده 
ِيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي ال»است:  َها الَّ ذ   يا َأيُّ ْلِم َكافَّ د! همگهی در یها مهان آوردهیه اکهسهانی کای  1؛س 

م بودن در برابر فرمهان یمان را به تلح و سالم و تسلیافراد با ا ه همهین آیا«.  دییآتلح و آشتی در
ه همه مؤمنان را بدون استثنا از ههر زبهان و نهژاد و که ین آیند. از دعوت عمومی اک خدا دعوت می

ه در پرتهو کهشهود  نهد، اسهتفاده میک قشر اجتماعی به تلح و تفا دعوت می ی ویایمنطقه جغراف
ار گهردد، که آن همهه جها تهلح آشهیه در سهاکهومت واحهد جههانی کل حکیمان به خدا، تشیا

 2ر است.یپذ انکام
دههد کهه از آن جملهه  برای برپایی تلح جهانی، اقهدامات گونهاگونی انجهام می امام مهدی

له او یخداونهد بهه وسه» لح اشاره کهرد. در عصهر حکومهت مههدویتوان به رفع موانع ت می
کن  شههیاسهتکبار و اسهتعمار ر 3،«گهردد ن امهن مییسازد و زم  های جانکاه را آرام و ساکن می فتنه
 5«.گردد ل مییها از دل بندگان خدا زا ها و ناراحتی نهیک»و  4روند شوند و عامالن آن از بین می می

 فهرست منابع
ام، یه؛ چهال اول، قهم: خالطرائف فی معرفة مفذاهب الطوائفف ، علی بن موسی؛طاووس ابن .1

 . ق 1400
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 اهمیت انتخاب نام نیک برای فرزندان
*حسنی صالحان

 مقدمه
ین کار از قدرت تکلم و بیهان نوع خود ارتباط داشته باشد و برای ا بشر همواره کوشیده است با هم
ای  وهید را بهتر به مخاطب برساند، از شهیه بتواند مقصود خوکبهره برده است. از این رو برای آن

ای  واژه بهره برده و برای هر شیء یا فردی نهامی را انتخهاآ کهرده اسهت. نهام،« نامگذاری»به نام 
ن و یتر ی از حسهاسیکهگیهرد.   میشناسهایی اشهیاء و افهراد مهورد اسهتفاده قهرار  است کهه بهرای

ن و یتهر ن، مهمیه اولهکهن لحظات برای پدر و مهادر، انتخهاآ نهام فرزنهد اسهت یزتریانگ جانیه
شهود و نقشهی  ن بهه او اههدا مییه در ابتدای تولهد، از جانهب والهدکای است  هین هدیماندگارتر

ن حقهوق فرزنهدان بهر یتهر ز مهمو را ایکند. اسالم انتخاآ نام نک  فا میینده فرزندان ایاساسی در آ
ست، اما انتخاآ نهامی یو نیکت نیترب  و علت تامهیکن بر شمرده است. هر چند انتخاآ نام نیوالد

 رد. کخواهد  کمکرامت فرزندان در جامعه کبا و با معنا، به حفظ یز

 اهميت نامگذاری فرزند در اسالم
و یکهرده است، انتخاآ نهام نکف یان تعرن اسالم برای فرزندین مبیه دکن حقوقی یتر ی از مهمیک

 اظمکهامام  1اد شده است.ی« ی به فرزندیکن نینخست»ات نیز از آن به یه در رواکبرای آنهاست 
ن فرزنهد بهر مهن یهامبر خهدا! حهق اید و گفت: ای پیرس امبریفردی خدمت پ»فرموده است: 

ِاسَمُهِوِأَيبَُه،َِوَضعُهَِموِضعست  حضرت فرمود: یچ ُْ و یکهت او را نیه؛ نهام او و تربا َِحَسلناِ تُحِس
 2«.ی قرار دهییویکگاه نیگردانی و او را در جا

                                                           

 .و کارشناس روانشناسی آموخته جامعةالزهرا داند* 
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  .48. همان، ص 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 پنجمـ شماره  1442ـ رمضان  1400بهار  

 



270       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

امهت افهراد بها یرا در روز قیاسالم انتخاآ نام نیکو برای فرزند را محدود به این دنیا نکرده است؛ ز
سهوی  ز و بههیهای فالنی فرزند فالنهی! برخ»گویند:  گیرند و به آنها می همان نام مخاطب قرار می

اهمیت نامگذاری بهرای فرزنهد تها آنجاسهت کهه  1«.وندیافتی، بپیی یه به طرف آن راهنماکنوری 
ا پسهر، ید دختر است یدان د و اگر نمیید از تولد فرزندتان، نامی براو بگذاریسفارش شده است پ

در روز شهما   را فرزندان سقط شهدهیه برای هر دو جنس مناسب است، بنامید؛ زکی یها او را به نام
   2ه چرا بر من نام ننهادی.کقیامت، از پدر خود مؤاخذه خواهند کرد 

 تأثير نام نيکو بر شخصيت فردی و اجتماعی فرزند
ن ین باید در انتخاآ ایاز سوی پدر و مادر است. بنابراین والد  هین هدین و ماندگاترینام فرزند، اول

ندگی و خجالهت فرزنهد کنده موجب سهرافیر آت تالش و دقت خود را به کار ببرند تا دیه، نهایهد
ای بهر زنهدگی او دارد و  و گسهترده تأ یر دائمی شود، می انتخاآ کودک برای که خود نشوند. نامی

ممکن اسهت بهه سهبب نامگهذاری نامناسهب یها نامتعهارف، سهالیان متمهادی موجهب تحقیهر، 
پهذیری او  رشهد و جامعهو بهر فراینهد  اجتماعی شهود های سرافکندگی و تمسخر فرزند در محیط

 3تأ یرات منفی بگذارد.
ه بر زبان کن الفاظی یگیرد و چه بسا اول اند، انس می از آغاز تولد با نامی که بر او نهاده کودکروح 

م کهگرداند، نام خودش اسهت. از ایهن رو  دن آن ناخودآگاه تورت خود را بر مییراند و با شن  می
ارزشی داشته باشهد، در ذههن و  ا بیید و چه معنای ارزشی و شو  ن میین لفظ با روح او عجیم اک

 4ر خواهد داشت.یروح او تأ 
عمیقهی در عرتهه  تأ یرپهذیری و تأ یرگهذاری کنهد، باعهث ایفها می که نقشی دلیل به نامگذاری
عهالی و  مفهاهیم بها و زیبها و خهوآ ههای نام  افراِد دارای طوری که گردد؛ به ز مییافراد ن اجتماعی 

کننهد و در  های بزرگ علمی و دینی، همهواره احسهاس غهرور و افتخهار می شخصیت با سبمتنا
ههای  یابنهد و بهرعکس، کسهانی کهه نام اجتماع با احساس آرامد و اعتماد به نفهس حضهور می

برنهد. احسهاس حقهارت و  و همواره از آن رنه  می شوند نامناسب دارند، دچار عقده حقارت می
شود.  می  گیر انسان ت بسیار بدی است که گاهی از دوران کودکی دامنخودبینی، یکی از حاال کم
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 1وی است. زیبای و خوآ نام انسان، هر زیبایی بنابراین یکی از مظاهر
سهب تهفات کق بهه یهها و تشهو  تواند تابلو و نمادی برای نشهان دادن خوبی می یکانتخاآ نام ن

اری برخوردار است. نهام فرزنهد، کرقابل انیی غز از آ ار منفیده باشد. در مقابل، نام زشت نیپسند
گهذاری و سهطح فرهنهگ  ارههای ارزشیتهوان بهه مع ه به وسیله آن میکی است یها ی از نشانهیک

نهی مها یه بها فرهنهگ دکهی یهها ههای ارزشهی و انتخهاآ نام ن پی برد. استفاده نکردن از نامیوالد
ن یشات درونی چنیت از گرایاکد، حینما گانگان را در ذهن تداعی مییسازگاری ندارد و فرهنگ ب

ههایی را بهرای پسهران و دختهران خهود انتخهاآ  وقتی ملتهی نام 2گانه را دارد.یسانی به فرهنگ بک
آنها موضع خود را در برابر عدالت،   کند، در حقیقت بر مفاهیمی تکیه کرده است که به واسطه می

ثم یهدهد. احمد بهن ه تماعی دیگر نشان میاخالقی، اعتقادی و اج  زیبایی، آزادی و تدها مؤلفه
ه آن یوزپلنهگ، ببهر وشهبیدم: چرا عرآ فرزندان خهود را سهگ، یپرس از امام رضا»د: یگو می

های  نمهود  حضهرت در جهواآ فرمهود: اعهراآ، اههل جنهگ بودنهد و بها اسههم نامگهذاری می
 3«.انداختند فرزندانشان در دل دشمن رعب می

ها   تییت از خواص جامعهه و سهلبریرای انتخاآ نام فرزندان خود، به تبعبنابراین اگر افراد جامعه ب
  مهورد تههاجم فرهنگهی قهرار یمعنا روی آورنهد، آن جامعهه بهه تهدر های غربی و حتی بی به نام

االسهالم   دهد. حجت ر فرهنگ غرآ از دست میینی خود را تحت تأ یت ملی و دیگیرد و هو می
 گوید:  مگذاری فرزندان میای درباره نا قرائتی در خاطره

رغم مسلمانان زیاد در آنجا، فقط یک زن و شوهر شهیعه  مدتی در زیمباوه آفریقا بودم. علی
شما یک زن و شهوهر شهیعه در یهک »بودند. آدرس گرفتم و آنها را پیدا کردم. به آنها گفتم: 

«. اظمتهادق، بهاقر و که»گفتنهد: «. هایتان چیسهت  کنید  اسم بچه کشور غریب چه می
ها اسم  کنند، اما متأسفانه بعضی شیعه آنها در آفریقا اسم امام را زنده می«. الله بارک»گفتم: 

را  ریقا. آنها در آفریقا اسهم ائمههفگذارند، اسم یک نوع تیو در آ می فرزندشان را میلیانی
انتخهاآ های سهرزمین آفریقها را بهرای فرزندشهان  گذارند، اینجا نام تیو شان می بر فرزندان

 4کنند! می
                                                           

 ههای خانواده توسط کودکان نامگزینی بر مو ر فرهنگی اجتماعی عوامل بررسی»اکبر قربانی؛  . یونس داند و علی1
  90اجتماعی؛ ص توسعه و مشارکت فصلنامه ؛ دو«هرمزگان  استان موردی ایرانی همطالعه

 .87؛ ص سلوك با فرزندجعفر تالحان؛  .2
 .390؛ ص 21؛ ج وسائل الشیعهر عاملی؛ . محمد بن حسن ح3
 .03/06/1394؛ «ای از حاج آقا قرائتی درباره نامگذاری فرزند خاطره»های بهشتی؛  سایت ریحانه . وآ4

https://reihaneha.ir/771  
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جهاد یاران بزرگوارشان برای فرزندان، سهبب ایو  و و بامعنا همانند نام ائمهیکهای ن انتخاآ نام
ای با تهاحبان  گونه کوشد به می کودکشود و   ان آنها و تاحب نام مییق و عاطفی میای عم  رابطه

ت یزنهدگی و شخصه کاز سبی به او به الگوبرداری یکند و  برای نزدکپنداری  واقعی نام همذات
ت و یهز در هویهده هسهتند نیه به معنای تفات خهوآ و پسهندکی یها پردازد. نام تاحب نام می

احی همانند نامد، آزاده بهود. هنگهامی کهه ید ریزیکه حر بن  مؤ رند؛ همچنان کودکت یشخص
للکِيلاُِحلْ ِِبٍخِبخِ »ند حاضر شد، نام او را مورد توجه قرار داد و فرمود: یبر بال دالشهدایس

اِ  َْ تکُِح ِماِاخَطئَتِاَمکِایَِسمو مبارک باد بر تهو ای  1؛َانتِحِْكماُِسَميَتِفىِالدنياِواَلخْ ِواّلَله
که آزاده نامیده شدی و به خدا قسم مادرت اشتباه نکرده کهه  ای، چنان حر! تو در دنیا و آخرت آزاده

 «.نام تو را حر گذاشت
عر  کردم: فدایت شوم! ما فرزندان خهود را بهه نهام  ام تادقگوید: به ام ربیع بن عبدالله می

آری به خدا قسم! مگر دین چیهزی »ای دارد  امام فرمود:  نامیم. آیا این عمل برای ما فایده شما می
 2«.جز مهر ورزیدن و بغض و تنفر است

ن ه والههدین، معنههای لغههوی اسههم کههودک را بههه او بفهماننههد، داسههتاکههسههته اسههت یاز ایههن رو شا
اش را براید تعریف کنند و به او بگویند که نامد، یادآور کدام شههید و یها برگرفتهه از  نامگذاری

 کنند.  کمکبا نامد  کودکشخصیت کدام انسان بزرگ و معروف است تا به همانندسازی 
 ها از نگاه اسالم برترین نام

 3نهدگی خهدا داللهت دارنهد.ی هستند بر بیها ها، نام ن نامیبهتر نیات ائمه معصومیبنا بر روا
َ ِِبالُعبُوِييولهَِوِأفَضلَُهاِأسلماُءِاِلنِبيلاءِِ»فرموده است:  امام باقر  4؛أصلَدُقِاِلسلماِءِملاُِسلمِّ

ایای   ن آنهها، اسهمیده شهود و برتهریهت نامیهه به عبودکها آن است  ن نامیتر ن و درستیتر راست
لُدِ»گر فرموده است: یانی دیآن حضرت در ب«. امبران استیپ يَطاَ ِِاَذاَِسِمَ ُِمنَاِييلا ِيَلاُِمَحمو ِالشو ِا و

َصاص ْو َِذاَبِكََماِيَُذوُبِال دههد: ای  ای نهدا می ه بشهنود نهدا دهنهدهکهطان هنگامی یش 5؛يَاَِعَِ ُّ
 «.گردد  ز آآ مییشود، او ن  ه سرآ و قلع آآ میکگونه  محمد، ای علی؛ همان

                                                           

 .14؛ ص 45؛ ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 1
 .128؛ ص 15؛ ج مستدرک الوسائل. حسین بن محمدتقی نوری؛ 2
  .99؛ ص نامه کودك حكمتشهری؛  محمد محمدی ری. 3
  .18؛ ص 6؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 4
 .87؛ ص الداعی و نجاح الساعی عدهفهد حلی؛  . احمد بن محمد ابن5
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سهت یای ن چ خانههیه»برای فرزندان فرموده است: « محمد»در ارزش انتخاآ نام  خدا رسول
نهد. پهس ههر گهاه آنهان را ک  ار مهییه خداوند روزی آنها را بسهکه نام محمد در آن باشد، مگر آنک

هها بهه  ر برخهی نامییهنیز دربهاره تغ امام تادق 1«.دید و دشنام ندهید، آنان را نزنیدیمحمد نام
های زشت و ناپسند مردهها و شههرها را  نام داخ همانا رسول»فرموده است:  امبریوسیله پ

 2«.داد ر میییتغ
یکی از معانی جاریه، نوعی مار از جنس افعی است. در میان اعراآ مردی به نام جاریهه بهود کهه 

اللهجه و باشخصیت بود. او و یاراند، از حکومت ظالمانهه معاویهه ناراضهی  بسیار قوی، تریح
دشمنی داشتند. معاویه که بدبینی جاریه و یاراند را احسهاس  بودند و در دل نسبت به وی کینه و

کرده بود، تصمیم گرفت روزی در محضر مردم به وی توهین کنهد و نهامد را وسهیله تمسهخر و 
ات  تو چه مقدار نزد قهوم و قبیلهه»به او گفت:   رو شد، تحقیر او قرار دهد. در فرتتی که با او روبه

تو چه مقدار نهزد قهوم و »جاریه بدون تأمل گفت: «. اند  ر گذاردهپست و ناچیزی که اسم تو را ما
معاویه از ایهن جهواآ «. اند، یعنی سگ ماده ات پست و ناچیزی که اسم تو را معاویه گذارده قبیله

من مادر دارم »جاریه بالفاتله جواآ داد: «. مادر! ساکت باش بی»سخت ناراحت شد و گفت: 
های  پروراننهد، در سهینه هایی که بغض تو را در خود می ه خدا قسم دلکه مرا به دنیا آورده است. ب

های ماست. تهو قهادر نیسهتی بهه  ماست و شمشیرهایی که با آنها با تو نبرد خواهند کرد، در دست
توانی به زور بر ما حکومت نمهایی. تهو در زمامهداری بهه مها عههد و  ستم ما را هالک کنی و نمی

بق آن پیمان، عهد اطاعت و شنوایی داریم. اگر تو به پیمانت وفا کنی، مها ای، ما نیز ط پیمان سپرده
ههای  هم به اطاعت وفاداریم و اگر تخلف نمایی، بدان که پشت سر ما گروه مردان نیرومنهد و نیزه

 3.«برنده است
 د: یگو  می اران امام تادقیونی یکی از کَس 

وارد شدم. حضرت به من فرمود:  دقه غمزده و گرفته بودم، بر امام تاکروزی در حالی 
 امهام«. م زاده شهده اسهتیدختهری بهرا»گفتم: «. ست یونی! ناراحتی تو از چکای س»

عمر   ن است و روزی آن بر خدا. خارج از محدودهینی آن، بر زمیونی! سنگکای س»فرمود: 
گفتم: «. ی دیاو را چه نام»سپس فرمود: «. خورد ر از روزی تو را مییند و غک تو زندگی می

                                                           

  .99؛ ص نامه کودک حكمتشهری؛  . محمد محمدی ری1
 .390؛ ص21؛ ج وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی؛ 2

 .216، ص 2؛ ج کودک از نظر وراثت و تربیت فلسفی؛ محمد تقی 3.
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حهق »اش گذاشهت و فرمهود:  شهانییسپس دست خود را بهر پ«. آه، آه!»فرمود: «. فاطمه»
تاآ کو بر او نهد و یکه اگر پسر است، مادرش را گرامی دارد و نام نکن است یفرزند بر پدر ا

اد دهد و اگر دختر است، مادرش را یگرداند. شنا به او  کخدا را به او آموزش دهد و او را پا
هان! چون »سپس فرمود: «. بر او نهد و سوره نور را به او آموزش دهد یکگرامی دارد و نام ن

 .1«نی و او را کتک بزنیکند یا نفریای، مبادا دشنامد دهی و  دهیاو را فاطمه نام

ای نوشهت و از  بود، به امام نامهه یکه زایمان همسرش نزدک ریکاران امام حسن عسیی از یک
ند و نهام او را کاز خدا بخواهد همسرش را از درد و رن  برهاند، پسری روزی او  شان خواست تایا

خداوند، پسری تمهام و »در پاس ، تالح او را از خدا خواست و فرمود:  مشخ  سازد. امام
بعهد از مهدتی همسهر او «. هستند  های خوبی مال روزی تو گرداند و محمد و عبدالرحمان، نامک

 2گری را عبدالرحمان گذاشت.یی را محمد و دکینام رد و کمان یدوقلو زا
ه بهار کهگهری یل و خوآ  بت شود، اما به نام دیبدیهی است اگر نام فرزند در شناسنامه، نامی ات

ا رگهذاری  کرا مهالیهشهود؛ ز  اسهته نمیکمنفی دارد، خوانده شود؛ از آ ار سوء آن بر روح فرزند 
 نند.ک  اش می  زنند و به دیگران معرفی ا میه هر روز او را با آن تدکهمان نامی است 

 نکات مهم در انتخاب نام فرزند
. والدین باید دقت کنند که کودک در سنین مختلف، از معنای اسم و آهنگ تلفهظ آن خجالهت 1

 نکشد.
. تشخی  جنسیت کودک از روی نام او بسیار مهم است. گاهی پدر و مادر اسهمی بهر فرزنهد 2

 کند. شنود، ابتدا از جنسیت فرزند سؤال می سی آن را میگذارند که وقتی ک می
ن اسهت بهه چنهد که طوالنی هستند و تلفظ آنها دشوار است و یا ممکی یها . والدین باید از نام3

 زند.یا خوانده شوند، بپرهیتورت نوشته 
 فهرست منابع

 کتب

تهب االسهالمی، کل؛ تههران: داراعده الداعی و نجاح الساعی فهد حلی، احمد بن محمد؛ ابن .1
 ق.1407

                                                           

  .48؛ ص 6؛ ج وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی؛ 1
  . 105؛ ص نامه کودک حكمتشهری؛  . محمد محمدی ری2
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اء التهراث، یهالح تیه؛ قهم: موسسهه آل البوسفائل الشفیعه حر عاملی، محمد بن حسن؛ .2
 ق.1407

 ش.1395؛ تهران: تراث، سلوك با فرزندتالحان، جعفر؛  .3

 ؛کودک از نظر وراثت و تربیت فلسفی، محمدتقی؛ .4

 ش.1389ور، ؛ تهران: مؤسسه جلوه نکرامت نفس در تربیت کودكبخد، محمدتقی؛  فیا  .5

 ش.1365ه، یتب االسالمک؛ تهران: انتشارات دارالالكافیلینی، محمد بن یعقوآ؛ ک .6

ث، یده؛ قهم: دارالحهدی؛ ترجمه عباس پسهندنامه کودك حكمتشهری، محمد؛  محمدی ری .7
 ش.1385

 ق. 1403؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، بحاراالنوار مجلسی، محمدباقر؛ .8

اء التراث؛ یحإل تیق مؤسسه آل البی؛ تحقمستدرك الوسائلن بن محمدتقی؛ ینوری، حس .9
 ق.1407ت، یقم: مؤسسه آل الب

 ها و نشریات سایت

 کودکان نامگزینی بر مؤ ر فرهنگی اجتماعی عوامل بررسی»بر قربانی؛ کا ونس و علییداند،  .1

 سهعهتو و مشهارکت فصهلنامه ؛ دو«هرمزگهان  استان موردی ایرانی همطالعه های خانواده توسط

 .87 – 109، ص 1396زمستان و شماره پنجم، پاییز دوره سوم، اجتماعی؛

؛ دو فصهلنامه مطالعهات حقهوق «بر نام کودکحق »د جواد فراهانی، یاری، عباس و سکرشیم .2
 .81 – 104؛ ص 95بشر اسالمی؛ سال پنجم، شماره دهم، بهار و تابستان 

؛ «رائتهی دربهاره نامگهذاری فرزنهدای از حهاج آقها ق خهاطره»های بهشهتی؛  سایت ریحانه وآ .3
03/06/1394. 





 ها در مسأله حق و باطل شناسی هواداران شخصیت آسیب
ینی لا محمدعک

*

 مقدمه

گرایی و  های دینی همواره مورد تأکید قرار گرفته و از شخصهیت طلبی در آموزه پیروی از حق و حق
گرایی  فراوانهی از شخصهیتهای  فردمحوری نهی شده است. با این حال در طهول تهاری  نمونهه

در بررسی علل و عهواملی کهه موجهب وجود دارد که پیامدهای ناگواری را به همراه داشته است. 
طلبی مطهرح شهود، بهه دو دسهته از  گرایی و حهق گرایی و فردمحوری به جای حق شده شخصیت

ها کهه  سهیبها متعلق به شخصیت است. این دسته از آ توان اشاره کرد. برخی آسیب ها می آسیب
طلبی و یها بهرای دور کهردن  شهود، یها ناشهی از منفعهت موجب فسهاد و تخریهب شخصهیت می

ضررهای دنیوی و مادی از خود است. چنین کارهایی موجب غرور و تکبر در وجهود شخصهیت 
هایی که موجب جایگزینی فردمحوری  دسته دیگر از آسیب .کند شود و او را از درون فاسد می می

شههود، مربههوط بههه هههواداران و طرفههداران  محههوری می ی بههه جههای حقمحور و شخصههیت
تهرین آن  شهود کهه مهم های متعهددی شهامل طرفهداران و ههواداران می هاست. آسیب شخصیت

 اندیشی. عبارتند از: تملق و چاپلوسی، لجاجت و تعصب، ناآگاهی و ک 

 گرایی هواداران الف. نکوهش شخصيت

مثبت و منطبق با معیارههای حهق، امهری پسهندیده و مهورد های  اگر چه الگو گرفتن از شخصیت
تواند تأ یر بسیاری در موفقیت و سعادت فردی و پیشرفت و توسهعه  وفاق عقل و منطق است و می

های سهنگینی بهه فهرد و جامعهه در  تواند موجب وارد شدن تدمات و لطمه جامعه شود، ولی می
. یکی از اموری کهه قهرآن بهه عنهوان محوری شود محوری به جای حق جایگزین شدن شخصیت
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هاسهت  کند، پیروی از شخصیت ریشه معرفی می های باطل و بی ها و اندیشه منشأ خطاها، لغزش
َو َقاُلوا »از آن یاد کرده اسهت: « کبراء»شوند و قرآن با عنوان  که به عنوان بزرگان و اکابر شناخته می

ا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَر  َنا ِإَنِّ ذِبياَل َرَبِّ وَنا الَسِّ ههواداران و پیهروان گوینهد: پروردگهارا، مها  1؛اَءَنذا َفَأَضذُلِّ
نیز فرموده اسهت:  امام علی«. سرکردگان و بزرگانمان را اطاعت کردیم و آنان ما را گمراه کردند

و» ُْ ِتَكَبول َْ ِالولِذي اِئكُم  َْ َِوِكُبَل َِطاَعِ َِساَياِتكُم   ْ َقَِأََلَِفال َحَذَرِال َحَذَرِِم فوُعلواَِفلو  َْ َِوِتَ َِحَسلبِِهم   ْ اَِعل

آگاه باشید و بپرهیزید از اطاعت و سران و سروران خود، آنان که بهه گهوهر خهود بزرگهی  2؛نََسبِِهمِ 
 «.فروختند و نسب خود را برتر نهادند

ای، بعضهی از افهراد نهوعی برجسهتگی خاتهی دارنهد. بعضهی از نظهر سیاسهت  در هر جامعهه
شوند. برخی قهرمان علمی هستند. گروهی قهرمهان  نند و قهرمان سیاسی میک برجستگی پیدا می

ای قهرمان هنری هستند. این افراد، قهرمانان اجتمهاعی هسهتند کهه از نظهر  ورزشی هستند. دسته
هایی هستند که شخ  در ارزیابی اعمهال  های مرجع، گروه آیند. گروه دیگران قهرمان و بزرگ می

هها و  دهد. شخ  بهرای ارزیهابی توانایی د و آنان را معیار رفتارش قرار میکن خود به آنها نگاه می
تواند بکوشد تها عضهو گهروه مرجهع  کند. او می دستاوردهاید، خود را با گروه مرجع مقایسه می

 3شود و یا تنها به تقلید رفتارهای اعضای گروه مرجع اکتفا کند.
ت، الگهوی افهراد قهرار گیرنهد؛ شهاهد اگر نخبگان و فرهیختگان بر اساس مهالک حهق و حقیقه

های ظاهری و تهوری مهد نظهر افهراد قهرار  پیشرفت و اعتالی جامعه خواهیم بود، اما اگر مالک
هایی مانند هنرپیشگان، ورزشکاران، مداحان، دالالن و ... به جهت درآمد بهاال و  گیرد و سلبریتی

قهرار گیرنهد و پیهروان و ههواداران،  شان، مبنا و معیهار افهراد جامعهه و جوانهان یا وضعیت ظاهری
ههای حقیقهی خهواهیم بهود و  نپرسیده و نسنجیده از آنان تقلید کننهد؛ شهاهد افهول و زوال ارزش
 جامعه به سمت ظواهر و در نتیجه انحطاط سوق داده خواهد شد.

شهان پیهروی  آور بودن های بزرگ فقهط بهه دلیهل معهروف و نهام آدمی به طور طبیعی از شخصیت
این در حالی است کهه  4د، نه به دلیل اینکه گفتار یا رفتارش منطبق بر حق و حقیقت است.کن می
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پیروی چشم و گوش بسته از افراد در مسائل بزرگ و اساسی، بدون تحقیق و جستجو درباره حهق 
روی را محکوم کهرده و فرمهوده  خداوند این دنباله .بودن یا نبودن عملکرد آنها، امری مذموم است

ْسذَباُب »است:  َعذْت ِبِهذُم اْأَ اَب َوَتَقَطِّ َِ َبُعوا َوَرَأُوا اْلَعذ يَن اَتِّ ِِ
ِبُعوا ِمَن اَلِّ يَن اُتِّ ِِ

َأ اَلِّ آنگهاه کهه  1؛ِإْذ َتَبَرِّ
شهان قطهع  بیننهد و پیونهدهای میان پیشوایان از پیروان بیزاری جویند، در حهالی کهه عهذاآ را می

َبُعوا َلذْو »گویند:  ها و پیشوایان، می این پیروان بعد از بیزاری از شخصیت «.شود می يَن اَتِّ ِِ
َو َقاَل اَلِّ

ا ُءوا ِمَنِّ َأ ِمْنُهْم َكَما َتَبَرِّ ة  َفَنَتَبَرِّ گونه که آنهان از مها  ای کاش برای ما بازگشتی بود تا همان 2؛َأَنِّ َلَنا َكَرِّ
 «.  جستیم بیزاری جستند، ما نیز از آنان بیزاری می

ها را با مالک حق و حقیقهت بسهنجد؛ از  تواند عملکرد شخصیت ، میانسان دارای عقل و منطق
ها پذیرفتهه  داری از شخصهیتای برای پیروان و هواداران، در پیروی و هوا این رو هیچ عذر و بهانه

 نیست.

 سازی هواداران  های شخصيت ب. شيوه
شود تا بهه جهای  میها به کار گرفته  هایی از جانب هواداران و طرفداران شخصیت ها و شیوه روش

پیروی از حق و حقیقت، با دنباله روی از افراد، شخصیت سازی تورت گیرد. در این بخهد بهه 
 گردد. گرایی اشاره می سه شیوه مهم شخصیت

 . تملق و چاپلوسی1

ِ»فرمایهد:  در تعریف آن می چاپلوسی و تملق، نوعی آفت زبانی است. امام علی َْ الثونَلاُءِِبلَأك ثَ
ِاَلِِ َْ َقاِقَِمََقِ ِم تِح  تملق یا چاپلوسهی، خصهلتی «. تعریف بید از استحقاق، چاپلوسی است 3؛س 

هت و خهواری می کشهاند. ایهن خصهلت، حهالتی  ناپسند است که تاحب خود را بهه نهایهت ذل 
برخاسته از ضعف نفس و نوعی اسارت روحهی انسهان اسهت کهه در برابهر شخصهیت تهورت 

ةِِ»ه است: فرمود که امام علی گیرد؛ چنان می ِال ِعلزو َْ نىِِمل ه َدِوِيُد  ُدُثِالزو ِيَح  ُةِالثَناِءَِمََق  َْ  4؛كَث 
شود و شهخ  را  ها، چاپلوسی است که موجب تکبر می بسیار ستاید کردن از افراد و شخصیت

گیههرد و شههخ   در واقههع چاپلوسههی، عههزت نفههس فههرد را از او می«. کنههد از عههزت دور می
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رم و گناه دامن می کبر واهی گرفتار میشونده را به غرور و ت ستاید  .زند کند و به ادامه جع

شهوندگان، و تأییهد و تشهویق  بین شهدن ستاید چاپلوسی و تملهق، موجهب فخرفروشهی و خهود
إذاَِملَدحَتِ»فرموده اسهت:  شود. از همین روست که پیامبر اکرم ستمکاران و خیانتکاران می

رَتِعَىِحَِ َْ ههر گهاه بهرادرت را پهید رویهد بسهتایی،  1؛َِقِهِالُموسىأخاَكِف َِوجِهِهِفكأنَماِأم
از من تعریف و تمجید »نیز فرموده است:  امام علی«. ای چنان است که تیو در گلوید نهاده

گوییهد  اید[ یا راست می گویید ]که در این تورت مرتکب گناه کبیره شده نکنید، چون یا دروغ می
 .«ام و نیازی به تعریف و تمجید ندارم ر انجام دادهام کا که من تنها در حد توان و وظیفه

یکی از تفات مذموم و مورد نکوهد در منابع دینی، مهدح و  نها و تعریهف و تمجیهد از افهراد و 
شخصیت ها است. در تورتی که این عمل همراه با چاپلوسی و سخنان غلوآمیز همراه باشد، بهر 

مشهاهده مهی کنهیم کهه وی بها  فتار امام خمینهیقبح و زشتی آن افزوده می گردد. در گفتار و ر
ق برخورد می کهرد. پهس از انتخابهات نخسهتین دورۀ مجلهس شهورای اسهالمی در  تمجید و تمل 

نمایندگان به دیدار امام رفته بودنهد. آقهای فخرالهدین حجهازی، نماینهده اول مهردم  1359خرداد 
ی بابی أْنَت »تهران در این دوره، سخنرانی خود را با جملۀ  آغاز کرد و بقیه محتوای سخنرانی « َو ام 

نیز در تجلیل از مقام واالی امام خمینی بود. نوبت سهخنرانی حضهرت امهام کهه رسهید، همهان 
نخست، با ِگالیه شدید پاس  ایشان را داد. به گونه ای که ناراحتی امام از چهره و تحبت هایشان 

خهوف ایهن را دارم کهه مطهالبی کهه آقهای  مهن»نمایان بود. لذا همان بدو سخنان خود، فرمهود: 
حجازی فرمودند درباره من، باورم بیاید. من خوف این را دارم که با این فرمایشات ایشان و امثهال 
ایشان برای من یک غرور و انحطاطی پید بیاید. من به خهدای تبهارک و تعهالی پنهاه مهی بهرم از 

   2.«.غرور
گربیانگیر بسیاری از جوامع انسانی اسهت کهه موجهب  تملق و چاپلوسی به عنوان رذیله اخالقی،

در جهوامعی کهه  .شود سرنوشت اجتماعی مردم به سوی قهقرا و سهیر انحطهاطی پهید بهرود می
چاپلوسی و تملق به عنوان هنجار اجتماعی و فرهنگ عمومی جا افتاده باشد، جهرأت و شههامت 

د. افراد متملهق و چهاپلوس بهه پعسهت و گرد شود و نفاق و دورویی حاکم می ها گرفته می از انسان
 های گزافی را بپردازند و یا در حاشیه قرار بگیرند. های شجاع باید هزینه رسند و انسان مقام می

درباره هواداران متملقان  خدا آسیب تملق و چاپلوسی به شخصیت افراد تا آنجاست که رسول
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ثُواِِف »فرموده است:  ابُِِوُجوِهِهمَُِِِفاح  َْ چاپلوسهی و «. به تورت چاپلوسان خهاک بپاشهید 1؛ التُّ
زنهد و موجهب  شهونده می ویژه شخصهیت ستاید جا به خاطر آسیبی که به دو طرف و به مدح بی

 .شود، همواره در سخنان پیشوایان دین مورد نکوهد قرار گرفته است سقوط و تباهی وی می
 لجاجت و تعصب . 2

 2جام کاری است که مخالف میل طرف مقابهل باشهد.لجاجت در لغت، به معنای پافشاری در ان
در اتطالح نیز به اترار ورزیدن در کاری همراه با عناد که از انجهام آن نههی شهده اسهت، گفتهه 

ای که منطق و عقهل را زیهر پها  گونه در واقع لجاجت به معنای اترار بر چیزی است؛ به 3شود. می
 بگذارد. 

هارالجاجممممت شممممکنداندیشمممم 


4هارا ممی و ممنهممدریشمم کنممداز


رو شخصیتی شود کهه دارای کهید  شود تا فرد لجوج از حق گریزان، و دنباله لجاجت موجب می
مهداری، موجهب  زا در جامعه است که بهه جهای حق شخصیت است. لجاجت، از عوامل آسیب

منطق و بید از حهد نسهبت بهه  شود. تعصب طرفداری یا دشمنی بی سازی می تروی  شخصیت
و ریشه آن از عصبیت است. عصبیت، به معنی سهعی و تهالش  5ای است خ ، گروه یا مسألهش

در حمایت خود یها چیهزی کهه بهه خهود نسهبت دارد و شهامل دیهن، خویشهاوندان، نزدیکهان و 
تهوان بهه دو نهوع تقسهیم کهرد:  شهود. در واقهع عصهبیت را می ها به گفتار و یا کردار می همشهری

ارتکاآ خالف شرع است که بهه آن  حق و بدون خروج از انصاف و بی عصبیتی که حمایت آن به
شود و ستوده و پسندیده است. همچنین عصبیتی که حمایهت از آن الزم نیسهت و  غیرت گفته می

کند و حمایت از آن باطل است و مرتکب حرام شهرعی  یا در حمایت از حق و انصاف تجاوز می
ناپسهند اسهت کهه از رذایهل قهوه غضهب شهمرده  گونه عصبیت، تعصهب مهذموم و شود. این می
اشهتباه  بنابراین متعصب، کسهی اسهت کهه نهه تنهها راه و اندیشهه خهود را درسهت و بی 6شود. می
حزبان خود ه اگر چه به ناحق ه حمایهت  گروهان و هم پندارد؛ بلکه از خویشان و خاندان و هم می
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کند و همهواره جانهب بسهتگان  پشتیبانی میکند و از راه و روش آنان، چون موافقان او هستند،  می
 1کند. مسلکان اجتماعی یا حزبی و مرامی خود را رعایت می خانوادگی یا هم

سختگیریووعصمی مامیاسمت


2واجنینمیکمار مونآشمامیاسمت


در غالب احادیث و روایات، عصبیت بر تعصب مذموم اطالق شده است. به همین جهت مهورد 
دربهاره چیسهتی عصهبیت  است. از این روست کهه وقتهی از امهام سهجادنکوهد قرار گرفته 

ٍمِ»پرسیدند، فرمود:  ِِخيَاِرَِقلو   ْ ا ِِم ِمِهَِخيْ  اَرِقَو  َْ ُجُ ِِش ْو ىَِال َْ ِيَ ثَُمَِعََي َهاَِصاِحبَُهاَِأ   َال َعَصِبيوُ َِالوتِ ِيَأ 
َِْ ي ِْ ان قوم خود را از نیکان قهوم عصبیتی که تاحب آن گنهکار است، این است که کسی َبد 3؛نَخ

ِ»نیز فرموده است:  پیامبر اکرم«. دیگری بهتر بداند  ْ َِخلَْيٍلِِمل  ْ ِِمل ِكاَ ِفلىِقََِبلهَِحبَل    ْ َم
ِيَوَمِالِقياَمِ َِمَ ِاَعْاِبِالجاهَيَ ِِ هر که در دلد به اندازه دانهه خردلهی عصهبیت  4؛عصبيَ ،ِبََعثَُهِاّلَله

شهاخ و  تعصب، غهول بی«. »ا اعراآ جاهلی بر خواهد انگیختباشد، خدا در روز قیامت او را ب
می است که می ها در آتد حماقت بسوزاند و هرگز دیده نشود؛ بهالی  تواند مردم کشوری را قرن دع

سوزاند و کسی را یارای اخهم کهردن بهه او  سوزی است که درخت انسانیت را از ریشه می خانمان
کند،  ها را سحر می کراند فراوان. این غول نامرئی، چشمنیست؛ زیرا سینه چاکاند بسیارند و چا

 5«.کند و عمرها را تباه تر از سنگ می ها را سخت کند و دل عقل را خاموش می

ازدرونزنمممگوعصمممی ممم دای


ممممل گشممممای ممممَردراهواما 6در ک


ن وا تعصب و لجاجت، الزم و ملزوم یکدیگرند؛ زیرا وابستگی به چیزی انسان را بهه اتهرار بهر آ
های خرافهی و لجاجهت و  که اقوام انبیا به جهت وابستگی شدید به افکهار و برنامهه دارد؛ چنان می

دادند.  مره تعصهب  های خاص ادامه می اترار بر آنها به پیروی نیاکان و یا هواداری از شخصیت
ز هاسهت و موجهب دوری ا و لجاجت، تقلید کورکورانه است که سد راه پیشرفت و تکامهل انسان

، بهه قهدری پرستان عصر پیامبرانی چهون حضهرت نهوح گردد. بت حق و پیوستن به باطل می
 7جسهتند. لجوج و متعصب بودند که حتهی از شهنیدن تهدای منهادی توحیهد و حهق دوری می

                                                           

 .784، ص 11؛ ج ترجمه الحیاه. محمدرضا حکیمی و همکاران؛ 1
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نیز بر اساس لجاجهت و تعصهب  لجاجت فرعونیان در برابر معجزات آشکار حضرت موسی
کردنهد کهه آیهین حضهرت  آنان هرگهز از خهود سهؤال نمی1بود.پرستی نیاکانشان  آنان بر آیین بت

هایی که از آنهان پیهروی  حق است یا باطل و امتیازش نسبت به آیین نیاکان و شخصیت موسی
  کنند، چیست  می

شود انسان به راحتی به حق پشت کند. در تمام طول تاری ، تعصب و  جهل و تعصب موجب می
گریزی داشهته اسهت. عامهل اتهلی  ر و توحیدسهتیزی و حهقلجاجت نقد اتلی را در ادامه کف

تعصب و لجاجهت، مهانع رسهیدن بهه  2انحراف مشرکان عرآ نیز تعصب و تقلید کورکورانه بود.
شهوند  دهند، ولی تسلیم حهق نمی حق است. افراد لجوج و متعصب تن به هر ذلت و حقارتی می

 3برند. و به تقلید کورکورانه پناه می
ن مممر مممادداد لمممآراوقلیدشممما



4ایدوصدلعنت رایمنوقلیدشمان ماد


 فهمی  ناآگاهی و کج. 3

ِانَىَِلِ»درباره فقر فرهنگی فرموده است:  فقر شامل دو نوع مالی و فرهنگی است. پیامبر اکرم
ِِْ بي ِسوَءِالتود  ِاَخاُفَِعََي ِهم   ْ َِوِلِك َْ ِتَىِال َفق  تنگدسهتی بهر امهت  من از هجوم فقهر و 5؛اَخاُفَِعَىِاُمو

 به تعبیهر اسهتاد مطههری«. اندیشی است بر امتم بیمناکم، ک   خودم بیمناک نیستم. آنچه از آن
این حدیث  6کند. کند، فقر اقتصادی وارد نمی وارد می خدا آسیبی که فقر فکری بر امت رسول

ی اسهت. بنها بهه اندیشی است که منشأ آن، نادانی و نفهم ، ناظر به فقر فرهنگی و کجیپیامبر
خطر اتلی، فقر بینشی و فرهنگهی مهردم اسهت کهه مسهلمانان را دچهار  خدا فرماید رسول

ِ»نیز فرموده است:  مشکل کرده است. امام علی ِناِعٍقِيَميَلوَ َِملَ ِكُل ِّ َِات باُ ِكُ ِّ َِرعا   َهَمج 
وا سرگردان بوده های کوچکی است که در ه کسی که از نظر بینشی فقیر باشد، مانند مگس 7؛ري ٍِ

 «.  رود و با هر باد و تدایی به این طرف و آن طرف می
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اندرسمر  خمارجهالمتقمویاسمت


1مندردجهلرا م چم درممانکمند 


ههای  گیهری تهحیح از  روت از آنجا که فقر اقتصادی جنبه مادی دارد، با تدبیر کارشناسی و بهره
وع است؛ اما فقر فرهنگی در جوامعی است که بهه موجود جامعه و توزیع درست، قابل رفع و رج

پردازی جای آن را پهر کهرده اسهت. فقهر فرهنگهی، بسهیار  جای داند و آگاهی، خرافات و خیال
دارتر از فقر اقتصادی، و گاه عامل تشهدید فقهر اقتصهادی اسهت. بهرای مقابلهه و  تر و ریشه عمیق

بها منشهأ آن کهه جههل و نفهمهی اسهت، اندیشی در جامعه باید  برطرف کردن فقر فرهنگی و ک 
مقابله کرد. برای مقابله با جهل، باید در کنار علم و داند به مسهأله عقهل و خهرد توجهه اساسهی 

 شود.
مممردرهنممممایو مممرددلگشمممای  ک



ممرددسممتگیممرد مم هممردوسممرای 2 ک


همهه بهر  درباره موضوع بنیادین تعقل و به کارگیری عقل، آیات و روایات بسیاری آمده اسهت کهه
وری  گیری و بههره رجوع به عقل و استفاده از چشمه جوشان آن و عقالنی ساختن زندگی و نتیجهه

کنند و از بیکار گذاشتن عقهل و گهوش نهدادن بهه نهدای آن و پیهروی نکهردن از  از ِخرد تأکید می
فرمهوده اسهت:  بر این اسهاس اسهت کهه پیهامبر 3دانند. ارشادهای ِخرد به شدت بر حذر می

َ ُمِِإَماُمِال َعق  ِِا» الَعقلُ َِرسلوُلِ»نیز فرمهوده اسهت:  امام علی«. رو عقل است داند، پید 4؛ل ِع
خواند و استعدادها را  های اسالمی بدان فرا می تعقلی که آموزه«. عقل، فرستاده حق است 5؛الَحقِِّ

ی شهکل یافتهه کند، تعقلی است که از فطرت انسان برخاسهته و بها تعهالیم الهه برای آن بسی  می
برای مقابله با فقر فرهنگی، در جنگ بدر مقهرر داشهت اسهیرانی کهه تهوان  است. پیامبر خدا

6پرداخت فدیه را ندارند، در برابر آموزش خواندن و نوشتن به ده مسلمان آزاد شوند.

در فرهنگ اسالمی، در کنار علم و داند به مسأله عقل و خرد توجه بسیار شده اسهت. توجهه بهه 
شهناخت  7،«َالتََفقوُهِفل ِاللَديْ»ای است که در روایات از کماالت انسانی به  گونه قل و تفکر بهتع
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به طهور مسهتقل و جداگانهه « العقل و الجهل»ژرف و عمیق در دین مطرح شده است و یا کتاآ 
آمده است. یکی از مشکالت آن روز و امروز جامعه اسالمی این است که افراد به سبب نداشهتن 

ند و بصیرت دینی، هر چه را بشنوند، بدون تحقیق درباره راست یا دروغ بودند، به سرعت آن بی
ههای دروغ و باطهل  دهد کهه بها حرف کنند. این کار جاهالنه به دنیاداران فرتت می را منتشر می

رواج شهایعه، دروغ، تهمهت و ...  1شان برسند. بتوانند جایی برای خود باز کنند و به اهداف مادی
اندیشی در جامعه اسهت  در جامعه و تبدیل آن به امری رای  و عادی، به جهت فقر فرهنگی و ک 

 کنند. ها بسنده می که افراد بدون تحقیق و بررسی و به کارگیری فهم و شعور، به انعکاس شنیده
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 بر اساس آیات و روایات زکاتآثار فردی و اجتماعی 
*عباسکوثریاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
ترین فرایض الهی، زکات است کهه بایهد سهبک تهحیح و شهرایط و حهدود واقعهی آن را  از مهم

کننههدگان، از فضههایل آن محههروم و در فتنههه  درسههتی شههناخت، در غیههر ایههن تههورت پرداخت به
از واجبات مالی در دین اسالم است که بر اسهاس  حرافی گرفتار خواهند شد. زکاتهای ان مکتب

قلم کاال برای مصرف در زندگی فقرا و سهایر امهور عمهومی  9آن، مسلمانان باید مقدار معینی از 
کاال عبارتند از: طال، نقره، گاو، گوسفند، شتر، گنهدم، جهو، کشهمد و  9اجتماعی بپردازند. این 

پرداختی هر یک از این کاالها، متفاوت بوده و در فقه تعیهین شهده اسهت. زکهات از  خرما. مقدار
ترین واجبات است که تأکید بسیاری نیز بر آن شده است. زکات از فروع دیهن شهمرده  جمله مهم

 از پن  ستون دین است.  شده و در منابع دینی در کنار نماز و جهاد قرار گرفته و یکی

 شناسی زکات مفهوم
،« زکو» ت برگرفته اززکا و مهدح  2شدن، تالح و پارسایی پاکیزه  1و در لغت به معنای رشد و نمو 

و معنای اتلی آن، فزونی حاتل از برکهت الههی اسهت کهه در امهور دنیهوی و  3و ستاید است
در اتطالح فقهی و شریعت اسالم، به معنی  تدقه و حقهی الههی  4. برد دارد پاداش اخروی کار

بهرای  5موال با شرایط خاص یا افزون بر آن، رسیدن به نصاآ مقهرر گردیهده اسهت؛است که در ا
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رسیدن غروآ شب عید فطهر و در وجهوآ زکهات  مثال در وجوآ زکات فطره شرایطی همانند فرا
التجاره، نصاآ و مقدار مشخ  معتبر است. مناسهبت ایهن واژه بها معنهای  گندم، گوسفند و مال

، از  که پرداخت زکات، موجب فزونهی پهاداش اخهروی و بالنهدگی و رشهد روست  این  لغوی نمو 
اش با معنای طهارت، به این دلیل است که زکات، سبب پاکیزگی امهوال  گردد و مناسبتاموال می

که قرآن فرمهوده چنان1گردد؛توجهی به فقرا میو طهارت روح از رذایل نفسانی همانند بخل و بی
ِْ ِمْن َأْمواِلِهْم »است:  ُرُهْم  ُخ يِهْم ِبها  َصَدَق   ُتَطه   ]به عنوان زکهات[ای  از اموال آنها تدقه 2؛َو ُتَزك 

 «.وسیله آنها را پاک سازی و پرورش دهی بگیر تا بدین 

 اهميت زکات
اهمیت زکات تا آنجاست که در قرآن به همراه نماز ذکر شهده اسهت و قبهولی نمهاز، مشهروط بهه 

خداوند زکات را مقرون به نماز نمود و فرمهود: : » فرموده است پرداخت زکات است. امام باقر
كاةَ   الَة َو آُتوا الزَّ پس فردی که نماز را به پا دارد، اما زکات ندهد؛ گویا نمهاز نخوانهده  3؛  َأِقيُموا الصَّ

قرآن پرداخت زکات را از موجبات سهعادتمندی و از تهفات مؤمنهان رسهتگار شهمرده  4«.است
كاِة فاِعُلونَو الَّ »است:  کهه  زکات، زمینه دستیابی به رحمت پروردگار است؛ چنان 5«.ِيَن ُهْم ِللزَّ

ذِيَن  َوِسَعْت ُك َّ َشْی   َو َرْحَمتی»قرآن فرموده است:  كاَة َو الَّ ُقوَن َو ُيْؤُتوَن الزَّ ِيَن َيتَّ ء  َفَسَأْكُتُبها ِللَّ
ا فرا گرفته است و آن را برای آنها که تقهوا پیشهه کننهد و چیز ر و رحمتم همه  6؛ُهْم ِبآياِتنا ُيْؤِمُنوَن 

 «.آورند، مقرر خواهم داشت زکات را بپردازند و آنها که به آیات ما ایمان می
َفذِإْن »زکات در شمار ارکان اسالم است؛ از همین روست که قرآن درباره مشرکان فرموده اسهت: 

ك الَة َو آَتُوا الزَّ يِن تاُبوا َو َأقاُموا الصَّ اگر توبه کنند، نماز را برپا دارند و زکهات  7؛اَة َفِإْخواُنُكْم ِفی الد 
اسالم بر پن  چیز اسهتوار گشهته »فرموده است:  امام باقر«. را بپردازند، برادر دینی شما هستند

شهدن بهه   نیز زکات را موجب نزدیهک امیرمؤمنان 8«.است: نماز، زکات، ح ، روزه و والیت
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 ره گناهان و بازدارنده از آتد دانسته و فرموده است: خداوند و کفا
شدن مسلمانان به خداست. پس آن کهس  یقین پرداخت زکات و اقامه نماز، عامل نزدیک  به

دارنهده و نگهدارنهده  شهود و باز که زکات را با رضایت خاطر بپهردازد، کفهاره گناههان او می
ته است، با نظر حسرت نگاه کند و برای انسان از آتد جهنم است. پس نباید به آنچه پرداخ

کس که زکات را از روی رغبت نپردازد و انتظار بهتهر  پرداخت زکات افسوس خورد؛ زیرا آن 
نادان است و پاداش او اندک و عمهل او  از آنچه را پرداخته، داشته باشد؛ به سنت پیامبر

  1تباه و همیشه پشیمان خواهد بود.

 آثار زکات
شدن از مفاسد شکل گرفته است. فرمان زکات نیهز  ر اساس مصالح انسان و دور تکالیف الهی، ب

کننده در همین راستاست و دارای آ ار و برکات فردی و اجتماعی، اقتصادی، نظامی برای پرداخت
 شود. و گیرنده زکات است که به مواردی از آنها اشاره می

 الف( آثار فردی
 . طهارت روح 1

يِهْم ِبها»فرماید:  می قرآن خطاآ به پیامبر ُرُهْم َو ُتَزك  ِْ ِمْن َأْمواِلِهْم َصَدَق   ُتَطه  از امهوال  2؛ُخ
سازی و رشد و برکهت   مؤمنان تدقات را دریافت دار که با تدقات نفوس آنها را پاک و پاکیزه می

از ایهن  اندوزی است. قرآن ورزی از انفاق و حرص در مال یکی از رذایل نفسانی، بخل«. دهی می
ح  »و « بخل»رذیله با تفت  ، به معناه بخل توأم با حرص است کهه بهه «شح  »یاد کرده است. « شع

از بخهل شهدیدتر اسهت. بخیهل، کسهی « شح  »بر اساس برخی روایات،  3آید. تورت عادت در
، به اموال دیگران نیهز بخهل مهی است که از آنچه دارد منع می ورزد تها  کند؛ ولی انسان دارای شح 

کند آن را بهه دسهت آورد؛ خهواه از طریهق حهالل  چه را در دست مردم ببیند، آرزو می که هر  آنجا  
پرداخت زکات موجهب  4باشد یا حرام و هرگز به آنچه خداوند به او روزی داده است، قانع نیست.

کهریم رو قهرآن  ایهن  شود انسان از تعلقات مادی، آزاد و روحد از این رذایل پاکیزه گهردد؛ از  می
هسهتند، از   کسانی را که در اموالشان برای تقاضاکننده و محروم، حهق معلهوم و مشخصهی قائهل
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   1. کند طاقت و حری  استثنا می های کم انسان
 . آمرزش گناه 2

گیرند و  کنندگان آن، مورد مغفرت و آمرزش الهی قرار می یکی از آ ار زکات این است که پرداخت
نُوبَِ»فرمهوده اسهت:  که پیامبر شوند؛ چنان از گناهان و پلیدی پاک می ِهُبِاللذُّ كَلاُةِتُلذ   2؛الزو

َطاَهاَِطيِّلَبِاللنوف ِسِبَِهلاَِفِِّنوَهلاِ»نیز فرموده است:  مؤمنان امیر«. برد زکات گناهان را می َِأع   ْ َم
َعُ ِلَُهِكَفواَرةِ   «.شود و میکس که زکات را با رضایت خاطر بپردازد، کفاره گناهان ا آن  3؛تُج 

 . قرب الهی3

شهود، نیسهت؛ بلکهه حقیقتهی  ها مقهرر می هایی که از جانب دولت پرداخت زکات مانند مالیات
دهنهده آن را بهرای خشهنودی  گیهرد و زکات عبادی دارد که از روح ایمانی و اعتقادی سرچشمه می

ب نزدیهک زکهات را موجه دهد. از همین روست کهه امیرمؤمنهان خدا و تقرآ الهی انجام می
ََلمِِ»شدن اهل اسالم به خداوند دانسته است:   س  ِ ِِِلَه ِ ِاِل  بَانا   ْ ََلِةُِق َِمَ ِالصو كَاَةُِجِعََت  ِالزو    4«.ِإ و

 . مصونيت از عذاب 4

ِ»فرموده است:  مؤمنان امیر َْ َِوِِمل َعلُ ِلَلُهِكَفولاَرة  َطاَهلاَِطيِّلَبِاللنوف ِسِبَِهلاَِفِِّنوَهلاِتُج  َِأع   ْ َفَم
شهود و  کس که زکات را با رضایت خاطر بپهردازد، کفهاره گناههان او می آن  5؛النوارِحَجازا َِوِِوَقايَ ِ 

 «.  دارنده و نگهدارنده انسان از آتد جهنم است باز
 . آرامش 5

فرد گرفتار فقر، دچار اضطراآ و دلههره در تهأمین معهاش اسهت. محرومیهت از نیازههای اولیهه، 
کند. در این حالهت  دت و بندگی و رسیدن به وظایف الهی را از او سلب میمعمواًل آرامد در عبا

مهات روحهی، زمینهه را بهرای  زکات با تأمین نیاز مادی آنها، پریشانی را از آنهان دور و بها رفهع تأل 
َفْلَيْعُبذُدوا »فرمایهد:  که قرآن می کند؛ چنان دستیابی به انجام تکالیف دینی و شکرگزاری فراهم می

ِی َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوع  َو آَمَنُهْم ِمْن َخْوف  َربَّ  ا اْلَبْيِت الَّ َِ بایهد پروردگهار ایهن خانهه را عبهادت  6؛ه
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 «. کس که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت  کنند، همان
 ب. آثار اقتصادی

 . نمّو مال1

مها بهر خهالف تصهورات و محاسهبات چه پرداخت زکات در ظاهر نقصان در مهال اسهت، ا اگر 
ذن َشذيْء  »که قرآن فرموده است:  شود؛ چنان گرایانه، موجب فزونی اموال می مادی َوَما َأنَفْقُتم ِمِّ

اِزِقيَن  کنید ]چه کهم و چهه زیهاد[ خهدا عوضهی را  هر چه را انفاق می 1؛َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الرَّ
ای فرموده  حضرت فاطمههس  در خطبه«. دهندگان است یکند و او بهترین روز جایگزین آن می

ِِفلىِِ»است:  كَلاَةِِزيَلاَية  َِوِالزو ِْ ِال ِكب ل ِْ ََلَةِتَن ِزيهلا َِعل ْکَِوِالصو ِالشِّ َْ ِهيْا ِِم يَماَ ِتَط  ِ ِاِل  ُ َضِاّلَله َْ َفَف
قِِ ز  ِّْ تا مهردم را از  ها از شرک پاک گردد و نماز را واجب کرد خداوند ایمان را واجب کرد تا دل 2؛ال

 «. مر  تکبر پاک کند و زکات را واجب کرد تا رزقشان زیاد شود
دهد؛ پهس چهرا  کنیم، عو  می پرسید: اگر خداوند آنچه را انفاق می شخصی از امام تادق

کنی خداونهد از وعهده  فکر می: » فرمود شود  امام کنم، جایگزیند نمی من هر چه انفاق می
آن مهرد عهر  «. پس چرا چنین اسهت »فرمود:    داد: نه. امامپاس«. کند  خود تخلف می

اگر کسی از شما مال حاللهی بهه دسهت آورد و در راه حهالل »فرمود:  امام«. دانم نمی»کرد: 
دلیهل ایهن  3«.دههد کند؛ مگر اینکه خدا عوضد را به او می انفاق کند، هیچ درهمی را انفاق نمی

، این است که زکات، شک مندی از اموال است و شکر نعمت بهر اسهاس وعهده  ر بهرهفزونی و نمو 
 4قرآن، موجب زیاد شدن نعمت است.

 . تعدیل ثروت2

یکی از اهداف اقتصاد اسالمی، جریان  روت در جامعه و عهدم تمرکهز آن در دسهت  روتمنهدان 
د را ای زیبا از برنامه عملی خوی گانه برای زکات، نمونه است. قرآن کریم با تعیین مصارف هشت

شهود کهه بهدانیم یکهی از  تر می برای توزیع  روت متجلی کرده است. این موضوع زمهانی روشهن
و  کنهد  گهذار ایفها می دار است که در اقتصهاد و  هروت، نقشهی تأ یر موارد زکات، طال و نقره سکه

ذِيَن »فرمایهد:  بودن زکات در سهرمایه کسهب و کهار اسهت. قهرآن می  افزون بر آن، مستحب َو الَّ
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َ  َو ال ُيْنِفُقوَنها فی  َيْكِنُزوَن  َهَب َو اْلِفضَّ َِّ ْرُهْم ِبَعِاب  َأليم    ال ِه َفَبش  کسهانی کهه طهال و  1؛َسبيِ  اللَّ
کننهد، بهه مجهازات دردنهاکی  سازند و در راه خدا انفهاق نمی می ]و ذخیره و پنهان[نقره را گنجینه 

ورزنهد، مشهمول  زکات طال و نقره امتنهاع می برخی روایات کسانی را که از پرداخت«. بشارت ده
شمردن مالکیت خصوتهی، مقهررات  بر این اساس اسالم ضمن محترم  2این آیه قرار داده است.

شدن مصون باشد و با تعیهین  های دو قطبی  ای تنظیم کرده است که جامعه از آسیب گونه خود را به
ههای خودسهرانه و  نفهاق و... از حرکتعناوین خاص همانند انفال، خمس، خراج، زکات، فیئ، ا

 نادرست جلوگیری نموده است. 
 بردن فقر . از بين 3

گویهد:  در برخی روایات، هدف از تشریع زکات زدودن فقر اعالم شده است. یحیی بن سعید می
آوری زکات فقیری را کهه  العزیز مرا برای دریافت زکات به آفریقا فرستاد. پس از جمع عمر بن عبد

این نیافتن فقیهر،  3رو بردگانی را خریدم و آنها را آزاد کردم.  زکات پرداخت کنم، نیافتم؛ از اینبه او 
در فرمان خوید به مالک اشهتر  مؤمنان بردن فقر است. امیر دهنده نقد زکات در از بین  نشان

 فرماید:  شود و می المال یادآور می سهم نیازمندان را در بیت
ای  چهاره  ر آور در خصوص طبقات پایین و محروم جامعهه کهه ههیچخدا را، خدا را، در نظ

ندارند، از زمینگیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندان. همانا در این طبقه محروم و گروههی 
دارنهد،؛پس بهرای خهدا پاسهدار  کنند و گروهی به گدایی دست نیاز بر می خویشتنداری می

ن المهال و بخشهی از  فرموده است. بخشی از بیت حقی باش که خداوند برای این طبقه معی 
های غنیمتی اسالم را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده؛ زیرا بهرای  های زمین غله

ترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسهئول رعایهت  دورترین مسلمانان همانند نزدیک
  4آن هستی.

ز اهداف اقتصهاد اسهالمی، تهأمین همیشهگی این تدبیر به مسلمانان اختصاص ندارد؛ زیرا یکی ا
ی است. امیر کرد،  بر پیرمردی درمانده که گدایی می مؤمنان معیشت نیازمندان حتی کافران ذم 

تا جهوان بهود، »فرمود:  مؤمنان گذشت. حال او را جویا شد، گفتند: مردی نصرانی است. امیر
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ایهد. هزینهه او را از  ت، او را طهرد نمودهمهرد و درمانهده شهده اسه از او کار کشیدید؛ اکنون که پیر
مانهدگان و  راه  زکهات نیهز در همهین راستاسهت؛ زیهرا فقهرا، مسهکینان، در  1«.المال بدهیهد بیت

بدهکاران ناتوان از پرداخت بدهی، بخشی از مصارف زکات هستند  و قرآن آن را برنامه جهاودانی 
 و همیشگی اعالم کرده است.

 ایه . جلوگيری از رکود سرم4

پول رای  بوده است.  دار است که در زمان معصومین از موارد وجوآ زکات، طال و نقره سکه
َهَب َو »فرمایهد:  های فقهی، کالم الهی است که می یکی از دالیل آن در کتاآ َِّ يَن َيْكِنُزوَن ال ِِ

َو الَّ
ْرُهْم ِبَع  ِه َفَبش  َ  َو ال ُيْنِفُقوَنها ِفی َسِبيِ  اللِّ و [کسانی کهه طهال و نقهره را گنجینهه  2؛ِاب  َأِليم  اْلِفضَّ

خداونهد «. کنند، به مجازات دردناکی بشارت ده سازند و در راه خدا انفاق نمی می ]ذخیره و پنهان
در این آیه بر ترک انفاق از طال و نقره، وعده عذاآ داده است و ایهن تنهها بهر تهرک واجهب ماننهد 

 3زکات منطبق است.
 ج. آثار نظامی

 قویت بنيه دفاعی ت

لهه»یکی از مصارف زکات با عنوان  ذکهر شهده اسهت. در اینکهه جههاد از مصهادیق « فی َسِبیل ال 
است، اختالفی وجود ندارد؛ اگر چه بهه نظهر علمهای شهیعه دربهاره تمهامی « سبیل الله»روشن 

را « هسهبیل الله»سهنت  اهل 4هها تعمهیم دارد. مصالح مسلمانان، مانند مخارج بنای مساجد و پل
حهال زکهات  در ههر  5اند.  خاص جهاد دانسته و ترف زکات را در مصالح عمومی جایز ندانسهته

 تواند در قدرت دفاعی جامعه اسالمی کارساز باشد. می
 د. آثار اجتماعی 

 . جذب مخالفان 1

َفذِ  ُقُلذوبُ »یکی از مصارف زکات، کسانی هستند که قرآن کریم از آنها با عنهوان  یهاد « ُهْم َو اْلُمَؤلَّ
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َفِ  ُقُلوُبُهْم »نموده است. مقصود از  ، کسهانی هسهتند کهه بها گهرفتن سههمی از زکهات، «َو اْلُمَؤلَّ
شهوند،  آیند یها اگهر مسهلمان نمی تدری  به اسالم در می شود و به هایشان به اسالم متمایل می دل

 1 کنند. مسلمانان را در دفع دشمن یا انجام مقاتد دینی کمک می
 ينه از ثروتمندان . رفع ک2

شهان محهروم  ای از نیازههای اولیهه خهود و فرزندان در جامعه طبقاتی که در کنار افراد مرفه، عهده
تفا داشت. گاه کینه و حسد در وجود این افهراد، موجهب نهزاع و  و  توان انتظار تلح  باشند، نمی

دار تهأمین  زکهات، عههدههای تاریخی فراوانهی دارد. فرمهان  شود که نمونه های خونین می درگیری
نیازمندان اعم از فقیر، مسکین و بدهکاران و درماندگان در سفر است که به این وسهیله نیازمنهدان 

توجهه نیسهتند و سههمی از فعالیهت آنهها مربهوط بهه  نوشت آنهها بی کنند اغنیا به سر احساس می
کنهد و بها  والیهی را بیهان میشود. بر این اساس قرآن پس از آنکه برای مؤمنان رابطه  نیازمندان می

َو »فرمایهد:  دارد، در تفات آنهها می نهایت همبستگی را اعالم می« َبْعُضُهْم َأْوِلياُء َبْعض  »تعبیر 
كاةَ  الَة َو ُيْؤُتوَن الزَّ  «.دهند دارند و زکات می نماز را به پا می 2؛ُيقيُموَن الصَّ

 نویسد:  می شهید مطهری
ای اسهت از حسهن روابهط  طهه خلهق و خهالق و زکهات، نمونههای اسهت از راب نماز، نمونهه

مسلمانان با یکدیگر که در ا ر تعاطف و تراحم اسالمی از یکدیگر حمایت، و به هم تعاون 
کنند، تنهها نهاظر  کنند. این آیه و برخی آیات دیگر که والی ا باتی عام را ذکر می و کمک می

ت را برای مسلمین در زمینه حسهن روابهط باشند، نوعی تعهد و مسئولی به محبت قلبی نمی
در حهدیث معهروف و مشههور فرمهود:  کنند. پیغمبر اکرم مسلمین با یکدیگر ا بات می

داستان اهل ایمان در پیوند مهربانی و در عواطف متبادل میان خودشان، داستان پیکر زنهده 
 3کنند. هی میخوابی با او همرا است که چو عضوی به درد آید، سایر اعضا با تب و بی

 فهرست منابع
،  ؛ قهم: مؤسسهه مطبوعهاتی اسهماعیلیانالّیهایه فی غریفب الحفدیث و االثفرا یر، مبارک؛  ابن .1

1367. 
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