


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :سرّه( )قدسخمینی امام

 فالن گویندنمى ،«طورند این روحانیین» گویند:مى بگذارد کج را پایش روحانى یک اگر»
 کهه است شده وضع اآلن طور این بکند، خطایى یک نخواسته، خداى روحانى یک اگر آدم...
 را پایش اگر یکى که است بزرگى مسئولیت یک مسئولیت، .اندجورى این روحانیون گویندمى
 حسهاب اسهالم روحانیهت پهاى بشهود، حساب خودش پاى که نیست طور این بگذارد غلط
 خهداى آقایان شما و ما از که خطایى هر جهت این از است. اسالم روحانیت  شکست شود،مى

 دارد مدرسهه در کهه اىطلبهه آن حتى شود؛مى حساب همه پاى بکند... پیدا تحقق نخواسته،
 دیگران پاى شود،نمى حساب خودش پاى بکند خطایى یک که وقتى هم آن خواند،مى درس
«است. بزرگ بسیار مسئولیت کنند.مى حساب هم

 61/2/6611بیانات در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی، 
 

 (:العالی ظله مد)یاسالم انقالب معظم رهبر

 گفتهار منشه  بهه را مهردم دل تهوانیممى چطهور زندگى محیط و اجتماعى محیط در ما»
 حهر  دنیهوى شههوا  مهذمت  از درحالیکه برانگیزیم؛ را آنها اعتماد و کنیم مطمئن خودمان

 بهه سهرردندل مهذمت از کنیم!مى عمل دیگرى طور خودمان نکرده خداى عمل در و زنیممى
 مها عمل اما بزنیم؛ حر  دنیوى هاىخواهىزیاده راه در ردنکمجاهد  و کردنحرکت و پول
 اثهر  یها کنهد،نمى اصهالا اثهر یا بکند؟! اثر است ممکن چیزى چنین چطور باشد! دیگرى طور
 تبهدیل اثهر ضهد بهه درسهت مها، کار واقعیت  کشف با بعد که کندمى اثرى یا کند،مى ذرگزود
«.است مهم بسیار عمل بنابراین، شود.مى

 5/11/1831 غان،مبلّ و روحانیان دیدار در بیانات
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 سخن نخست
هـای مشـتاق و نیازمنـد کمـال را از معـارف  که فل ساری است همیشه جاری قرآن کریم، چشمه

های معطر اخـالق و  سازف و جامعه انسانی را به زیور عشق و ایمان و گل زالل خویش سیراب می
 نماید.  عدالت مزین می

یافتیم تا ماه رمضان فیگری را فرک کنیم و مهمان سفره گسترفه  آن سعافت   به توفیق الهی اینک که
بایسته است خـوف را شایسـته رحمـت و مغفـرت الهـی و فریافـت عنایـات و یم، باشحق تعالی 

، مهمـان اخالص و پرهیزکـاری بهشتی با لباسچه نیکوست که یم. انرحمانی گرف کران بی الطاف
مندی از الطاف ربوبی را فاشته باشیم و با قـرآن، ایـن ماهـده  تا توانایی بهره ،گرفیم خدای سبحان

کنده ای توشه از این ماه بزرگ، ره بوفه،ازپیش مأنوس  بیش ،آسمانی  از تزکیه و معرفت برگیریم. آ
رمضان، تنها یک ماه نیست؛ بلکـه معنـویتی همیشـه جاریسـت کـه چونـان مـاه شـب چهـارفه 

آری، رمضان، ماه قـرآن و سازف. فرخشد و زوایای زندگی فرفی و اجتماعی انسان را روشن می می
 هـای ات و سرساییدن بر آستان پرورفگاری است که آفمی را غرق فر نعمتایمان است؛ ماه مناج

م به برکت کتاب آسمانی و اهل ،ساخته فخو ، راه را از بیراهه تمییـز فافه، جوینـدگان بیت مکر 
سـاز  انسـانفستورات برماست تا با تأسی به پس،  حقیقت را از ظلمت به نور هدایت کرفه است.

 و این کتاب بزرگ را از مهجوریت فرآوریم.گام برفاریم  صالح عمل ان وایم قرآن کریم، فر مسیر
 فاضـل که به همت نویسندگان« ق۳۴۱8توشه ماه مبارک رمضان سال  ره»اما کتاب حاضر، یعنی 
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غـان « مجلس ۱۳»ی سامان یافته، فر قالب اسالم معارفنظران  و صاحب و متناسـب بـا نیـاز مبل 
های تبلیغـی،  مربوط بـه بایسـته ، ضمن اشاره به مباحثر این اثرفتنظیم شده است.  عزیز تهیه و

فر پایان نیز  و فهد اراهه می های گوناگون فینی و تربیتی نکات ارزنده و مقاالت متنوعی را فر زمینه
 نماید. عرضه میغان گرامی استفافه مبل  جهت  ی رامفید کاربرفی و ، مطالبها فر بخش پیوست

، ما را از پیشـنهافهای سـازنده و تجربیـات ارزشـمند خـوف هدایتغان و سفیران روف مبل   امید می
 م.رقم زنیآثار بعدی  ی را فرمدی بیشترآمند نمایند تا به توفیق الهی، کیفیت و کار بهره

محترم که این اثر را بـه نیکـوترین شـکل  فرهیخته و نویسندگان   فر پایان، ضمن قدرفانی از تالش
سازی و انتشار کتـاب حاضـر نیـز کوشـیدند،  تمام کسانی که فر امر آمافه تالش سامان فافند، از

اکبر مؤمنی، رهیس محتـرم گـروه تـأمین منـابع  االسالم والمسلمین علی ویژه از زحمات حجت به
 .تبلیغی، صمیمانه سپاسگزارم

 سعید روستاآزاد 

 و تبلیغیی معاون فرهنگ

 حوزه علمیه قمی دفتر تبلیغات اسالم



  لاو   مجلس

 رمضانمبارک آداب عبادت در ماه 

 *فالحمحمدجوادندکتریوالمسلماالسالمحجت

 اشاره

ویژه فر  هایی که به ماه مبارک رمضان، فرصتی است برای تجدید بندگی حق تعالی. یکی از عرصه
گیرف، عبافت و رابطه معنـوی و عبـافی بـا خداسـت. فر ایـن نوشـتار،  این ماه مورف توجه قرار می

جـه تـرین مصـافیق آن را مـورف تو برآنیم با توجه و تأکید بر اخالق و آفاب بندگی فر این ماه، مهم
قرار فهیم و برخی آفاب عبافت را فر این ماه که بیشتر مـورف توجـه آیـات و روایـات قـرار گرفتـه، 

 بررسی نمایم. 

 داری روزه .1
فاری اسـت کـه از انان صـبح تـا انان مغـرب  ترین نماف فر ماه رمضـان، روزه ترین و برجسته مهم

آن اشاره خواهیم کـرف. فر اهمیـت گیرف. از این جهت، این بخش نیز آفابی فارف که به  صورت می
سـی روز آن را روزه کای جـابر  فر مـاه رمضـان، هر»فرماید:  خطاب به جابر می روزه، پیامبر

                                                           

 استافیار فانشگاه معارف اسالمی. *
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نگه فارف و زبـانش را  کم و شرمگاه خویش را پاکبدارف و جزهی از شبش را به عبافت بپرفازف و ش
شوف. جابر عرض  ویش خارج میشوف، از گناهان خ ه از این ماه خارج میک طور ند، همانکحفظ 

رف: ای رسول خدا  این حدیث، چه زیباست  رسول خدا فرموف: و رعایت شروط آن، چه سخت ک
 1«است 
 داری  هز رو  آداب

فاری و تکلیف الهی برای بندگان، امساک از خورفن و نوشـیدن از انان صـبح تـا انان  اساس روزه
آمـده  تری فارف کـه فر کـالم اهـل بیـت شایسـتهفاری، آفاب و اخالق  مغرب است؛ اما روزه

فار، زبـان و گـوش و چشـم و اعضـا و  اگـر روزه»فرمایـد:  می است؛ از جمله حضرت زهـرا
   2«آید؟ ار او میکجوارح خوف را نگه ندارف، روزه به چه 

هرگاه روزه گرفتی، گوش و چشمت را از حرام روزه بـدار و همـه اعضـا و »فرموف:  امام صافق
ارت بـاز فار. بایـد وقـار روزه فر تـو باشـد. تـا کرفن خدمتک اندامت را از زشتی و ُپرگویی و انیت

سـان که روزه نداری، یکفاری، با روزی    ه روزهکر خدا. روزی کتوانی، خاموش باش؛ مگر از ن می
ُ ْم »فرموف:  رسول خدا 3.«نباشد...  َْ ا  ََ ْا

َ
َِ أ َل ا َِ اُ  الَنَظاُإ  ِِ ْلِسَنَتُكْم َوُغُّضوا َعَّما  َا ح

َ
َواْحَفُظوا أ

ْسَّم َعُكْم؛
َ
َِ أ َل  َِ ُ  اِاْسِتَّم ُع  ِِ زبانتـان را نگـه فاریـد و از آنچـه نگـاه بـدان روا نیسـت،  4َوَعَّم  َا ح

 «  هایتان را نگه فارید. بدان حالل نیست، گوشفافن  چشمانتان را ببندید و از آنچه گوش
، فروغ،  رفن حجـابکن انگیز، رعایـت رفن بـه منـاظر شـهوتکـ چرانی، نگاه ، چشمبر این اساس

تهمت، غیبت، آزار و انیت فیگران، عدم صـداقت فر معـامالت، برخـورف ناشایسـت بـا اربـاب 
سـازف و  فاری فر ماه رمضان را نابوف می رجوع و اموری از این فست، آثار ارزشمند عبافت و روزه

فاری  بسـا روزه»فرمایـد:  ه میکسازف  می الم پیامبرکرساند و آفمی را مشمول  یا به حداقل می
شـبانه،  عبـافته بهـره او از کـفاری  زنده اش از روزه، گرسنگی و تشنگی است و بسا شب ه بهرهک

 5«خوابی است. فقط بی
                                                           

 .78، ص ۴، ج الکافی، کلینیشیخ  .1
 .66۱، ص 7، ج الوسائلمستدرک . محدث نوری، 2
 .1۱1، ص ۱۱، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، ۴
 .۱، ص ۳، ج  إقبال األعمالطاووس،  بن. سید4
 .66۳، ص امالی. شیخ طوسی، 5

http://www.beytoote.com/fun/sms/sms-tide-fetr.html
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 حکایت

گویـد. حضـرت فسـتور فاف  فار است، به کنیز خوف ناسـزا می شنید زنی که روزه رروزی پیامب
طعامی آورفند و به آن زن فرموف: بخور  عرض کرف: ای رسول خدا  روزه هستم. حضرت فرمـوف: 

فهی؟ سپس فرموف: روزه، فقط خـوففاری  چگونه روزه فاری، فر صورتی که به کنیزت فحش می
برف، حجـاب  ها نیست. خداوند روزه را از تمامی آنچه روزه را از بین می ها و آشامیدنی از خورفنی

َواَم »قرار فافه است. آنگاه فرموف:  َُ ْ َثَإ اْلُجاَواعَ   َقَ  ال
َ
فاران واقعـی کـم هسـتند و  چقـدر روزه 1؛ َوأ

 «  گرسنگان، بسیارند 

 تالوت قرآن .2

فر ماه رمضان، تالوت قرآن است؛ زیرا فر این ماه،  های معصومان ترین سفارش یکی از مهم
قرآن نازل گرفیده است و قرآن با این ماه گره خورفه است. پس، توجه به تالوت و تـدبر فر قـرآن، 

َّضا َن  ِلُكِ  َشی»فرماید:  می امام باقر بسیار حایز اهمیت است. ََ َْ ُإ  ْْ ِا ُع اْلُقْإآِن َشا َْ ِا ٌع َو َْ  2؛ٍء 
 «، بهاری است و بهار قرآن، ماه رمضان است.برای هر چیزی

قـرار گرفتـه اسـت. امـام  کثرت تالوت قرآن، از آفابـی اسـت کـه مـورف توصـیه معصـومان
ْن ِتََلَوِة اْلُقْإآن»فرماید:  می  به نقل از رسول خدا صافق َِ  َِ ْ ِثُإوا ِف 

َ
فر این ماه، قـرآن را  3؛َوأ

 «  زیاف تالوت کنید.
ْن »فرماید:  می امام صافق

َ
َِ َفَقْد حْنَبِغی ِلّْلَّمْإِء اْلُّمْساِّلِم أ َلی َخّْلِق َِ  َِ ُد الَّل ْْ ِِ   حْنُظاَإ ِفای  اْلُقْإآُن َع اِد ْْ َع

َُ ِفی ُ ِ  حْوٍم َخّْمِس َن آحة   ْن َِ  
َ
ْن حْقَإأ

َ
ه کـقرآن، عهدنامه خدا برای مـرفم اسـت. شایسـته اسـت  4؛َوأ

 «ر هر روز، پنجاه آیه از آن را بخواند.ند و فکمسلمان به آن عهدنامه نگاه 
کرفند  فر ماه مبارک رمضان وقتی نجف بوفند، هر سه روز یک فوره قرآن را ختم می امام راحل

کرفنـد. فر  بار قرآن را خـتم میکه فر جماران بوفند، به فلیل کهولت سن، هر فه روز یک و زمانی
نموفند. ایشان همواره با قرآن مأنوس بوفند. یـک جـز  ایام سال نیز ماهی یک بار قرآن را ختم می

ها روی کرفند. گاهی، مدتقرآن را هشت قسمت کرفه، هر قسمت را فر زمان خاصی قراهت می
                                                           

 .۳66، ص ۳، ج  وسائل الشیعه. شیخ حر  عاملی، 1
 .6۱9، ص 1 ، ج الکافی. شیخ کلینی، 2
 .۱6، ص فضائل األشهر الثالثة. شیخ صدوق، 3
 .69۱، ص 1 ، ج الکافی. شیخ کلینی، 4
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 1نموفند.یک جمله )آیه( قرآن مکث می
خوانـد؛ بعـد از نمـاز صـبح، امام فر روز چند نوبت قرآن می»گوید: می یکی از نزفیکان امام

ماز ظهر و عصر، قبل از نماز مغـرب و عشـا و یـا فر هـر فرصـت فیگـر، بـه ایـن عمـل قبل از ن
رسیدیم، امـام را مشـغول خوانـدن مستحب پایبند بوف. ما بارها فر طول روز که خدمت ایشان می

 2«فیدیم.قرآن می

 مناجات دعا و .3

تـه، فعـا ومناجـات یکی از آفاب و اعمال مستحبی که فراوان فر ماه رمضان مورف توجـه قـرار گرف
ه قسمت عمده عبـافات را فعـا و نیـایش کای فارند؛ تا آنجا  این فو، فر اسالم جایگاه ویژهاست. 

فرمـوف:   ه روح عبـافت، فعـا شـمرفه شـده اسـت. رسـول خـداک ای گونه فهد؛ به یل میکتش
َلی» َِ ْفِزُعوا 
َ
َِ   أ ّلِ   َحَواِئِجُكْم   ِفی  الَّل َُ َِ ِفای  َل ا َِ ْلِجُئوا 

َ
اُ  َوأ َُ ُِ َفاِاَن الاُدَع َء  ُعاو ُْ َِ َوا َل ا َِ َّما ِتُكْم َوَتَّضاَإُعوا 

ةِ  َُ ها بـه او  الت، از خداوند مـدف بطلبیـد و فر سـختیکفر نیازهای خوف و هنگام بروز مش 3؛اْلِعَب 
 «ه فعا، روح و مغز عبافت است.کنید؛ چراکپناه ببرید و فر پیشگاه او، تضرع و فعا 

رفه اسـت: کها و زمین معرفی  همچنین، پیامبر فعا را اسلحه مؤمن، ستون خیمه فین و نور آسمان
ِن   الُدَع ُء ِسََلُح » َِ ُُ الِدحِن   اْلُّمْؤ ُْ الَسَّم َواِت   َوَعُّمو ض  َوُنو ْْ این مسئله، به قـدری مهـم اسـت   4.« َواْْلَ
عـاُكُمْمُقْلمایْعَبُؤاِبُكْمَرِبی»فرماید:  ه قرآن میک ُُ بگـو: پرورفگـارم بـه شـما اعتنـایی  5؛َلـْو 

 6«ند، اگر فعای شما نباشد.ک نمی
َفُعاو ِاَلْ اَ َاْحادَحُكْم ا لاُدع  فای اوقا ِت »فرمایـد:  فرباره فعا فر مـاه رمضـان می پیامبر اکرم ْْ َوا

َُ عّز وجَ  ف ْ   ِِ َصَّلواِتُكْم، فِ ّنْ  َاْفَّضُ  الّس ع ِت َحْنُظُإالّّل ُِ هـان ای مـرفم  فر مـاه  7؛ا لَإْحَّمِة ِالی عبا 
هایی،  هایتان را به سوی پرورفگار متعال بلند کنید کـه چنـین لحظـه رمضان و هنگام نماز، فست

                                                           

 .67، ص ای از آثار و سیره امام خمینی: قرآنگزيدهطینت متین، . آمنه خوش1
 .61، ص 1ج  ،های ويژه از زندگی امام خمینی سرگذشت. مصطفی وجدانی، 2
 .۴9ص   ،عدة الداعی ونجاح الساعی فهد حلی،  . ابن3
 .۴68، ص 1، ج الکافی ، . شیخ کلینی4
 .6۱نور، آیه  .5
 .6۳8، ص 1 ، ج  پیام امام امیرالمؤمنین. مکارم شیرازی و فیگران، 6
 .۱۱، ص األمالی. شیخ صدوق، 7
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ترین زمان زندگی شماست که فر آن هنگام، خداوند بـا فیـده محبـت بـه بنـدگان نگـاه  بافضیلت
 «کند. می

ل ماه رمضان، افعیه مخصوص شب،  های ماه رمضان ، شب افعیه روزها های  افعیه شب و روز او 
، افعیه شروع و وفاع ماه رمضان، افعیه شب آخر و روز آخر و افعیـه شـب عیـد  قدر، افعیه سحر

مفااتی  هایی است که وارف شده است و بسـیاری از آنهـا فر  هایی از فعاها و مناجات فطر، نمونه
 است. مرحوم شیخ عباس قمی نکر گرفیده الجنان
 هـا کـه بـه مفتـاح فعـا بگشـایند بس گره

 

ــبوحی  ــدان ص ــفای فل رن ــه ص ــان ب  1زفگ
 

 .توبه و استغفار 4 
های ماه رمضان، استغفار و توبه است که مـورف توصـیه قـرار گرفتـه و زمینـه  ترین ظرفیت از مهم

توبـه و اسـتغفار  ساز آورف. شاید فعا و مناجات، زمینه مندی از این ماه را برای انسان فراهم می بهره
رو، پیـامبر  تواند برای انسان حال مناجات و فعـا را فـراهم کنـد. ازایـن باشد؛ هرچند توبه هم می

او »فرماید:  می  اسالم ُِ حّْم َسان ُت َو َِ َِ اْل ٌإ حّضا َعُ  ف ا ْْ َِ َعَزّ َوَجَ ّ َوُهَو َشا ُإ الّّل ْْ َّض َن َش َْ ُإ  ْْ َش
ُإ اْلَبَإَ ةِ  ْْ َِ الَسّ ئ ُت َوُهَو َش اَن  ف  َِ  ِِ ُإ اْلِعْتا ْْ ُإ اْلَّمْغِفَإِة َوُهَو َش ْْ وَاِة َوُهَو َش ُإ الَتّ ْْ ُإ اْان َاِة َوُهَو َش ْْ َوُهَو َش

 ِْ شوف و گناهـان فر آن،  ماه رمضان، ماه خدا و ماهی است که فر آن، حسنات، مضاعف می 2؛الّن 
  «غفرت و آزافی از جهنم.گرفف و آن، ماه برکت است و ماه بازگشت و توبه است و ماه م محو می

ل ماه رمضان، خدای متعـال بـه فرشـتگان فرمـان می پیامبر اکرم فهـد کـه  فرموف: فر شب او 
، فرهای جهنم را بـر آنهـا ببندیـد و تـا  نیدکآراسته و آمافه   فاران از امت محمد بهشت را برای روزه

فهد که به زمین فروف آی و راه شیاطین را بر امت محمـد  نید و به جبرهیل فرمان میکپایان ماه باز ن
  3نند.که نتوانند ایمان و روزه آنها را فاسد کببند 

 کفرشتگان خدا فر شب آخر مـاه مبـار»فرموف:   گوید: امام محمد باقر محمد مسلم ثقفی می
اهان شما را آمرزید و توبه شما را پـذیرفت. ه پرورفگار گنکفهند  فاران بشارت می رمضان، به روزه

  4«ه چگونه خواهید بوف.کپس، به آینده بنگرید 
                                                           

 . حافظ شیرازی.1
 .۱۴، ص ۱6، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 2
 .۱69. همان، ص 3
 .۱۱، ص األمالی، شیخ صدوق. 4
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شـدن از  ه اهل شهر از معصیت او ناراحت شدند و بـرای خالصکاسراهیل بوف  مرف فاسقی فر بنی
رف: آن فاسق را از شـهر اخـراج کوحی  شر  او به خداوند پناه ُبرفند. خداوند به حضرت موسی

ار را از کـآن جـوان گناه ای نرسد. حضـرت موسـی ه به آتش او، اهل شهر را صدمهکتا آنن ک
ننـد. پـس، بـه غـاری کشهر تبعید نموف. او به شهر فیگری رفت. امر شد از آنجا هم او را بیـرون 

نهـاف و بـه  که از او پرستاری نماید. پس، روی بـر خـاکسی نبوف کپناهنده شد و مریض گشت. 
ام حاضـر بوفنـد، بـر  ه ای خدا  مرا بیامرز. اگر عیـالم و بچـهکرف کناه و غریبی ناله فرگاه حق از گ

ام جدایی انـداختی، بـه  ه میان من و پدر و مافر و زوجهکرفند. ای خدایی ک بیچارگی من گریه می
 واسطه گناهم مرا به آتش خوف مسوزان 

رف و نـزف کـو زن و اوالفش خلق  ای را به صورت پدر و مافر هکخداوند پس از این مناجات، ماله
ار اقوام خوف را فرون غـار فیـد، شـاف شـد و از فنیـا رفـت. خداونـد بـه کوی فرستاف. چون گناه

رفه. او را غسل فه و ففـن نمـا. وقتـی کجا فوت  رف: فوست ما فر فالنکوحی  حضرت موسی
فه اسـت. رکـه او را تبعیـد کـبه آن موضع رسید، فید آن شخص، همان جوانی اسـت  موسی
نم؟ فرموف: کرفی او را از شهر اخراج که امر کار است کرف: خدایا  آیا او همان جوان گناهکعرض 

رفم و به سبب ناله و مرضش و فوری از وطن و اقوام و اعتراف بـه گنـاه کای موسی  من به او رحم 
   1و طلب عفو، او را آمرزیدم.

 آداب افطار  .5

 خواندن نماز مغرب قبل از افطار

ه بـا گروهـی کنی؛ مگر آنک خوانی و سپس افطار می فر ماه رمضان نماز می»فرموف:   امام باقر
ن و سـپس نمـاز کـن. افطـار کـه منتظر افطارند. اگر با آنان بوفی، برخالف آنـان عمـل نکباشی 

ل، نماز بخوان. ه فو واجب برایـت پـیش آمـده کبرای آن»گفتم: برای چه؟ فرموف:  بخوان؛ وگرنه او 
ل به آن بپرفاز اس سـپس فرمـوف: « ه برتر است و نماز، برتـرین  آن فو اسـت.کت: افطار و نماز. او 
شوف. این نـزف مـن،  ای. پس، آن نمازت با روزه به پایان برفه می ه روزهک خوانی؛ فرحالی نماز می»

 2«تر است. محبوب
                                                           

 .۴6۱، ص داستان 055يکصد موضوع . اکبر صداقت، 1
 .616، ص مصباح المتهّجد. کفعمی، 2
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کنـد مراعـات  اقتضـا میجالب آنکه این امر، فر روایات استثنایی هم فارف؛ آنجا که افب جمعـی 
م می»اند:  که فرموفه جمع را فاشته باشیم؛ چنان ه بـا گروهـی کـفاری؛ مگر آن نماز را بر افطار مقد 

ل، افطار میکباشی  فر روایـاتی  1.«ن... کـن و با ایشان افطـار کنند. پس، با آنان مخالفت نک ه او 
ر برخـی روایـات نیـز توصـیه شـده فر و ف 2فار شـده نیز تقدیم نماز بر افطار مشروط به توان روزه

ه کـسـانی بـوفی کصورت توان، انسان قبل از افطار، نماز را با همه آفابش به جا آورف؛ ولی اگر از 
ل، افطار ک رفن بوف و میل تو، تو را از نماز مشغول میکفلت پیش افطار ـس  کرف، او  ن تا وسوسـه نفس

   3مالمتگر از تو برهد.
 دعای افطار

َُ »فرموفه:   رسول خدا ِخاَإ َلا ُُ ، ُاعِطَ ْ  ِفی الاُدن   أو  ِِ ِْ سَتج َاٌة ِعنَد َفط  َُ عَوٌة  َُ ِلُكِ  َعبٍد ص ِئٍم 
ه آن، یا فر فنیـا بـه او کفعای مستجاب فارف  کفاری، هنگام افطارش، ی هر بنده روزه 4؛ِفی اآلِخَإةِ 

 «شوف. شوف و یا برای آخرتش نخیره می فافه می
و همچنین سیره عملی ایشان، آمده است که هنگام افطـار و قبـل از   صومانهای مع فر توصیه

ا سام الّلاَ »فرمـوف:  هنگام افطـار می که رسول خدا آورفند؛ چنان افطار، فعاهایی را به جا می
ّنی ََنَك أنَت الَسّم ُع الَعّل ُم  َِ زِقَك أفَطإُت، َتَقَب   ِْ َم َلَك ُصّمُت َوَعّلی  ُْ . خـدایا  بـرای به نام خدا 5؛الّّل

 «رفم. از من بپذیر  همانا تو شنوای فانایی.کتو روزه گرفتم و بر روزی  تو افطار 
 نوع افطاری

رف و اگـر کـ رف، با حلوا )شیرینی( آغاز مـیک هرگاه افطار می فرموف: پیامبر خدا  امام صافق
فرمـوف:  رف و مـیکـ ر مـیر یا چند خرما و اگر اینها هم نبوفند، با آب ولـرم افطـاکیافت، با ش   نمی

نمایـد و سـیاهی  م مـیکها را مح سازف و فندان بو می ند و فهان را خوشک بد را تمیز میکمعده و »
شـوید و هیجـان  اماًل مـیکسازف و گناهان را  چشم را ُپرنور می کند و مرفمک چشم را تقویت می

نـد و ک معـده را آرام مـی نـد و حـرارتک نشاند و بلغم را قطع مـی ها و صفرای غالب را فرومی رگ
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 .۳۱۱، ص ۴ج  ،تهذيب األحکام. شیخ طوسی، 2
 .۱۳8، ص المقنعة. شیخ مفید، 3
 .1۱6۳۱، ح ۴6۳، ص 8، ج کنز العّمال ،متقی هندی .4
 .۳8967، ح 8۳، ص 7. همان، ج 5



96    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

 2«ند.که با شیر افطار کفاشت  خوش می علی»نیز فرموف:   امام باقر 1«َبرف. سرفرف را می

 آداب سحرخیزی  .6

ویژه فر مـاه مبـارک رمضـان،  هایی است که فر فرهنگ فینـی و اسـالمی، بـه سحر، یکی از زمان
ق و آفاب سحرخیزی وابسته است. توجه جایگاه ویژه ای فارف که بهرمندی از آن، به رعایت اخال

تـرین  مؤمنان به این زمان خاص فر مـاه رمضـان، بسـیار حـایز اهمیـت و ضـروری اسـت. مهم
هایی که فر این زمینه متوجه مؤمنان است، عبارت است از: عدم سـحرخیزی فر ایـام مـاه  آسیب
هـا  فافه از مناجاتسحری، سحرخیزی صرفًا برای خورفن سحری، عدم است های بی ، روزه مبارک

 و انکار و افعیه مخصوص سحر.
متجلی شده   های وارفشده است که فر کالم معصومان زنده فاری، یکی از توصیه احیا و شب

ا  الَّل اُ  »های متقین برشمرفه شده است؛ آنجا که حضرت فرموف:  و فرخطبه همام نیز از نشانه ََ َا
ْم ت ل َن  ُْ ََ َُ َتاْإت َل   ِاْجزاِء اْلُقاْإآِن َفَ ُفوَن َاْقدا بـه هنگـام شـب، بـرای عبـافت برپاینـد؛  3؛حَإِتُّلوَنا

 «نند.ک شمرفه و سنجیده تالوت می ه اجزای قرآن راک فرحالی
گذرانی و به بطالت گذراندن  فاری به معنای وقت زنده فاری نیز آفابی فارف؛ زیرا شب زنده البته شب
هایی است که انسان بایـد آن را از  توجه قلبی به لحظات و شب ها نیست؛ بلکه به معنای این شب

کنده سازف.   یاف خدا آ
تر باشـد و توجـه آن بـه نمـاز  فرزندم  مبافا خروس از تو عاقـل»گوید:  لقمان حکیم به پسرش می

که تو خواب  زند؛ فرحالی بینی که فر مواقع نماز و هنگام سحر، بانگ می بیش از تو باشد. آیا نمی
 «ی.هست

 ، خــروس ســحری فم هنگــام ســپیده
 

 گری فانـی کـه چرا هـمی کند نــوحه 
 

 یعنـی که نـمـوفنـد فر آیـنـه صـبـح
 

 خبـری کز عمر شبی گذشت و تـو بی 
 

الهـی   .الهی  خروس را سحر باشـد و حسـن را نباشـد»به تعبیر عالمه بزرگوار حسن زافه آملی: 
 «خروس را فر شب خروش باشد و حسن، خاموش باشد.
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 اهمیت سحرخیزی

سحرخیزی، فر احافیث اسالمی بسیار مورف توجـه و تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت و آثـار و برکـات 
 فراوانی را با خوف به همراه فارف؛ از جمله فر روایت آمده است:

ّّمِدالَنْوفِّلی ق َل َسِّمْعُتَ ]الْ» َِ َُ َِ الُنعا َ   ُىَعّلُی ْاُن  [ حُقوُل: ََن اْلَعْبَد َل ُقُوم فی الَّل اِ  َف ّم اُ  ِاا
ُإالّّلَ ُ َتع لی أْاواَب الَساّم ِء َفَتْنَفاِتُ،، ُّماَم حُقاوُل لِ  َُ ِِ َف أ ِْ َُ َعّلی َصْد َقَن َُ ّْلَّمَلِئَكاِة حّم ن   َوِشّم ا  َو َقْد َوَقَع 

ْنُظُإوا َلی َعْبدى َ  حَ ُبَ فی الَتَقُإِب 
ُ
ْنِبا    أ َُ ّنای ِلاَثَلَص ِخَا ٍل:  َِ  

ْاج ا    َِ َلَی ِاّم  َلْم أْفَتاِإْض َعَّل ا
 َُ َن َل ُْ َلِئكَتی أّنی َقْد َجَّمْعُت ََ ُدوا  َْ ، َْش َِ ُِ ف  حُد ْزق   أز ِْ ، أْو  َُ ه َل ُُ ، أْو َتْوَاٍة ُاَجِد َُ ُِ َل  1؛أْغِفُإ

فرمـوف: بنـده خـدا شـب از خـواب  ه میکـشـنیدم  محمد نوفلی گوید: از امام هافی بن علی
اش بـه طـرف  شـوف و گـاهی چــانه گیرف و به راست و چـ  متمایـل می خیزف و چرتش می برمی
شـوف. آنگـاه بـه  فهد تا فرهـای آسـمان گشـوفه  افتد. پس، خداوند متعال فستور می اش می سینه

ام، این چنین خـوف را  رفهکه واجب نکنید که به جهت چیزی کام نگاه  فرماید: به بنده فرشتگان می
ب به من به زحمت انداخته است؛ به امید ی ه آن را بـرای او کـی از سه حاجت: گنـاهی کبرای تقر 

نـم. آگاه باشید ای فرشتگان مـن کنم، یـا روزی او را زیــاف که برای او تجدید کای  ببخشایم، توبه
 «ـرفم.که هر سه را برای او روا ک

 و نافـه چـین کس ندیده است ز مشـک خـتن
 

 هر گنج سعافت که خدا فاف به حافظ 
 

ــی ــبا م ــاف ص ــحر از ب ــر س ــن ه ــه م  بینم آنچ
 

رف سحری بـوف   از ُیمن فعای شب و و 
 

 حکایت 

های شب، میرزا محمد تنکابنی از خواب بیدار شد. پدر را فر حالی عجیب فید؛ وی نشسـته  نیمه
اش تمام شوف. جلو رفت و با تعجـب بـه پـدر  گریست. مدتی صبر کرف تا گریه شدت می بوف و به

هایش را پاک کرف و با لحنـی  نگریست و از او پرسید: پدرجان  چه اتفاقی افتافه است؟ پدر اشک
خواندم و  وقتی فر قنوت نماز وتر، مناجات خمس عشره را می»آلوف فرموف:  ن و صدایی بغضلرزا
أیها العالم العامل... ؛ ای فانشـمند عامـل بـه »گریستم، ناگاه صدایی از سقف آمد ]و گفت[:  می

تم اختیار نشسـ بر خوف لرزیدم. این بوف که نتوانستم به نماز خواندن افامه فهم. پس، بی « علم... 
و گریستم. محمد آن روز فریافت که مداومت پدر به خواندن روزانـه یـک جـز  قـرآن و تـالوت 
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هر روز صبح و افای نماز شب، حتی سقف اتاق را نیز به تحسین وی وافاشته است. « یس»سوره 
   1این بوف که کوشید راه پدر را افامه فهد.

شبی فر ماه رمضان، فر پشت بـام خوابیـده بـوفم. فیـدم »گوید:  می یکی از فرزند امام خمینی
هایش را بـه  خواند. فسـت ی نماز میکه فر تاریکآید. بلند شدم و متوجه شدم آقاست  صدایی می
   2«ند.ک رفه و گریه میکآسمان بلند 

و بقیه را رف ک های ماه رمضان را تا صبح بیدار بوف. مقداری مطالعه می نیز شب عالمه طباطبایی
  3به فعا، قراهت قرآن و نماز مشغول بوف.

 فر این باره، شعر حافظ شیرازی خواندنی است:
ــد ــاتم فافن ــه نج ــحر از غص ــت س  فوش وق

 

 و اندر آن ظلمت شـب آب حیـاتم فافنـد 
 

ــه مبارک ــوف و چ ــحری ب ــه   س ــبی فرخنده چ  ش
 

 آن شــب قــدر کــه ایــن تــازه بــراتم فافنــد 
 

 ســحرخیزان بــوفهمــت حــافظ و انفــاس 
 

 4کـــه ز بنـــد غـــم ایـــام نجـــاتم فافنـــد 
 

 آداب سحر

 اند از: ترین آفاب سحر عبارت برخی از مهم
گـذرانی و خـورفن  وگو و مناجـات بـا خداونـد؛ نـه فقـط بیـداری و وقت گزینی و گفت ـ خلوت
 سحری.

فراموشی  ، ـ مراقبه نسبت ارزش زمانی سحر با توجه به ماه رمضان و توجه خاص الهی؛ نه غفلت
 گیری آن. و سهل

ـ مراقبه و توجه نسبت به حضور مالهکه و جنوف الهی فر توجه و عنایت به بندگان خدا فر این ماه، 
 ویژه فر سحرها. به
نکرفن آن، هرچند به یک فانه خرما یـا یـک شـربت آب باشـد؛ نـه غلبـه  خورفن و ترک سحری ـ

می و هـم روحـی و معنـوی پیامـدهای سحری که هم به جهت جس های بی خواب و گرفتن روزه
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 منفی فارف.
ـ استفافه از سحری مناسب و سالم و بـه انـدازه؛ نـه اسـراف و ُپرخـوری فر خـورفن و غـذاهای 

 کیفیت. مختلف و گوناگون و بی
ا أنَزلنا«  ویژه خواندن سوره ها، به ـ توجه به اعمال وارفشده فر سحر فر وقت خـورفن سـحری، « إن 

خورفن، ایـن سـوره را  ایت است که هرکس فر وقت افطـارکرفن و سـحریمستحب است. فر رو
 .بخواند، فر میان این فو وقت، ثواب کسی را فارف که فر راه خدا به خون خوف غلتیده است

تعـالی و مالهکـه بـر  ـ توجه به نکر استغفار؛ چراکه استغفار فر سحرگاهان، باعـث صـلوات حق
 .شوف استغفارکننده می

اّی »ویژه فعای  ات و افعیه، بهقراهت مناج ـ ِْ ُِ َو ّ  اْ ئاک َا ...« الّلْم انی اسئّلک َن اْ ئک ِاَ ْاْ 
   1های ماه مبارک رمضان. و خواندن فعای ُپرفیض ابوحمزه ثمالی فر سحر

 

                                                           

 .۱76ـ  ۱7۱، ص مفاتی  الجنان. شیخ عباس قمی، 1





 مجلس دوم 

 های مؤمن از دیدگاه امام صادق ویژگی

 *االسالموالمسلمینحسینانصاریانحجت

 اشاره

آن را فر خـوف  دشـوند، بایـ تمام افرافی که به این صفت شناخته می .ارکان مشخصی فارف ،ایمان
را بـه آراسـتگی  یشهای شخصیتی مؤمنان، پیروان خو با بیان ویژگی فاشته باشند. امام صافق

ْهاُ  الُزْهاِد »خواند:  ها فرامی به این خصلت
َ
ََ َناِة َوأ ْهاُ  اْلَوَفا ِء َواْْلَ

َ
ُِ َوأ ا  َْ ِع َواِاْجِت َْ ْهُ  اْلَو

َ
ِش َعُتَن  أ

َْ َعة  ِفی الَ وِم َوالَّل  ْصِ ُب َحدى َوَخّمِس َن 
َ
ِة، أ َُ ، ُحَزُ اوَن َواْلِعَب  ِْ  

َْ ََ ِئُّموَن ِا لَن َّلِة، اْلَق ِئُّموَن ا لَّل ِ ، ال
َإم ِْ َُ َحجَتِنُبوَن ُ َ   ُجوَن الَب َت َو ِِ َح ْم َو ُْ َواَل َْ َ

اهـل  ،اند شیعیان ما، اهل ورع و تـالش و کوشـش 1؛أ
کعـت نمـاز ویـک ر روز پنجاه فر هر شبانه .اهل زهد و عبافت هستند و اند فاری وفافاری و امانت

فهند و حج خانه خـدا را  زکات اموال خوف را می .فاران فر روزند بیداران فر شب و روزه .گزارند می
 «.کنند آورند و از هر حرامی، فوری می جا میه ب

منزله شاقول و تراز است تا هم شیعیان، راستی و فرستی خوف را بـا آن بسـنجند و  به ،ها این ویژگی

                                                           

غان نخبه ففتر تبلیغات حوزه علمیه قم. *  نویسنده، محقق و از مبل 
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را با رضایت و انتظار اولیای فین محک بزنند و هم فیگـران بـا  یشهمراهی خوعیار  هماهنگی و 
با نگرش به کالم نورانی  ،ببرند. فر این نوشتار پی بیت مشاهده آنها، به قداست و عظمت اهل

 پرفازیم. های مؤمن می به فو محور از ویژگی امام صافق

 آماج گناه نبودن .لمحور او  

به کارهـای زشـت،  1؛َوَ َتْقَرُبوااْلَفَواِحَشَماَظَهَرِمْنَهاَوَماَبَطَن» بیان با خداوند فر قرآن کریم
َفا ْجَتِنُبوا »با عبارت نـورانی  پیامبر بزرگ خدانیز و « نزفیک نشوید ،چه آشکار و چه پنهانش

َِ ُ َ  َحَإاٍم  نـدافن خمـس(، مالی )مانند ربـا و  :های حرام هاهل ایمان را از ارتکاب مجموع ،2«ِف 
 از قبیـل:لمس بدن نـامحرم(، اخالقـی ) و نگاه به نامحرم، شهوت حرام، غیبت همچون:بدنی )

کرفن حقوق مرفم( بـر حـذر  پایمال و ظلم، تجاوز :بخل( و اجتماعی )مانند و حسد، کبر، غرور
)عقایـد،  ایمـان آنهـا را هفهد تا گناه، فیوارهـای قلعـ از گناهان فرمان می یفارف و آنان را به فور می

 اخالق، اعمال و حاالت قلبی( ویران نکند.
فهنده آن، نزول بالهای  فهندگان به گناه با انجام حساسیت اولیای خدا به گناهان، تساوی رضایت

نهایـت فر اطاعـت الهـی و  سابقه و نیل به خشنوفی خداوند و برکـت بی جدید فر اثر گناهان بی
های او، توجـه بـه  د خداوند فر اثر نافرمـانی از فسـتورات و خواسـتهسو، خشم و لعنت شدی ازآن

نسـاختن  گرفتن جوارح و نیـز فـراهم خدمت گونه نفس فر آلوفگی به گناه و به ناپذیری جهنم سیری
های بد توسط چشم و گوش و فیگـر اعضـا، مسـاهلی هسـتند کـه  ها و وسوسه زمینه اجرای طرح

 د.رس ها ضروری به نظر می توجه بدان
 ،نتیجـه انـد و فر که فلشان با نور ایمان، نورانی شده است، سخن خـدا و پیـامبرش را پذیرفته آنان

ای بینا شده است که آنچه توفه مـرفم  گونه فارند. چشمانشان به گناهان فور نگه می  خوف را از آماج
شـنوند،  را که فیگران نمیتوانند آنچه  اند که می ای رسیده بینند و به شنوایی روشنی می بینند، به نمی

َِ »فرماید:  باره می فراین بشنوند. پیغمبر خدا ِْ الَّل َُ َحنُظُإ ِاُنو ُن َفِاَن َِ م کـه آن فَ ، فرف باایمان 3؛اْلُّمْؤ
 «.بیند نگرف، به نور خدا می می

                                                           

 .۳6۳. انعام، آیه 1
 .۱۴9، ص۱۱، جبحار األنوار. عالمه مجلسی، 2
 .۱، ح 1۳8، ص ۳، ج الکافی. شیخ کلینی، 3
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 سرآغاز سیر معنوی

 اند از: ارتمراتب ایمان، سیری زیبا را باید طی کند. مراحل آن عب  انسان برای رسیدن به
توجه به این امر که هیچ موجوفی فر جهان هسـتی، باطـل و بیهـوفه آفریـده  یعنی . سیر عقلی:۳

کنـد و او  به سازنده این سازمان  حق نیز توجه می ،بلکه مثبت و برحق است. از این رهگذر ؛نشده
 کند. را، حق و یکتایی او را فرک و کمک او را فریافت می

گاه  ز وروف به عرصه توحید و شناخت معبوف یکتا، با کمک او، بـه عرصـه. شناخت نبوت: بعد ا1
 یابد که او عقل، علم و نور محض است. گذارف و فرمی نبوت قدم می

و فرک ظرفیت باالی ایشان برای فریافـت  فنبال فهم جایگاه پیغمبر  شناسی: به . قرآن و امام۱
 شوف. ل مییکاملی از قرآن و امام ناو ابالغ آیات الهی، فر کنار آن حضرت، به شناخت 

این سـیرهای اعتقـافی و عملـی،  از  شوف و پس بعد از این سیر اعتقافی، سیر عملی وی آغاز می
آورف و مبدأ و معاف و نبوت، والیت، امامت و عمـل بـه آیـات قـرآن را فر  ناگهان سر از خدا فرمی

 فهد. خوف جای می
مات و فوری جستن از مجموعه آنهـا و نکر است، شرط پیموفن این   شایان مراحل، شناخت محر 

هاست. وجوف آلوفگی گنـاه و نافرمـانی فر جـان آفمـی، وی را از  ها و خوبی نیز آراستگی به نیکی
هایی که با هجوم خوف، مرفم را از قیامـت، خـدا،  او را فر فتنه ،وروف به میدان سیر معنوی بازفاشته

 کند. کند، گرفتار و به جهنم وارف می ها جدا می فین، کرامت و ارزش
 سبب آلودگی

وه شـینسـبت بـه تنظـیم  حاکی از اهتمام ویژه فین و اولیای فیـن ،جو فر منابع فینیو جست
های  تفکر، ارافه و خواست انسان فر رابطه با زندگی فنیاست. اساسًا، انسان فر مواجهـه بـا پدیـده

 ؛از فو نـوع ارزیـابی و تلقـی برخـورفار اسـتآفرینش که همگی آفریده خداوند حکیم هسـتند، 
ل که فسته خانـه و زنـدگی فر آن را سـازنده آخـرت  کنند، فنیـا را تجارت با عینک معاف نگاه می او 

ُلُكْمَعلیِتجاَرٍةُتْنجیُكْمِمْنَعذاٍبَألـیٍم»فانند:  می ُُ ای اهـل ایمـان  آیـا  1؛َیاَأُیَهااَلذیَنآَمُنواَهْلَأ
روسـت کـه  ازاین« .فهـد به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذابی فرفناک نجـات میشما را 

نه قارون و فرعون. فنیـای ایـن افـراف،  ؛کند می سلیمان و یوسف بسان ثروت و قدرت، آنان را
                                                           

 .۳۳ـ  ۳9. صف، آیه 1
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لحظه آن سرشار از رحمت، مغفرت، شـفاعت، کرامـت، احسـان و  قیمت و لحظه ملکوتی و نی
فر کمـال سـالمت طـی  فنیـا را ،قرار فارندمالمت نافانان  مورفان اگرچه رضایت الهی است. این

 کنند: می
 اهل مالمت کـه سـالمت رونـد

 

ــد  ــت رون ــه مالم ــالمت ب  1راه س
 جج

گیـرف. اندیشـه منفـی و فرون  نگاهشان به فنیا بر مبنای تمایالت و شـهوات شـکل می ،فسته فوم
حسافت، حرص، بخـل، غـرور و  :تاریک آنها، فنیایشان را بازیچه و لحظات عمرشان را لبریز از

گام  بـه جز سرابی کـه گام ،بر خیال استوار است و زندگی برای آنان ،کند. بنای زندگی آنان تکبر می
»کشاند، معنای فیگری نـدارف:  به پوچی و نابوفی میآنها را  َمَسَراٍبِبِقیَعٍةَیْحَسُبُهالَّظْمـنُنَمـا  

ح و صـاف اسـت کـه تشـنه آن را ]از  2؛َحَتیِإَذاَجاَ ُهَلْمَیِجْدُهَشْیئا  مانند سرابی فر بیابانی مسط 
 «آن را چیزی نیابد. ،که به آن رسد پندارف تا وقتی فور[ آب می

آیـد کـه راز  کاوی را از انسان فارنـد، چنـین برمی ترین روان فیگر، از آیات و روایات که فقیق بیان به
آلوفگی وی به گناهان ظاهری و باطنی، محبت افراطی و عشق غیرمنطقی به فنیا و نیز محور قـرار 

اصـل گرفتن عناصر مافی است که این نیز، زاییده تلقـی نافرسـت از فنیـا و حیـات فنیاسـت. ح
روست کـه فنیـای  ازاین .شوف فسته، بر اساس باطن آنها ارزیابی می آنکه، فنیای هریک از این فو

و فنیـای قـارون و فرعـون، بــازی،  اســت خانـه تجارت ، سـلیمان و یوسـفامیرمؤمنـان
 سرگرمی و کاالیی فریبنده است.

عنوان اولـین  را به 3«قلب مشغول به فنیا»های فل،  فر برشمرفن گونه پیامبر اکرم ،است گفتنی
نماید؛ قلبی کـه خـوفبینی و خوفمحـوری، او را کـور و کـر سـاخته و همـه فصـل و  آنها نکر می

فانـد. امـام  فاری را ابـزار نیـل بـه فنیـا می های خویش، حتی فین ها و خواستن و نخواستن وصل
َِ الُّمُّلاوَ  »فرماید:  ن مینیز فرباره برخی از آنا باقر َْ ِاا ُِ ِاَّضا َعة  َواْساَتَد اَه ََ  اْلُقاْإآَن َف َت

َ
ُجٌ  َقَإأ َْ

َِ َعَّلی الَن ِ   انـداختن فر زنـدگی  فرفی که تالوت قرآن را کاالی پول فرآورفن و پنجه 4؛َواْسَتَط َل ِا
 «مرفم قرار فافه است.

                                                           

 . حافظ شیرازی.1
 .۱۱. نور، آیه 2
ير المواعظ العددية. میرزاعلی مشکینی، 3  .1۴6، ص تحر
 .617، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 4
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ان آفمی با مقام، پول و شـهوت، اسـاس تمـام خورفن ج آری، قساوت  پدیدآمده از فنیازفگی و گره
ـرف غاصـبان خالفـت علـوی، غصـب فـدک تا آنجا که کار را به حلقه ؛هاست لغزش و  1زفن بر گ 

 کشاند. می 2علی بن بخش حسین کرفن فر مواجهه با کالم هدایت هیاهو و هلهله
 پیامدهای گناه

سو، مکانیسم  و اثرپذیرند. ازیک اندازه سعه وجوفی خویش، اثرگذار هریک به ،تمامی موجوفات
شـوف، خبـرفار  جا میه عالم هستی، حتی از کتابی که از روی میز جاب که همه کند عالم اقتضا می

تمـام حرکـات انسـان،  فر برابرموفه که جهان، نخداوند حکیم، چنین ارافه  ،شوند. از سوی فیگر
عنوان فعل و عملکـرف اختیـاری انسـان، از ایـن  مناسب و متناسبی فاشته باشد. گناه نیز به واکنش  

 قاعده فراگیر مستثنا نیست. 
 :شوف گناه اشاره می و پیامدهای به برخی از آثار ،فر افامه

 . جلوگیری از روزی1

فهد. یکـی از آنهـا،  فر قبال گناه و نافرمانی انسان و متناسب با آن، واکنش نشان می 3عالم هستی
َُ »فرمایـد:  می جلوگیری و ففع رزق الهی است. امام باقر  َعْنا

ُ
أ َْ ْنَ  َف اْد ُجاَ  َل اْهِنُ  الاَهّ َنّ الَإّ َِ

ْزُق   «گیرف. روزی از او کناره می ،نتیجه فر و کند همانا انسان گناه می 4؛الِإّ
 . تیرگی و تباهی دل2

ا »فرمایـد:  می  کشـاند. امـام صـافق ارتکاب گناه، چه صغیره و چه کبیره، فل را به تیرگی می َُ
َِ

اُء  َُ َِ ُنكَتٌة َسْو ُجُ  َخَإَج ِفی َقّْلِب َنَ  الَإّ ُْ بـا « فر فلش نقطه سیاهی برآید.، هرگاه انسان گناهی کند 5؛أَ
 ،ر جان گناهکار، نور فطرت فر فرون او بـه خاموشـی گراییـدهشدن گناه ب افامه یافتن گناه و حاکم

کند و تمام فرهـای نجـات بـه  نتیجه، حقیقت را گم می شوف. فر فل به تباهی و سیاهی کشیده می
 رسد. د و به رستگاری نمیبین نمیروی سعافت را  ،بعدازآن ،شده رویش بسته 

                                                           

 .۳۴8، ص ۴، ج تهذيب األحکام. شیخ طوسی، 1
 .۱، ص ۴6، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 2
 .۴. فتح، آیه 3
 .۱9۳، ص ۳6، ج وسائل الشیعة. شیخ حر  عاملی، 4
 .۳۱، ح ۱7۱، ص ۱، ج الکافی. شیخ کلینی، 5
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 . تأخیر در اجابت دعا3

شوف، خـوف را فچـار  های خوف، متعرض خشم پرورفگار می و خواسته انسانی که با پیروی از امیال
های آن حرمان بـزرگ اسـت؛  کند. تأخیر یا محرومیت از استجابت فعا، یکی از جلوه حرمان می

اش را  خواهـد، ارافه الهـی بـر آن اسـت کـه خواسـته زیرا آن هنگام که بنده حاجتش را از خدا می
ای کـه مـأمور کـار اوسـت،  شـوف، خـدا بـه فرشـته گنـاهی می که گرفتار  اجابت کند؛ ولی آنگاه

ِناای»فرمایــد:  می َِ اا َن  ََ ْإ ِِ ِطی َواْسااَتْوَجَ  اْل ََ ّح َهاا  َفِاَنااَ َتَعااَإَض ِلَساا َِ  
َُ اا َْ َُ َواْحِإ  1؛َاَتْقااِ  َح َجَتاا

زیـرا او خـوف را فر  ؛اش محـروم کـن اش را به انجام نرسان و او را از فستیابی بـه خواسـته خواسته
 «معرض خشم من قرار فافه و مستحق فوری از رحمت من گشته است.

جهت اسـت کـه  بـدین ،ای بیان این نکته ضروری است که اسـتجابت فعـای گناهکـاران حرفـه
صحبتی بـا  با اجابت سریع فعا، آنان را از هم بنابراین، .خداوند حاضر نیست صدای آنها را بشنوف

ممنوعیت استجابت فعای مؤمنان، برخاسته از عشـق و عالقـه خـدا بـه  اما ؛کند خوف محروم می
 گوی بیشتر خدا و بنده است.و ای فراهم ساختن زمینه گفت گونه آنان و به

 داری زنده . محرومیت از شب4

فضیلتی آسمانی است که فل را سرشار از آرامـش نمـوفه، بـه  ،سحرخیزی و نماز فر هنگام سحر
فرمایـد:  می کند. رسول گرامـی اسـالم بخشد و رزق را افزون می میصورت نمازگزار زیبایی 

ِبّ » ْنْ ٌة َعِن ْاِاّْمِم، َوُتْطِفُئ َغَّضَ  الَإّ َِ ، َفِ َنّ َصَلَة الَّلّ ِ   َْ َعة  واِحَدة  َلِة الَّلّ ِ  َوَلْو  ََ َْ  َو َعَّل كْم ِا  َتبا 
ِْ حْوَم ال  

ةِ َتع لی، َوَتْدَفُع َعْن َاْهِّلْ  َحَإّ الَنّ ََ  .یـک رکعـت هرچنـد ،بر شـما بـاف بـه نمـاز شـب 2؛ِق  
فارف، خشم پرورفگار را خاموش و سـوزش آتـش را  انسان را از گناه بازمی ،فرستی که نماز شب به

 «فر قیامت ففع می سازف.
های معنوی و مافی نماز شـب، یکـی فیگـر از پیامـدهای  شدن خواب و بازماندن از بهره سنگین
فر این خصـوص فرمـوفه اسـت:   گی روح و ارتکاب حرام است. امام ششمناپذیر آلوف جبران

آورف، از خوانـدن نمـاز  شخصی که به گنـاه روی مـی 3؛ِاّن الّإُجَ  َلُ هِنُ  الّهنَ  َفُ َِإُم َصَلة اَلّّل ِ  »
 «شوف. شب محروم می

                                                           

 .۱69، ص 79، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 1
 .1۳۴۱۳، ح 7، ج العمال کنز. متقی هندی، 2
 .17۳، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 3
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 . سلب نعمت5

آن نعمـت بـرای بنـده بـاقی و  نمایـد ارافه میکنـد،  اش عطا می نعمتی را که به بنده خداوندوقتی 
ای سـرفرگم  انتخاب و اقدام به حرام، زندگی را کالفه  این عبد است که با سو  ؛ ولیماندگار بماند

بـاره  فراین  فهـد. امـام صـافق کند و آنچه را مایه راحتـی و آسایشـش بـوفه، از فسـت می می
َُ َعَّلی َعْبٍد ِنعَّماة  َفَسا»فرماید:  می ْنَعَم الَّل

َ
ُِ ِااَهِلَک الَساّْلَ  ََ  أ ِِ ْنبا   َحساَت َُ ُِ َحّتای ُحاهِنَ   ّحا  َِ   

َْ  1؛َّلَب
مگر به سبب گنـاهی کـه سـزاوار سـلب آن  ؛از او نگرفت ،ای فاف خداوند هر نعمتی را که به بنده

 «نعمت شد.
حاضـر شـد.  ،خوانش که فر بستر مرگ بوف بر بالین یکی از شاگرفان جوان و فرس ،فضیل عیاض

بگوید. آن جوان فر پاسخ به فرخواست استاف، از این نکر شـریف « هالالل  إ لهإال»از او خواست تا 
اما آن جوان گفت: نخـوان،  ؛اظهار بیزاری کرف. قرآن آورفند تا با خواندن سوره یس راهی بگشایند

ف تـا اینکـه شـبی فر رف. شگفتی و حیرت، استاف را فر برگرفته بوکشم و مُ  من از شنیدنش زجر می
رؤیا، شاگرفش را فر آتش جهنم مشاهده کرف. پرسید: چه شد سرانجام  تو به اینجا کشـیده شـد؟ 

 .خواری بوفم که تا زمان مرگم افامه فاشـت چینی و شراب گفت: مبتال به سه گناه حسافت، سخن
به این بـال فچـار  ]شد و نعمت  یاف خدا و شنیدن کالم حق از من سلب نمی[ ،اگر توبه کرفه بوفم

 2شدم. نمی

 کردن دل زنده    راه

فرمان. خداوند نسخه فرمانگر خوف را فر قالـب قـرآن ارزانـی  بیماری فل است و البته قابل ،گناه
و ما از قـرآن آنچـه را بـرای  3؛َوُنَنِّزُلِمَناْلُقْرآِنَماُهَوِشَفاٌ َوَرْحَمٌةِلْلُمْؤِمِنیَن: »هفرموف وفاشته 
 کـه پایـان خداونـد اقتضـا کـرف و نیز کـرم بی« .کنیم ن مایه فرمان و رحمت است، نازل میمؤمنا

َِ »پیامبری با وصف  ٌْ ِاِطِب َوا َُ هـای جسـم و  کننـده بیماری تا فرمان ،برای مرفم قرار فهد 4«َطِب ٌ  
های وحی، برای احیای قلب مـرفه فر اثـر خطـا و  های مرفه گناهکاران باشد. آموزه شفابخش فل

 کنند: گناه، فو اقدام را به ما توصیه می
                                                           

 .1۴، ح 17۴. همان، ص 1
 .۱۱، صگناه و سبب آن. حسین انصاریان، 2
 .81. اسرا ، آیه 3
 .۳98، خطبه البالغه نهج . سید رضی، 4
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 . موعظه1

شـدن و رهـایی از  ، قابلیت زندهخارج شدهقلبی که فر اثر گناه، از حالت ملکوتی و الهی خویش 
امـام  ،فر وصـیت بـه فرزنـدش نامؤمنـ دارف. امیـرنشدن به پرورفگار را  یس و وصلچنگ ابل

ْحِی َقّْلَبَک ِا ْلَّمْوِعَظةِ »کند:  امر می  مجتبی
َ
« ات را بـا شـنیدن موعظـه زنـده کـن. رفهقلب مُ  1؛أ

 گرفاند. رفه را به حیات برمیمُ  مریم بن مانند عیسی آری، موعظه به
جملـه  که ایشان وارف تهران شد، انبـوه مـرفم از  ی به ایران، هنگامیفر جریان سفر مرحوم شوشتر

سفیر کشور روسیه به مالقات ایشان رفتند. مرفم تقاضای موعظه کرفند و مرحوم شوشتری بنـا بـه 
ها  جا حاضـر اسـت و بـه آنچـه فر سـینه مرفم  آگاه باشید که خدا فر همـه»اصرار مرفم، فرموف: 

َُ » نهفته، فاناست: ِْ ِاَنّ ُدو َُّ فهنده و کوتـاه، اثـری عمیـق فر مـرفم  این سخن تکان.« َعّل ٌم ِاهاِت ال
ها تپید و مرفم فگرگـون شـدند. سـفیر روسـیه فر  ها روان شد و قلب ای که اشک گونه گذاشت؛ به

کـه ایـن قشـر روحـانیون راسـتین   تـا هنگـامی»ای به امپراتوری روس فر این مورف نوشـت:  نامه
بـرف؛  نمی  فم باشند و مرفم از آنان پیروی کننـد، سیاسـت مـا کـاری از پـیش مذهبی، فر میان مر

کنـد، روشـن  گونه فگرگونی ایجاف می چراکه وقتی یک جمله شوشتری فر یک مجلس عظیم، این
 2«است که فستورها و فتواهای آنان چه خواهد کرف.

 . توبه2

از جـافه  ،توبـه ه وسـیلهنهـد. بـ می گناهکار با اقدام به گناه، پشت به خدا، فر مسیر شـیطان گـام
فیض خدا، فرمان او و نیرومنـدترین قـدرت بـرای  ،شوف. توبه سالک راه الهی می ،شیطان برگشته

ْوَااةِ »فرماید:  می نجات انسان پیش از فرارسیدن مرگ است. امام علی اَن الَتّ َِ ْنَجُ، 
َ
 3؛َا َشِف َع أ

ای که با نافرمانی، فر برابـر خـدای عظـیم قـد علـم  بنده« تر نیست. از توبه رهاننده ،هیچ شفیعی
شوف که یکی از آن سه، تمام  ، از طرف خداوند مشمول سه هدیه بزرگ میپس از توبه ،کرفه است

 :اند از . این سه عنایت بزرگ عبارتفهد اهل آسمان و زمین را نجات می

                                                           

 .۱۳. همان، نامه 1
2 .www.hawzah.net 

 .۱7۳، حکمت البالغه نهج . سید رضی، 3
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ابِ»کننده است:  عاشق توبه ،خداـ  َوّ َهُیِحُّبالَتّ الَلّ خـدا کسـانی را کـه بسـیار توبـه  ،یقین به 1؛یَنِإَنّ
 «کنند، فوست فارف. می

کننـده: فرشـتگان عـرش و اطـراف آن، از خـدا بـرای  خواهی پیامبر و مالهکه بـرای توبه آمرزشـ 
»کننـد:  می بخشش گناهکاری که توبه کرفه است، فرخواست ََ َفاْغِفْرِلَلِذیَنَتاُبواَواَتَبُعواَسـِبیَل

را از  هـابیـامرز و آن ،اند اند و راه تو را پیروی نموفه آنان را که توبه کرفه ،پس 2؛َعَذاَباْلَجِحیِمَوِقِهْم
 « فار.  عذاب فوزخ نگه

شده است تا خداوند امـت پیغمبـرش   نیز به استغفار روزانه برای امتش فرمان فافه  پیامبر اکرم
 3را ببخشاید.

اا»هـا:  ها به خوبی تبدیل بدیـ  ا َرِحیما ِئک يَبِدُل الَلُه َسیَئاِتِهْم َحَسَناٍت َوکاَن الَلُه َغُفاورا وَلٰ
ُ
 4؛َفأ

 «کند. ها تبدیل می هایشان را به خوبی خدا بدی آنان کسانی هستند که
ـــدگار ـــف خداون ـــین و لط ـــرم ب  ک

 

ــار  ــت شرمس ــرفه، اوس ــده ک ــه بن  5گن
 

 زهدورزی .محور دوم

آن را موجـب   بدان پایه است کـه پیـامبر و امامـان معصـوم ،جایگاه رفیع این ویژگی اخالقی
مایـه چشـیدن شـیرینی  ،نهایـت و فر 8فراغـت قلـب ،7ها شدن مصیبت آسان ،6راحتی فل و بدن

 کنند. معرفی می 9ایمان
 حقیقت زهد

واســطه  روی بازگرفانیــدن از چیــزی به»و « شــدن رغبــت بی»معنــای   فر اصــل بــه ،«زهــد»واژه 
                                                           

 .111. بقره، آیه 1
 .7. غافر، آیه 2
 .1۱۱، ص ۳، ج الخصال؛ شیخ صدوق، 19، ص 6، ج بحار األنوار. ر.ک: عالمه مجلسی، 3
 .79. فرقان، آیه 4
 . سعدی شیرازی.5
 .7۱، ص الخصال. شیخ صدوق، 6
 .۱۴۳، ص 1، ج مکارم األخالق. حسن طبرسی، 7
 .۳6، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 8
 .۳18. همان، ص 9
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ای بـه فنیـا  گونـه نتیجه آن، قلـب انسـان به قلبی است که فر یامر ،است. زهد 1«حقیرشمرفن آن
انـدازه   یعنی ارتبـاط قلـب بـا فنیـا بـه ،فیگر، زهد بیان به ؛د که او را به گناه سوق ندهدکن ه میتوج

 برانداز. هوای پاک و نسیم باشد؛ نه طوفان و تندباف خانمان
 2«شکستن  حرام است تا فر زنـدگی حـرام یافـت نشـوف. فرهم ،زهد»فرماید:  می مؤمنان امیر

له فضایل رهنمون می 3زهد، ثروتی شـوف. آن  است که فر جان هرکس یافت شوف، او را به بلندای ق 
فر فو کلمـه از قـرآن گـرف  ،همه زهـد»حضرت فر پاسخ به پرسش از ماهیت زهد چنین فرموف: 

فریغ نخوریـد و بـدان چـه بـه شـما  ،تان رفتهخدای سبحان فرموف: تا بر آنچه از فست ؛آمده است
ها افسـوس نخـورف و بـر فسـتاورفهای خـوف  فافه کس که بر ازفسـت آن 4.«فافه، شافمان مباشید

 5«زهد ورزیده است. حقیقت،[ ]بهمسرور نباشد، 
 آثار زهد

فرونـی های گوناگون  فر جنبه آثاریها و  های اخالقی، نشانه فارا بوفن زهد نیز مانند فیگر فضیلت
گذارف. پیموفن مسیر کمال و تالش برای فستیابی به روح ایمان، بـدون  و بیرونی زاهد بر جای می

 اند از: عبارت پیامدهای زهدممکن نیست. برخی از  ،های آن توجه به این حقیقت و آثار و نشانه
 . شکیبایی در نامالیمات1

فنیـا، وی را بـه اسـتقامت فر برابـر شده مـؤمن بـا  کرفن و تعامل منطقی و حساب زاهدانه زندگی
 ،فارف. آری، ایـن سـرمایه فرونـی  ابـونر اسـت کـه او را فر صـحرای تفتیـده ربـذه مـی فشارها وا
جـای   که از شدت گرسنگی و تشنگی، بر روی زمین سر بر فامن فخترش نهافه است، به فرحالی

َِ الَساََلُم، »کند:  ورزی با خالق مشغول می صحبتی و عشق شکوه و گالیه، به هم َِ الَسََلُم، َعَّل ا ََل 
َُ الَسََلم. ْن َِ َِ الَسََلُم،   7آرایـد؛ نفـس می  همسـری، بـه عفـت که بالل را فر فشـار بی همچنان 6«ِا

                                                           

 «زهد.»، نیل واژه نامه دهخدا لغتاکبر فهخدا،  . علی1
 .6۴۳، ص گناه و سبب آن. حسین انصاریان، 2
 .176، ص غرر الحکم. تمیمی آمدی، 3
 .1۱. حدید، آیه 4
 .۴۱۱، حکمت البالغه نهج . سید رضی، 5
 .۱۱۱، ص 11، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 6
 .1۱7، ص ۱، ج الکبری الطبقاتسعد،  . ابن7
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شوف و نه براثر نیاز جنسـی،  که نه فر هجوم گرسنگی، به خوفکشی یا فیگرکشی آلوفه می ای گونه به
 به ناپاکی چشم و فامن کشیده شوف.

بسـتگی بـه فنیـا و متـاع آن، فر برابـر فشـار گناهـان و شـهوات، شـکیبایی  که با رهیدن از فل آنان
و خداوند آنان را فر هنگام مرگ، با فرو  1گیرف ان را فربرمیایشورزند، فروف و رحمت پرورفگار  می

هـا بشـارت  ترسهـا و  یافتن رنج به پایان ،از تنهایی خارج کرفه و کند فرستافن فرشتگان، یاری می
 3د.شون با مهمانداری خدای غفور رحیم، پذیرایی می نیز و فر آخرت 2فهد می

 . دوراندیشی و بلندنظری2

نظران کـه از نگـاه  شوند. کوتـه تقسیم می «بلندنظر»و  «نظر کوته»فسته  مرفم از فیدگاه قرآن به فو
تمام خواسته آنهـا فر محـور خبرند،  محدوف و ناقصی به هستی برخورفارند و از حقیقت عالم بی

زند. فسته فوم، بلندنظران هستند که از فهم  های ناماندگار آن فور می امور مافی و ظاهری و لذت
ها و زمـین اسـت،  فار آسمان رحیم و کریمی که خزانه خدای خوف را با  و بینایی برخورفارند؛ چون

هـای  تمام خوبی د وان های نیک خواستهاز  سرشاربلکه  ؛خواسته نیستند تک . اینانبینند مواجه می
َوِفـیاِِرـَرِة»خواهنـد:  فنیوی و اخروی را از او می یا مافی و معنوی ْنَیاَحَسـَنة  َناآِتَناِفیالُدّ َرَبّ

 4.«َحَسَنة 

 . تعامل شایسته با دنیا3

واهنـد و خ افرافی که قلبشان به خصلت واالی زهد، آراسته گرفیده است، فنیا را برای آخـرت می 
های  کـه از شخصـیت 5یعفور بن فنیای آنها رنگ آخرت به خوف گرفته اسـت. عبداللـه ،به تعبیری

مـا فنیـا را فوسـت  :گویی به امـام عـرض کـرفو است، فر گفت توجه امام صافق واال و مورف
خـواهی بکنـی؟ عـرض کـرف: از  فاریم. حضرت به فنبال این سخن فرموف: با ایـن فنیـا چـه می

آن استفافه کنیم و ازفواج کنیم و بر خانوافه، نیازمندان و برافران فینی خـوف انفـاق کنـیم. امکانات 

                                                           

 .۳67. بقره، آیه 1
 .۱9. فصلت، آیه 2
 .۱1ـ  ۱۳. فصلت، آیه 3
 .19۳. بقره، آیه 4
 آمده است. 6، جلسه ارزش عمر و راه هزينه آنحال ایشان، فر کتاب  . شرح5
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َن الآلِخَإةِ »امام فر افامه فرموف:  َِ ْن الُدْنَ   َهَها  َِ از آخـرت  ،گـویی این فنیایی که تـو می 1؛َلْ َس َهَها 
 «است.

 های زندگی . بینایی به عیب4

کند تا عیب زندگی خوف را بفهمـد و از رشـد  است، کمک می قلبی اهل زهدخداوند به کسی که 
اَءَها  َو »فرماید:  می آن جلوگیری کند. امام صافق َُ ُِ ُعُ اوَب الاُدْنَ    اَإ ََ ْن َزِهَد ِفی الاُدْنَ   ... َا ََ

َواَءَه  ا هـای آن، بینـ های فنیـا و فرف و فرمان کسی که فر فنیا زهد بورزف، خداوند او را به عیب 2؛َُ
 هـای معنـوی با انواع فرفهـای فکـری و روحـی و بیماری ،ها زندگی بسیاری از انسان« سازف. می

 انگارند. و باطل را حق می بسا حق را باطل چه ،فانند تنها عیب و فرمان آن را نمی که نه آمیخته

 و رسد میجانبه به لوازم و شرایط ایمان، فرف به شایستگی و کمال  حاصل آنکه فر اثر پایبندی همه
و  ناسو، معصـوم که ازیک ای گونه شوف؛ به مایه برکت، نجات و عامل رشد خوف و فیگران می

مایه رفـع و ففـع  3آفم، سو، همچون زکریابنفیگرکند و از زیبایی به فیگران معرفی می مرام آنها را به
مؤمنـان فر توصیف عظمت و محبوبیت   روست که رسول خدا شوف. ازاین بالها از جامعه می

اْن »فرماید:  چنین می َِ َلاَی  َِ َحاَ  
َ
ْن َخّْلِقای َخّْلقا   أ َِ ََ  َخَّلْقُت  ََ َجَ  َّمَن ُؤِ َحُقوُل َوِعَزِتی َوَجََلِلی  َن الَّل َِ

ِن  َِ ت و جاللـم کـه فر میـان  4؛َعْبِدَى اْلُّمْؤ همانا خداوند بزرگ و متعـال فرمـوف: سـوگند بـه عـز 
آنـان کـه بـه زهـدورزی  ،از سـوی فیگـر« تر از بنده مؤمنم نیافریـدم. چیزی محبوب ،مخلوقات

اهـل  و همـواره کند زفه و سرمست نمی جهانی آنان را فل اند، فاشتن و نداشتن امکانات این آراسته
برنـد و بـه فافه و نـدافه خداونـد،  از زنـدگی لـذت می ،هستند و بـا همـه وجـوف  نشاط و آرامش

 اند. برابر خواست و رضایت او تسلیم اند و فر راضی

                                                           

 .۳6، ص ۳۱، ج مستدرک الوسائل. میرزاحسین نوری، 1
 .۳18، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 2
 آمده است. 1۴، جلسه شیطان و اهل تقواحال ایشان، فر کتاب  . شرح 3
 .۳68، ص 68، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 4



 مجلس سوم 

 از نگاه قرآن لذت زندگی

 *اکبرحسینیاالسالموالمسلمینسیدعلیحجت

 اشاره

تزندگی مؤمنان  کـه بـه زیـور ایمـان آراسـته  های عمیق معنوی اسـت و آن راستین، سرشار از لذ 
های بسـیاری بـرای  مند است. راه است، سرخوش از حقایق و عنایاتی است که فر فنیا از آنها بهره

ت زندگی مؤمنانه وجوف فارف که از جمله آنها، عبافت خالصانه خداوند رحمـان، یعنـی  نیل به لذ 
از اوست؛ چراکه اساسـًا هـدف آفـرینش  انسـان، عبـافت و  2و اطاعت خاشعانه 1انقیاف و خضوع
ْنَسِإَ ِلَیْعُبُدوِن»بندگی اوست؛  جن و انـس را جـز بـرای پرسـتش خـوف  3؛َوماَرَلْقُتاْلِجَنَواْْلِ

 «ام. دهیافرین
و عبافت نیـز از  فهد ای انجام می بر اساس قانون کنش و واکنش، انسان هر کاری را به امید نتیجه

و مؤمنان انتظار فارند که بندگی آنان ثمربخش باشـد. فر منـابع اسـالمی  این قانون مستثنا نیست
                                                           

 علوم و فرهنگ اسالمی. پژوهشگاهی علم  ئتیهعضو  *
 .۱8۱، ص 1، ج المصباح المنیر. احمد فیومی، 1
 .17۱، ص ۱، ج لسان العربمنظور،  . ابن2
 .66. ناریات، آیه 3
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ت،  برای عبافت آثاری مانند: فوری از گناه، رهایی از آتش، برخـورفاری از بهشـت، شـافی، لـذ 
ت مـؤمن تواند موشده می نشاط، آرامش، بیان شده است. بدیهی است که همه نتایج گفته جب لذ 

تی اسـت کـه انسـان فر اثـر فوری از گنـاه،  ت مؤمنانه فر این نوشتار، لـذ  شوف؛ اما مقصوف از لذ 
گـرفف. فر ایـن نوشـتار، ضـمن  پیروی از فستورات الهی و رازونیاز با پرورفگار خوف به آن نایل می

ت و اقسام آن، شاخص  .شماریم های زندگی مؤمنانه را برمی اشاره به معنای لذ 

ت تعریف الف.
 

 لذ
ت»، برخـی از معـانی واژه 2و خوشی فر مقابل نـاراحتی 1خوشی، گوارایی افراک  فر منـابع « لـذ 

ت هســتند. فر تعریــف  لغــوی اســت و بهجــت، نوق، تمتــع و حــظ، واژگــان متــرافف واژه لــذ 
ت، فرک و احساسی است که مالهم و موافق با طبع انسان باشد.    3اصطالحی، لذ 

ت اقسام ب.
 

 لذ
ت، به فو نوع جسمی )مافی( و روحی )معنوی( تقسیم می  شوف. لذ 

ت جسمی )مادی(: 1
 

 . لذ

ت مافی، شامل  ت»لذ  ت»همچـون: خـورفن، آشـامیدن و پوشـیدن و « های مستقیم لذ  های  لـذ 
مانند: مهارت، محبوبیت، تسلط بـر فیگـران، تفـریح فر فامـان طبیعـت ، امنیـت، « غیرمستقیم

   4باشد. یق علمی میآزافی و کشف حقا

ت روحی )معنوی(:2
 

 . لذ

ت روحی، مانند: انجام تکلیف، مناجات، رضایت از مقدرات الهـی، محبـوب خـدا بـوفن و  لذ 
ت زنـدگی مؤمنانـه،  5حب  الهی. ل، برتر است. برخورفاری از لـذ  ت، نسبت به نوع او  این نوع لذ 

تی کنندد گویندوآنراآروزمیکه انبیا و اولیای الهی فر نجواهای خوف از آن سخن می گونه آن لـذ 
6نسبتبهحقتعالیاست.محب تپایدارکهمنشأآن درکعظمتخداواست

                                                           

 .۱677، ص ۱، ج فرهنگ فارسی. محمد معین، 1
 .۳7۱۴۱، ص ۳1، ج نامه دهخدا لغتاکبر فهخدا،  . علی2
ينش و انسان. ر.ک: محمدتقی جعفری، 3  .۳8۳ـ  ۳69، ص آفر
 . همان.4
 . همان.5
 . همان.6
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 نویسد:میبارهانواعلذتانساندراستادشهیدمطهری
فر اثر برقراری نوعی ارتبـاط  کهانسان تعلق فارف ی از حواس یکه به کی است یها لذت ،نوع یک»
دن یه چشم از راه فکمانند لذتی  ؛شوف ی از مواف خارجی حاصل مییکعضو از اعضا با  یکان یم

 .برف تماس میدن و المسه از راه یدن و فهان از راه چشیو گوش از راه شن
چ عضـو خـاص یه با عمق روح و وجدان آفمی مربوط است و به هـکی است یها لذت ،گرینوع ف

ه کـماننـد لـذتی  ؛شـوف رونی حاصل نمییمافه ب یکر برقراری رابطه با یست و تحت تأثیمربوط ن
ت فرزنـد خـوف یا موفقیت خوف یا از موفقیت و احترام، و یا از محبوبیانسان از احسان و خدمت، 

 .عامل مـافی خـارجی اسـت یکم یر مستقیه نه به عضو خاص تعلق فارف و نه تحت تأثکبرف  می
بـرای  ،رپاتر. لذت عبافت و پرستش خدایتر است و هم ف قوی از لذات مافی، هم ،لذات معنوی

ه عبافتشـان تـوأم بـا حضـور و کـگونه لذات است. عابدان عـارف  نیاز ا ،پرست مرفم عارف حق
و « مـانیطعم ا»از  ،نیبرند. فر زبان ف ها را از عبافت می ن لذتیباالتر ،وع و استغراق استخض

هـا. لـذت معنـوی آنگـاه  حالوتی فارف فوق همه حالوت ،مانیاف شده است. ای« مانیحالوت ا»
 روزی، از حس  یت و پیسب علم، احسان، خدمت، موفقک :لیی از قبیارهاکه کشوف  مضاعف می

 1«رف.یقرار گ« عبافت»گرفف و برای خدا انجام شوف و فر قلمرو نی ناشی یف

 مؤمنانه زندگی های ویژگی ج.
چشیدنتبرای به بلوغ و رشد کافی رسـید؛ ایـن رشـد و بلـوغ، معنویوحالوتایمان بایدلذ 

ر نمی جز با برنامه و تحمل سختی  هـایی شوف. برای نیل به زندگی مؤمنانـه، بایـد از ویژگی ها میس 
 اند از: ها ، عبارت شاخص ترین این  چند برخورفار بوف. مهم

 ییخداگرا و خداشناسی. 1

ـی جهـان هسـتی و انسـان  ر و مرب  خداشناسی، یعنی فرک این حقیقت که خداوند آفریننده، مـدب 
 3خداشناسی را برتـرین فانـش، امام علی 2است و همه موجوفات ، همواره نیازمند او هستند.

                                                           

 .۴۱، ص 1  ، جآثار مجموعه . مرتضی مطهری،1
 .۳6. فاطر، آیه 2
 .8۳، ص تصنیف غرر الحکم ودرر الکلم،  . تمیمی آمدی3
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نیـاز  برخـورفاری از  تـرین پیش خداشناسـی، مهم 2فاند. کندن از فنیا می و فل 1خداعامل ترس از 
ت زندگی مؤمنانه است. امام باقر کنیـد،  فر جواب این سؤال که آیا خدایی را که عبافت می  لذ 

ُِ ََ  ُ ْنُت ِْلَْعُبَد َشْ ئ   َلْم کنم؛  من خدایی را که نبینم، پرستش نمی»فرماید:  بینید، می می َْ    3.«أَ
ت مؤمنانه می ت تبـدیل شـوف. امـام  معرفت، فر صورتی موجب لذ  شوف که به گرایش قلبی و محب 

ْعِإَفِتَك »فرماید:  می علی ََ ْن  َِ َِ َقّْلِبي   «فلم از نور شناخت خدا لبریز است. 4؛ََ  اْنَطَوى َعَّلْ 
 کس که تو را شـناخت جـان را چـه کنـد آن

 ج

ـــال و خانمـــان را   ـــد و عی ـــدفرزن  چـــه کن
 

 فیوانـــه کنـــی هـــر فو جهـــانش بخشـــی
 ج

 5کنــد فیوانــه تــو هــر فو جهــان را چــه  
 

 یالهرسوالن  از یرو یپ. 2

ـان الهـی اسـت. ایـن  ت صافقانه به خداوند، اطاعت و پیروی از محب  الزمه معرفت واقعی و محب 
؛ ُیْحِبْبُكُمالَلـهُالَلَهَفاَتِبُعونيُقْلِإْنُمْنُتْمُتِحُبوَن»عمران بیان شده است:  سوره آل ۱۳نکته، فر آیه 

با توجه به آیه «  د؛ تا خدا هم شما را فوست بدارف.ینکروی ید، از من پیبگو: اگر خدا را فوست فار
، اطاعـت از  ، اطاعت از پیـامبر«َمْنُیِطِعالَرُسوَلَفَقْدَأطاَعالَلهَ»سوره نسا  که فرموفه:  89

ـت خـوف  از خداوند می خداست. امام سجاف خواهد تا برای رسیدن به مقام رضای الهی، محب 
ت پیمـوفه می راهرا پیشوای آن حضرت قرار فهد؛ چراکه  ْن »؛ شـوف های سخت، تنها با پای محب 

َ
أ

ْضَواِنَك  ِْ َلی  َِ  
َح َك َق ِئدا  َِ    6.«َتْجَعَ  ُحِبي 

 کشته شمشیر عشق، حال نگوید که چـون
 ج

 7راه نپرسد کـه چنـد تشنه فیدار فوست، 
 

امـا فر  8«ه از فرمان خدا پیـروی نکنـد، او را فوسـت نـدارف.ک یسک» فرماید:می امام صافق
شـوند و  جهان مافی ، عواملی مانند: فنیا، نفس و شیطان، موجب غفلت و فراموشی یاف خـدا می

                                                           

 .۳87. همان، ص 1
 .۳88. همان، ص 2
 .197 ، ص76 ، ج بحار األنوار، یمجلسعالمه . 3
 .فعای کمیل.4
 .۴۱۳، رباعی ديوان شمس مولوی، .5
 .۴۳۴، ص الصحیفة االسجادية. 6
 .1۳6، غزل ديوان اشعار. سعدی، 7
 .۴8۱، ص األمالی. شیخ صدوق، 8



 

 

 

 
   31  مجلس سوم: لذت زندگی از نگاه قرآن 

ت عشق ـت خـدا های ناپایدار و بت های مجازی، لذ  نشـانند و  می های موهوم را فر جایگـاه محب 
ت زندگی مؤمنانه محروم می  سازند. آفمی را از لذ 

ت خـدا خلـق شـده اسـت؛  می امام سجاف ْم فای »فرماید: نظام آفرینش، بر اساس محب  ُْ َاَعاَث
 َِ َبِت َِ ََ ُیِحُبوَنُهْممَ»فرمایدد:قرآن می 1.«َسب ِ   وِنالَلِهَأْنداُا  ُُ ُحِّبالَلِهَوَوِمَنالَناِسَمْنَیَتِخُذِمْن

ننـد و آنهـا را ک ی انتخـاب مـییگروهی از مرفم به جای خدا معبوفهـا 2؛اَلذیَنآَمُنواَأَشُدُحًباِلَلهِ
فارند؛ ولی مومنان، محبت شـان بـه خـدا  ه سزاوار است خدا را فوست فاشت، فوست میک گونه آن

ت زنـدگی « تر است. شتر و قوییب مؤمنانـه، فوسـتی خـدا و پیـروی از فـرامین بنابراین، الزمه لـذ 
 فرستافگان الهی است.

 گناه از . دوری3
های مهم  فوستی با خداوند، این است که شخص  ُمحب، از گنـاه ، فاصـله بگیـرف. امـام  از نشانه

ـتتوان از  چگونه می»فرماید:  فاند و می فوستی خدا را با گناه، ناسازگار می صافق خـدا  محب 
وجوی شیرینی عبـافت بـوفم؛  فر جست»همو فرموف:  3فرمان او سرپیچی کرف؟ سخن گفت و از

فر حال رفتن به کوه طور بوف که جوانی با تمسـخر  حضرت موسی 4«آن را فر ترک گناه یافتم.
حضـرت « کنـی. کـنم، مـرا عـذاب نمیبه خداوند بگو: چـرا هرچـه گنـاه مـی»به ایشان گفت: 

 فرخواست  جوان به خداوند شرم فاشـت؛ بـه موسـیمشغول عبافت شد و از بیان  موسی
خطـاب « فانـی. خدایا  تو خوف بهتر می»حضرت پاسخ فاف: « آن جوان چه گفت؟»خطاب شد: 

ت مناجات بـا خـوف را از  هاست تو را مجازات کرفه به آن جوان بگو: مدت»آمد:  ایم؛ همین که لذ 
 5«ایم، باالترین مجازات است. تو گرفته

، از  9، فنیـاگرایی8، فنیـافریفتگی7پرسـتی ، شهوت6ویژه گناهـانی ماننـد: فروغ گناه، بهآلوفگی به 
                                                           

 .۳7، ص الصحیفة السجادية. 1
 .۳66. بقره، آیه 2
 .۳6، ص 67، ج بحار األنوار، یمجلسعالمه . 3
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 .۳18، ص 1، ج الکافی، یکلینشیخ . 9
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ت ایمان و عبافت هستند. امام سجاف ت فنیـا را از  از خداوند می موانع فرک لذ  خواهد که محب 
ْن ُقُّلوِاَن »قلب او بزفاید؛  َِ ْخِإْج ُحَ  الُدْن   

َ
 1.«أ

 خدا با مناجات. 4

ت، پیروی از فستورات الهی و ترک گناه، بهپس از شناخت، م ـب از شـور و  حب  تدریج، وجوف ُمح 
گـرفف؛ تـا جـایی کـه  ور می شوف و میل به راز و نیاز با محبوب فر فرون او شـعله اشتیاق لبریز می

 وجوفش غرق معبوف خواهد شد.
 ز بس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سـر مـن

 

 آهسـته آهستهخرفه رفـت مـن  تو آمد خرفه 
 

 2آهسـته کشیدم پای از کوی تـو مـن آهسته  سپرفم جان و فل نزف تو و خوف از میان رفتم
 

ت فانسته همـواره از خـدا تمنـا  ت عبافت را برترین لذ  پیامبران، امامان معصوم و اولیای الهی، لذ 
ت راز و ن َن َج ِتاَك  َو »مند شوند؛  از و شیرینی فوستی و قرب الهی بهرهیفارند تا از لذ  َُ ِتْعَن  ِاَّلِهحاِه  ََ

َك َو ُقْإِاك ُِ ْقَن  َحََلَوَة ُو ُِ
َ
َن  ِحَ  َض ُحِبَك َو أ ُْ

ِْ ْو
َ
   3.« َو أ

ت معنوی را برای انسان فراهم آورف،اما فر این میان، هـیچ عـاملی بـه عوامل متعدفی می تواند لذ 
ت ت و فوستی متقابل لذ  ـت تکیـه شـده  ازاین بخشنیست.اندازه محب  رو، فر آیات قرآن بـر محب 

هـای آن پرفاختـه شـده اسـت؛  است. فر تعدافی از آیات قرآن ابتدا به توصیف بهشـت و ویژگی
ْنهاُرراِلـدیَنفیهـاَوَمسـاِمَن»مانند:  َوَعَدالَلُهاْلُمْؤِمنیَنَواْلُمْؤِمناِتَجَناٍتَتْجريِمْنَتْحِتَهااْْلَ

في ت  بدون شک، وعده 4.«َجَناِتَعْدٍنَطِیَبة  بخش است. فر افامـه ایـن   بهشت، برای مؤمنان لذ 
ـوان  »به عنوان کامیابی بزرگ یاف شـده اسـت؛ « رضوان الهی»آیه، بعد از بشارت مذکور، از  ضس َور 

َن الَله  أَ  َعظ کَبُر نل  کم  ُز الس َفوس ن، پافاش ویژه گروه توان فریافت که رضوا از این مطلب می« ُم.یُهَو الس
 خاصی از مؤمنان است. 

ـت خـدا از شـرایط  ت فر قرآن، چندان زیاف است که فر شماری از آیات قـرآن، محب  اهمیت محب 
تشان بـه  مان آورفهیه اکآنان  5؛اَلذیَنآَمُنواَأَشُدُحًباِلَلهِ»ایمان راستین شمرفه شده است؛  اند، محب 
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فانـد؛  همچنین، آیاتی که یاف خدا را منشـأ آرامـش می«. خدا[ است.شتر و شدیدتر ]از غیر یخدا ب
ُهـَواَلـِذي»فاند؛  و نیز آیاتی که منشأ نزول آرامش را خداوند می 1.«َأ ِبِذْمِرالَلِهَتْطَمِئُناْلُقُلوُب»

ت 2.«َأنَّزَلالَسِكیَنَةِفـيُقُلـوِباْلُمـْؤِمِنیَن نانـه را یـافآور های مؤم ایـن آیـات، فر حقیقـت، لـذ 
تـرین  شوند؛ زیرا، آرامش و رهایی از ترس و نگرانی که فر این آیات به آنها اشاره شـده، از مهم می

ت زندگی ایمانی می  باشد. عوامل لذ 
ت و فوستی است وکلمات معصومان پیش ت، محب  کنده از تر بیان شد که مؤثرین عامل لذ  ، آ

ت آنان را به خداون ـت، موجـب می د نشان میتعابیری است که محب  شـوف کـه  فهـد. همـین محب 
ْناَت َغ َحاُة :»کنـد به خداوند عـرض می نهایت آروزی ایشان راز و نیاز با خدا باشد. امام علی

َ
أ

ْطُّلواِ  ا»نمایـد:  و فر فعای کمیل عرض می« تو پایان آرزوهای منی. 3؛یََ ِْ َل اْواَ  ىَوَساِ ِد  یَِ ََ  َى َو
اِ  َْ ْصِبُإ َعَّلی ِفَإاِقَك  یَو

َ
 .«َصَبْإُت َعَّلی َعَهاِاَك َفَكْ َ  أ

ت خوف به خدا، نگرانی خویش را از فوری حـق یـافآور می امام سجاف شـوف:  ضمن بیان محب 
َح َك ُتَبِعُدِني» َِ مند عشقت اسیر کرفی، چگونـه فر که فر کفلی را »فرماید:و یا می 4.«أم َاْعَد ُحِبي 

ِة ِن َإاِنَك سوزانی؛  آتش  قهرت می َْ َإا َِ َُ ِا ِإُق ِْ ِتَك َ ْ َ  ُت َُ َو ََ  .5.«َوَضِّم ٌإ اْنَعَقَد َعَّلی 
ین به اوج خوف می این عشق َبِتاَك »:رسد ورزی، فر مناجات المحب  َِ ََ اَق َحََلَوَة  َُ ا اَلِهي  َُ ْن  ََ ي  ِْ َل َِ

ْنَك َاَدا   َِ  «گیرف و روی از تو برتابد و فیگری را برگزیند؟ه با مقام قرب تو ُانس کست کیو  6؛َفَإاَم 
ـــدانی ت ب ـــذ  ـــرک ل ت ت ـــذ  ـــر ل  اگ

 

ت نخــوانی   7فگــر شــهوت نفــس، لــذ 
 

 :نویسد شهید مطهری می استاف
ـد و کسی کبرف. برای  ت ما را باال مییه معنوکم یهای معنوی فار سلسله لذت یکما » ه اهل تهج 

سحار باشد، نماز شب لذت و بهجـت ن باألین و مستغفرین و صابرینماز شب باشد، جزو صافق
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بـرف، از آن  قی و واقعـی از نمـاز شـب خـوفش مـییخوان حق نفر نمازشب یکه کفارف. آن لذتی 
ُر الَلَه َو اتوُب الَ  ف 

َتغس و گفتن ه ها مییاسس َعفس هـای حـداقل چهـل  رفنکرفن و فعاکافیها و  برف، از آن الس
ه فر کـاش یـآفم ع کیوقت  چیه ،برف ها می ا َرب گفتنیا َرب یه از آن کبرف و آن لذتی را  مؤمن می

رومنـدتر و ین تـر، قیـلـی عمیخ ،خـوان ند. لذت آن نمـاز شـبک احساس نمی ،گرفف ها می ابارهک
 یـکمان فر آن وقت شب، برابر است بـا یمرف با ا یکه کلذاتی   به خدا قسم .تر است بخش نشاط

ه مـا فل کـای  های مـافی به لذت ؛ میا دهین اشخاصی را فیا... و ما چنین فنیعمر لذت مافی فر ا
 چ اعتنا ندارند.یه ،میا بسته

حـداقل از ـ  دیـآ افم مییه کنم. از وقتی کری از پدر بزرگوار خوفم بیر خکه من نکچه مانعی فارف 
ه کـگـذارف  گذاشـت و نمـی وقت نمی چیف هین مرف بزرگ و شریدم ایف من می ـ شیچهل سال پ

خوَرف و سه سـاعت از  فتد. شام را سر شب مییر بیاز سه ساعت از شب گذشته تأخوقت خوابش 
بـه طلـوع صـبح  ـ های جمعه سه سـاعت و فر شب ـ خوابد و حداقل فو ساعت شب گذشته می

جز  است و با چه فراغـت و آرامشـی  یک ،ندک ه تالوت میکشوف و حداقل قرآنی  دار مییمانده ب
   1«خواند  نماز شب می

 زیر نیز حاکی از عشق به خداوند است: نمونه
سـازنده مسـجد معـروف  ،همسر شاهرخ میرزا و عروس امیـر تیمـور گورکـانی ،گوهرشاف خانم

شد و فستورات الزم را  ها خوف جهت هدایت و سرکشی حاضر می تر وقت گوهرشاف مشهد، بیش
و با همـین نگـاه، آتـش  فاف. روزی یکی از کارگران به طور ناگهانی نگاهش به صورت او افتاف می

توانست چیـزی بگویـد تـا  باره نمی او شد؛ اما فر این هور گشت و فلباخت عشق فر وجوفش شعله
اینکه غم و غصه فراوان، او را مریض کرف. به خانم گزارش فافند که یکی از کارگران که با مـافرش 

فتش رفـت و علـت را خانم بـه عیـا ،کرف، مریض شده است. بعد از شنیدن این ماجرا زندگی می
جویا شد. مافر کارگر جوان گفت: او عاشق شما شده است. خانم با اینکه عروس شاهـزافه بـوف، 

بـا او ازفواج  ،اما هیچ ناراحت نشد  به مافر جوان گفت: باشد، وقتی مـن از همسـرم جـدا شـدم
روز  کـه چهـل شـبانهکنم؛ ولی به شرط اینکه مهریه من را قبل از ازفواج بپرفازف و آن این است  می

کاره عبافت کند. جوان پـذیرفت و چنـد روز از پـی عشـق او عبـافت  فر محراب این مسجد نیمه
                                                           

 .۴86، ص 16  ، جآثار  مجموعه مرتضی مطهری، .1
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حالش تغییر یافت. پس از چهل روز، خانم از حـال جـوان  کرف؛ ولی با توجه خاص امام رضا
از جویا شد؛ جوان به فرستافه خانم گفت: به خاطر لذتی کـه فر اطاعـت و بنـدگی خـدا یـافتم، 

 1ام. لذت نفس شهوانی پرهیز کرفه
  خدا دوستان داشتن دوست. 5

، محبـوب  همچـون پیـامبر مکـرم اسـالم بیت عصمت و طهارت فر اندیشه تشیع، اهل
فاشتن آنـان، نشـانه فوسـتی بـا  و فوست 3و فر باالترین سطح فوستی با خداوند قرار فارند 2خدا

ِلكاِ  َشاٍئ أسا ٌ  »فرمایـد:  می شوف. پیامبر گرامی اسـالم خدا و از ارکان ایمان محسوب می
نقل نمـوفه: فر مجلسـی کـه  یکی از اصحاب امام صافق 4.«وأس ُ  اِاْسَلِم ُحُبن  أْهَ  اْلَبْ ِت 

فرمـوف:  امـام« کنم. را مسـئلت مـی امام حضور فاشت، یکی از حضار گفت: از خدا بهشت
اکنون نیز فر بهشت هستید. از خدا بخواهید تا شما را از بهشت خارج نکنـد؛ حاضـران  شما هم»

ُن ِفي الُدْنَ  »با شگفتی گفتند:  ِْ ِتَنا »امام پاسـخ فاف:  « ُجِعّْلَن  ِفَداَك َن ََ  ََ  َلْساُتْم ُتِقاُإوَن ِاِا
َ
؛ آیـا بـه أ

ْعَنای اْلَجَناِة اَلاِهي »امام فرموف: « آری.»حاضران جواب فافند: « اید؟ هامامت ما اقرار نکرف ََ َهاَها 
ْن َا َحْساُّلَبُكم

َ
ََ أ ُلوا الَّل

َ
َِ َ  َن ِفي اْلَجَنِة َف ْسأ َقَإ ِا

َ
ْن أ بر اسـاس ایـن روایـت و ماننـد آن، والیـت  5 .«ََ
ت مؤمنا بیت اهل  نه است.حضور فر بهشت است و حضور فر بهشت، اوج لذ 

، ناگهـان پیرمـرفی کـه بـر  نشسـته بـوفیم روزی فر محضر امام باقر»گوید:  ُعَتیبه می بن َحَکم
عصای بلندی تکیه کرفه بوف، وارف شد. جلوی فر ایستاف و گفت: سالم و رحمت خـدا و برکـاتش 

پاسـخ او را فاف. پیرمـرف رو بـه  بر تو باف ای فرزند رسول خدا  و سپس ساکت شـد. امـام بـاقر
حاضران کرف و به آنان نیز سالم فاف و همگی جواب سالمش را فافند. آنگاه روی خوف را به سمت 

کرف و گفت: ای فرزند رسول خدا  مرا نزفیک خوف بنشان که به خدا سـوگند  مـن بـه  امام باقر
ا برای فنیا نیست و به خدا قسـم  مـن ه مندم. به خدا سوگند  این فوستی شما و فوستدارانتان عالقه

فشمن فارم فشمنانتان را و از آنان بیزارم. به خدا سوگند  این فشمنی و بیزاری به این فلیـل نیسـت 
                                                           

 . 77، ص کتاب هزار و يک حکايت اخالقی، محمدی . محمدحسین1
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فانم و  که آنان فرفی از اطرافیانم را کشته باشند. به خـدا سـوگند  مـن حـالل شـما را حـالل مـی
م. قربانت گرفم  آیا ]به این ترتیـب[ فربـاره مـن شمارم و چشم به فرمانتان فار حرامتان را حرام می

 امید ]سعافت و نجات[ فاری؟ 
ای پیرمرف  همانا مرفی نـزف »سپس، او را نزف خوف نشاند و فرموف: « پیش بیا.»فرموف:  امام باقر

شرفیاب شد و همین پرسش را مطرح کرف. پدرم به او فرموف: اگر ]بـا ایـن  حسین بن پدرم علی
وارف شـوی و فلـت  حسـین بـن ، علی، حسن، حسین و علیبر رسول خدا حال[ بمیری،

ات روشن گرفف و به همراه نویسندگان اعمالت با َروح و ریحـان  خنک شوف، قلبت آرام گیرف، فیده
از تو استقبال شوف و این، فر وقتی است که جان به اینجای تو رسد ـ و بـا فسـت بـه گلـوی خـوف 

ات هسـت، ببینـی و فر بـاالترین  روشـنیمانی، آنچـه را موجـب چشـماشاره نموف ـ و اگر زنده ب
 « فرجات بهشت با ما خواهی بوف.

پیرمرف گفت: چه فرموفی ای ابا جعفر؟ ]پیرمرف با تعجب از امام خواسـت تـا کالمـش را تکـرار 
میـرم، همان سخنان را برای او تکرار کرف. پیرمرف گفت: الله اکبر  ای ابا جعفر  اگر ب کند.[ امام

ام روشـن گـرفف، فلـم  وارف شـوم و فیـده حسین بن بر رسول خدا، علی، حسن، حسین و علی
خنک شوف، قلبم آرام گیرف و به همراه نویسندگان اعمالم با َروح و ریحان مورف استقبال قرار گیـرم؛ 

ف و بـا شـما ام بدان روشن گـرف هنگامی که جانم به اینجا رسد و اگر زنده بمانم، ببینم آنچه را فیده
قدر گریه کرف تا نقش بر زمـین شـد.  باشم فر باالترین فرجات بهشت؟ این جمالت را گفت و آن

 حاضران نیز که حال پیرمرف را فیدند، به گریه و زاری پرفاختند. 
های چشـم آن پیرمـرف پـاک  ]که چنان فید،[ با انگشت خوف قطرات اشک را از گوشه امام باقر

حضرت فسـتش را « فستت را به من بده قربانت گرفم »کرف و عرضه فاشت: کرف. پیرمرف سربلند 
خداحافظی کـرف و  ،گذارف و سپس بوسید و بر فیده و ُرخ خوف می به پیرمرف فاف و او فستشان را می

نگـاهی بـه او کـرف و رو بـه حاضـران  به راه افتاف. ]وقتی پیرمرف فر حال رفتن بوف،[ امـام بـاقر
   1«واهد مرفی از اهل بهشت را ببیند، به این مرف بنگرف.خ هرکس می»فرموف: 

  مرگ به اقیاشت و یمعادباور . 6

منانـه ؤفر ایجاف زندگی م ،این امر .مقصد جهان به هم گره خورفه است و أهای فینی مبد آموزه فر
                                                           

 .76، ص  8، ج الکافیکلینی،  شیخ .1
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یکی از پندآموزترین حوافث زندگی بشـری اسـت کـه « مرگ» ،از سوی فیگر .نقش اساسی فارف
ه به آن، قلب های مستعد را از خواب غفلت بیدار کـرفه، غـرور و نخـوت را از اعمـاق جـان  توج 

سازف. یاف مرگ و قیامت فر تربیت انسان تـأثیر فراوانـی فارف و فر منـابع روایـی  کن می آفمی ریشه
هـای نفـس را  یـاف مـرگ، خواهش» فرمایـد:  می صافق اسالم نیز بدان اشاره شده است. امام

بخشـد و های خـدا نیـرو مـیکند و فل را با وعده کن می های غفلت را ریشه میراند و رویشگاه می
سـازف  شکند و آتش حرص را خـاموش می های هوس را فر هم می سازف و پرچمطبع را لطیف می

  1 «کند. و فنیا را فر نظر کوچک می

ْفَّضاُ  »نیز فرموفه:  پیامبر اکرم
َ
ْ اُإ اْلَّماْوِت َوأ ُِ ِة  َُ ْفَّضُ  اْلِعَب 

َ
ْ ُإ اْلَّمْوِت َوأ ُِ ْفَّضُ  الُزْهِد ِفي الُدْنَ   

َ
أ

ْ ُإ اْلَّمْوِت  ُِ ها، یـاف مـرگ  ترین اندیشـه برترین زهد فر فنیا، بهتـرین عبـافت و بافضـیلت 2؛الَتَفُكِإ 
ت به پرورفگار را بـه های توجه به خد آثار یافشده، زمینه« است. آورف و وجـوف مـیا و افزایش محب 

ت مؤمنانه است. کسانی کـه پیوسـته  ت، مؤثرترین عامل برای رسیدن به لذ  چنانچه بیان شد، محب 
از زنـدان یابندوشدو عدروووریداییخوبیدرمیباشند حقارتدنیارابهبه یاف قیامت و مرگ

های زنـدگی مؤمنانـه و برخـورفاری از  بنابراین، یکی فیگر از شاخصشوف.  فنیا فر آنان ایجاف می
ت ایمان، اشتیاق به مرگ است. امام علی َوَلاْو َا »کنـد:  گونـه توصـیف می اهل تقـوا را این  لذ 

ِهْم َطْإَفاَة َعاْ ٍن  ُِ ْجَسا 
َ
ْم ِفاي أ ُْ َواُح ْْ ْم َلْم َتْسَتِقَإ أَ ِْ َُ َعَّلْ  و اگـر خداونـد بـرای  3؛اْْلََجُ  اَلِهي َ َتَ  الَّل

ر نیزندگی فنیایی آنان زمان  مع ، بـه انـدازه  م از عـذابیرفه بـوف، از شـوق ثـواب و بـکـنی را مقـر 
 «گرفت. زفنی روحشان فر بدنشان قرار نمی هم به چشم
ی آن را روایـت کرفه نمونه گوینـد پیغمبـر  4انـد. ای از عشق به خدا، حدیثی است که شیعه و سـن 
ای رنجـور  حارثه را بـا حالـت غیرعـافی و چهـره روزها بعد از نماز صبح زیدبنیکی از  اکرم
َّمة؟»پرسد:  بیند. حال او را می می ِْ َت ح  ح  ِْ ُت َوِقنا   »فهـد:  زیـد پاسـخ می«   َ  اْصَب ِْ ؛ اْصاَب

اُة حق ِناک»فرمایـد:  آن حضرت می« که اهل یقین هستم. صبح کرفم؛ فرحالی ََ ؛ نشـانه َا  َعَل
کند: یقین، خواب شب را از من گرفته و روزها مرا بـه گرسـنگی  زید عرض می« ت؟یقین تو چیس

                                                           

 .۳۱۱، ص 6، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 1
 .۱۴7، ص 76؛ همان، ج ۳۱7. همان، ص 2
 .۳۱۱، خطبه نهج البالغه. 3
 .1۱۱، ص 6۴، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 4
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های بیشـتری بیـان کنـد و زیـد افامـه  خواهد تا نشـانه پیامبر بار فیگر از او می« وافار کرفه است.
هـای جهنمیـان را بـا گـوش خـوف  های بهشتیان و ضجه ای رسول خدا  چنانم که نغمه»فهد:  می
ای رسـول خـدا  اگـر اجـازه فهیـد، خـواهم »سپس گفت: « بینم. خویش می شنوم و با چشم می

فر این لحظه، پیـامبر از او خواسـت « اند. یک از اصحاب تو بهشتی و کدام اهل فوزخ گفت کدام
 1تا سکوت کند.

 یمادهای نعمت از مشروع مندیبهره .7

ت بلکـه فر آیـات و روایـات کنـد؛  های مـافی محـروم نمی منابع اسالمی، هرگز مؤمنان را از لـذ 
ت فراوانی، مؤمنان به استفافه از زیبایی اند.  های حالل مـافی نیـز ترغیـب شـده ها، شافمانی و لذ 

  مورف، به مؤمنان فسـتور فافه شـده کـه از رزق ۳8بار فر قرآن تکرار گرفیده و فر  19، «ُکُلوا»واژه 
آنچه فر اسالم نکوهش شـده و از  2.«اَرَزْقناُمْمُمُلواِمْنَطِیباِتم»گوارای خداوند استفافه کنند؛ 

 3.«َو َتْطَغـْوافیـهِ»آن منع گرفیده، ظلم به فیگران ، فنیا گرایی و سرکشـی فر برابـر خداسـت؛ 
نیـز آنچـه نکـوهش شـده،  4سـازف؛ همین سرکشی است که موجبات خشم خداوند را فـراهم می

ت روی و اسراف فر کام زیافه ُمُلـواَواْشـَرُبواَو ُتْسـِرُفواِإَنـُه ُیِحـُّب» :تطلبی اسـ جویی و لذ 
ِهَوالَطِیبـاِتِمـَنُقْلَمْنَحَرَمزیَنَةالَلِهاَلتي»آمده:و یا فر برخی آیات  5.«اْلُمْسِرفیَن ُِ َأْرَرَجِلِعبا

است که علـت اصـلی ایـن محـدوفیت و بدیهی  6...«الِرْزِقُقْلِهيَِلَلذیَنآَمُنواِفياْلَحیاِةالُدْنیا
 ناپذیر روحی و جسمی است که فر افراط و تفریط وجوف فارف. های جبرانممنوعیت، آسیب

                                                           

 .6۳8، ص ۴ ، ج آثار مجموعه . مرتضی مطهری، 1
 .8۳. طه، آیه 2
 .8۳. طه، آیه 3
 .8۳. طه، آیه 4
 . 17؛ اسرا ، آیه ۱۳. اعراف، آیه 5
 .۱1. اعراف، آیه 6



 مجلس چهارم 

 گناهاز نماز بازدارندگی  شرایط

 *مبینیمحمدعلیدکتراالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

فارف.  باشد که آفمی را از فحشا و منکر بـازمی نماز، یکی از ارکان فین اسالم و ستون استوار آن می
منـدی از  بازفارندگی نماز از گناه و غفلت، مطلق نبوفه، به شرایطی چند بسـتگی فارف. بـرای بهره

نماز، بایسته است که به ایـن شـرایط جامـه عمـل پوشـاند. شـناخت نمـاز، آثار و برکات عدیده 
ل وقـت، از جملـه  حضور قلب، نظافت و آراستگی، خواندن نماز جماعت و اهتمـام بـه نمـاز او 

ترین شرایط اثربخشی نماز و بازفارندگی آن فر مسیر رشد و کمـال آفمـی اسـت کـه فر ایـن  مهم
 م.ای نوشتار، به معرفی آنها پرفاخته

 اهمیت نماز 

العـافه نمـاز بـرای  انـد، بـه اهمیـت فـوق با مطالعه مجموع آیات که فرباره اقامه نماز سخن گفته
، فر جایی از قرآن نیست که شوف. به گفته عالمه طباطبایی برفه می  رسیدن انسان به سعافت پی

                                                           

 علوم و فرهنگ اسالمی. پژوهشگاهاستافیار  *
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 1کـرفه اسـت.خداوند به اموری سفارش کرفه باشد؛ مگـر آنکـه فر رأس آن، بـه نمـاز سـفارش 
فهد کـه فر مسـاهل زنـدگی، از نمـاز کمـک بگیرنـد:  همچنین، خداوند به اهل ایمان فستور می

اقامه نماز، یکی از خصوصیات مهم اهل ایمان و تقواسـت:  2.« ...َواْسَتعیُنواِبالَّصْبِرَوالَّصالةِ»
شـوف  از مجرمان و اهل آتش سـؤال مـی هنگامی که 3.«اَلذیَنُیْؤِمُنوَنِباْلَغْیِّبَوُیقیُموَنالَّصالةَ»

 4اند. گویند که از نمازگزاران نبوفه که چه چیز آنها را به این حال و روز انداخته است، می
فر »فرمـوف:  امـام صـافق 5منزله پایه و ستون خیمـه یـاف شـده اسـت.  فر روایات نیز نماز، به

لین چیزی که به حساب آن رسیدگی می  6«ست.شوف، نماز ا قیامت، او 
ده یـت گفـت. ام  حمیده، تسـلیـام  حم ر بـه همسـر امـام، ی، ابوبصـ پس از وفات امام صافق

ر  نبـوفی یر گفت: ابوبصیست. آنگاه همسر امام به ابوبصیور بوف، گرکه کر هم یست. ابوبصیگر
بـًا حـال یه تقرکـحالی فرو رفـت  یکبی رخ فاف. امام فر یان عجیدی؛ جریو لحظه آخر امام را ند

ند و بـاالی یاید بییم بگویکشان نزفیرف و فرموف: به تمام خوکش را باز یها ای بوف. بعد چشم غشوه
جملـه را  یـکم. وقتـی همگـی جمـع شـدند، امـام یرفکسر من حاضر شوند. ما همه را فعوت 

َن »فرموف:  ََلةِ   َِ ََ ّف   ِا ل َِ ْسَت َُ  که نمـاز را سـبکـهرگز شـفاعت مـا بـه مرفمـی  7؛َشَف َعَتَن  َا َتَن ُل 
 .رفکم ین تسلیآفر ن را گفت و جان به جانیا« د.یبشمارند، نخواهد رس

لـی یفش خیلـکه تکـرسد؛ آن خوانند، نمی ه نماز نمیکآن حضرت نفرموف: شفاعت ما به مرفمی 
 8شمارند. می که نماز را سبکسانی که فرموف: به کروشن است؛ بل

 ویژگی بازدارندگی نماز 

َوَأِقِمالَّصـالَةِإَنالَّصـالَة»به بازفارندگی نماز از فحشا و منکر اشاره شده است: فر یکی از آیات، 
                                                           

 . ۱۴۴، ص ۳، ج المیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 1
 .1۳6، ص ۳ ، ج تفسیر نمونه؛ ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، ۴6. بقره، آیه 2
 .۱. بقره، آیه 3
ر، آیه 4 ث   .۴۱. مد 
 .166، ص ۱، ج الکافی. شیخ کلینی، 5
 .  198، ص ۳ج   ،کتاب من ال يحضره الفقیه. شیخ صدوق، 6
 . 196. همان، ص 7
 .6۳9، ص 1۱ ، ج آثار  مجموعه. مرتضی مطهری، 8
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ها و گنـاه  یه نمـاز ]انسـان را[ از زشـتکـو نمـاز را برپـا فار  1؛ ...َعِناْلَفْحشـاِ َواْلُمْنَكـرَتْنهی
کسی کـه اهـل  برفاشت غالب مفسران این است که نماز، قدرت بازفارندگی فارف و« فارف. بازمی

شوف. با این حال، از آنجا که فر میـان بعضـی از اهـل  نماز است، از کارهای ناپسند باز فاشته می
آید: آیـا  هایی فرباره حقیقت معنای این آیه به نهن می شوف، سؤال نماز، فحشا و منکر مشاهده می

معنـای فیگـری فاشـته  توانـد واقعًا مراف از نهی از فحشا و منکر، همان بازفارندگی است؟ یـا مـی
 باشد؟ یا آنکه بازفارندگی آن، مشروط به شرایط خاصی است؟

بـر  2انـد. را اعم از نهی زبانی، عملی و تکوینی فانسـته« نهی»برخی محققان اهل لغت، مراف از 
و نفـس  3؛اْلَهـو  َعـِن الـَنْفَس َوَنَهی»شوف:  این اساس، هنگامی که فر مورف فرف مؤمن گفته می

گوید: از هـوا و هـوس  ، مراف آن نیست که فرف مؤمن با زبان به خوف می«از هوس بازفاشت خوف را
هـا فور نگـه فارف. بـا ایـن  تبعیت نکن؛ بلکه مراف آن است که فر مقام عمل، خویشتن را از هوس

تواند مراف آن باشد کـه نمـاز، عمـاًل انسـان را از فحشـا و  حساب، فر مورف آیه مورف بحث نیز می
 ها فوری کنید. فارف؛ نه اینکه صرفًا به زبانی مجازگونه به ما بگوید که از بدی بازمی منکر

سیاق و شیوه بیان آیه را فلیل روشنی بـر بازفارنـدگی عملـی نمـاز از فحشـا و  عالمه طباطبایی
فاند؛ چرا که فر این آیه، ابتدا به اقامه نمـاز فسـتور فافه شـده و سـپس، بـه خصوصـیت  منکر می

ایـن .« َعـِناْلَفْحشـاِ َواْلُمْنَكـرَوَأِقِمالَّصالَةِإَنالَّصالَةَتْنهی»ارندگی آن اشاره شده است: بازف
ل، یعنی امر به نمـاز اسـت و  بدین معناست که قسمت فوم آیه، فر حال بیان فلیل برای قسمت او 

آورف که مـانع او  ان پدید میصفتی روحی فر انس»فاند که  خداوند فلیل امر به اقامه نماز را این می
   4«شوف. از ارتکاب امور زشت و ناپسند می

با توجه به سیاق آیه، معتقد است این منع و بازفارندگی، اثر طبیعی نماز است. بنـابراین،  عالمه
هر نمازی چنین خصوصیتی را فارف؛ نه اینکه تنها نماز  برخی افراف این ویژگی را فاشـته باشـد. بـه 

که معنـای آیـه چنـین  ای گونه توان به معنای نهی زبانی مجازی فانست؛ به ، نهی را نمیگفته ایشان
گوید به فنبال فحشا نروید. چنین چیـزی،  شوف: نماز به پا فارید، تا نهی آن را بشنوید که گویا می

                                                           

 . ۴6. عنکبوت، آیه 1
يم یالتحقیق ف.  حسن مصطفوی، 2  . ۱6۴، ص ۳1، ج کلمات القرآن الکر
 . ۴9. نازعات، آیه 3
 . ۳۱6، ص ۳6، ج المیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 4
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ل بـا رف  چنـد قـو با سیاق آیه که فر حال تعلیل حکم به اقامه نماز است، سازگاری ندارف. عالمه
رسد که اثر طبیعی هر نماز، منع و بازفارنـدگی عملـی نمـازگزار از اعمـال  فیگر، به این نتیجه می

 1زشت و قبیح است.
ای فریضه نماز را به جا آورف و هر روز پنج مرتبـه آن را تکـرار کنـد و بـر ایـن امـر  پس، هرگاه بنده

شته باشد که آنها نیـز ماننـد او ای صالح قرار فا خصوص هرگاه فر جامعهمداومت فاشته باشد و به
ای مانند:  ورزند، طبیعت این توجه عبافی، او را از هر گناه کبیره کنند و اهتمام  به همین شیوه عمل 

 2فارف. گناه، خورفن مال یتیم، زنا و لواط که فین از آنها نفرت فارف، بازمی قتل انسان بی
دگی فر برخی نمازگزاران وجوف نـدارف، معتقـد فر پاسخ به این اشکال که چرا این بازفارن عالمه

ت تامـه بـوف،  ه. اگر عل  است که این بازفارندگی فر نماز، به شکل اقتضاست؛ نه به نحو علیت تام 
به محض تحقق طبیعت نماز، به هر صورتی که خوانده شوف، باید ضرورتًا مـانع انجـام فحشـا و 

اقتضایی را فارف، برای اینکـه بـه بازفارنـدگی منکرات شوف؛ اما چون طبیعت نماز، علیت ناقصه و 
رو، هرگـاه نمـاز  منجر شوف، الزم است شرایط فیگر نیز محقق گرفف و موانعی فر کار نباشد. ازاین

به بازفارندگی منجر نشد، به جهت وجوف موانعی مانند غفلت و عـدم توجـه بـه محتـوای واقعـی 
 3نماز است.

یـت تامـه  کرفن اتـاق مـی گوییم کولر، موجب خنـک به عنوان مثال، وقتی می گـرفف، مرافمـان عل 
ها باز باشد،  نیست. اگر فر اتاقی کولر روشن باشد و شرایط فیگر رعایت نشوف، مثاًل فرها وپنجره

ه طبیعی است که فضای اتاق به گونه مورف انتظار خنک نگرفف. فر مورف نماز نیز هنگامی کـه گفتـ
تواند مراف آن باشد که بـا رعایـت فیگـر  شوف، می شوف، موجب اجتناب از فحشا و منکرات می می

 شرایط و عدم موانع، چنین اقتضایی را فارف. 
ا »فرموف:  رسول خدا َُ ّْماِس َفاِا ََ اَّلَواِت اْل ََ ا  َحا َفَ  َعَّلای ال ََ ِن  َِ َن اْلُّمْؤ َِ  

ِعإا  َُ َا َحَزاُل الَّشْ َط ُن 
َن  ُْ َُ ِفي اْلَعَظ ِئم َضَ َع َخَّل ُْ َ

َِ َفأ  َعَّلْ 
َ
گانـه خـوف  مـافامی کـه انسـان  مـؤمن بـر نمازهـای پـنج 4 ؛َتَجَإأ

محافظت فاشته باشد، شیطان از او ترسان است و هنگامی که آنهـا را ضـایع کنـد، شـیطان بـر او 
                                                           

 . همان.1
 . ۳۱۱. همان، ص 2
 . ۳۱6ـ  ۳۱۴. همان، ص 3
 . 16۱، ص ۱، ج الکافی. شیخ کلینی، 4
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ت: کسـی کـه نقل شده اسـ از امام صافق« اندازف. جرهت پیدا کرفه، وی را به گناهان کبیره می
هـا  خواهد بداند آیا نماز او مورف قبول واقع شده است، باید مالحظه کند کـه آیـا او را از زشـتی می

 1فارف یا خیر و به همان میزان بازفارندگی، مورف قبول واقع شده است. بازمی
روایتی نکر شده است که مطـابق آن، جـوانی از انصـار نمازهـایش را بـه همـراه مجمع البیان فر 

شـد. پیـامبر فربـاره او فرمـوف: روزی  آورف و با این حال، مرتکب فواحش مـی به جا می ریامبپ
همچنین، فر این کتاب از جابر نقل شـده اسـت کـه  2فارف. همین نمازش، او را از فواحش بازمی

 کنـد. پیـامبر خوانـد و شـب فزفی مـی گفتند که کسی فر روز نمـاز مـی روزی به پیامبر
   3، او را باز خواهد فاشت.فرموفند: نمازش

 شرایط بازدارندگی نماز

خوبی ایفا کند، نیازمنـد شـرایطی  ها به برای اینکه نماز نقش بازفارندگی خوف را از گناهان و زشتی
 اند:  است که برخی از آنها عبارت

 . شناخت نماز1

ری آن بیشـتر خواهـد هر قدر میزان شناخت خوف از نماز و اهمیت آن را باالتر ببریم، طبعًا اثرگـذا
تـرین مسـئله،  روف و مهـم بینی توحیدی، همه امور بر محـور ارافه خـدا پـیش مـی شد. فر جهان

خوبی بـه فسـت  چگونگی برقراری رابطه انسان با وجوف خدای یکتاست. از آیـات و روایـات بـه
ملکوت اسـت و آید که بهترین راه رابطه با خداوند، نماز است. نماز، نقطه اتصال میان زمین و  می

 تواند هر شبانه روز از طریق نماز، این رابطه را تقویت کند.  انسان می
نیازی نمـازگزار از  توجه به اهمیت نماز، بسیار سازنده و تأثیرگذار است و لذت برپایی نماز، به بی

َلی »فرماید:  می  شوف. امام صافق های فیگر منجر می لذت َِ ِّلي  ََ ا َق َم اْلُّم َُ
َِ َِ ََلِة َنَزَلْت َعَّلْ ا ََ ال

َّلٌك َلْو َحْعَّلُم  ََ  ُِ ا َُ َِ اْلَّمََلِئَكُة َوَن  ِض َوَحَفْت ِا ْْ ْعَن ِن اْْلَ
َ
َلی أ َِ ْعَن ِن الَسَّم ِء 

َ
ْن أ َِ ا   الَإْحَّمُة  ََ اِّلي  ََ َهاَها اْلُّم

ََ  اْنَفَتا  ََلِة  ََ شـوف و  بر او نازل مـی هرگاه نمازگزار به نماز بایستد، رحمت خدا از آسمان 4؛ ِفي ال

                                                           

 . ۳۱8، ص 7۱، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 1
 .۴۴8، ص 8، ج مجمع البیان. طبرسی، 2
 . همان.3
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فانست چه چیز فر نمـاز  فهد که اگر این فرف می ای ندا فر می کنند و فرشته مالهکه او را احاطه می
 «  شد. است، هرگز از نماز منصرف نمی

فانست که فر حـال نمـاز، جـالل و عظمـت خـدا  اگر نمازگزار می»فرماید:  هم می امام علی
 1«داشت که سر از سجده برفارف.گیرف، فوست ن چگونه او را فربرمی

 . حضور قلب2

کنـد، فاشـتن حضـور قلـب اسـت. البتـه  یکی فیگر از شرایطی که به بازفارندگی نماز کمک می
حضور قلب، مراتب و فرجات مختلفی فارف؛ به بیان فیگر، میان فرفی که صرفًا بـا زبـانش نمـاز 

حال نماز به چه کار بزرگی مشغول اسـت، خواند با فرفی که فاهمًا نگران آن است که بداند فر  می
ْ َعَت ِن »فرماید:  به ابونر می تفاوت بسیاری وجوف فارف. پیامبر َدَت ِن   َْ ََ ْقَت اْن   َُ َِ ِفاي َتَفُكاٍإ َخْ اٌإ 

فو رکعـت نمـاز کـه بـا توجـه و تفکـر خوانـده شـوف، بهتـر از عبـافت و  2؛ ِقَ  ِم َلْ َّلٍة َواْلَقّْلُ  َسا ِ
 «که قلب فر غفلت است. یک شب است؛ فرحالی فاری فر زنده شب

ی از فرزندان امام از پشـت بـام افتـاف و یکمشغول عبافت بوف. فر این حال،  گویند امام سجاف
بند آورفنـد و فسـت آن بچـه را  ها فاف و فریاف زفند و بعد از مـدتی، شکسـته ست. زنکفستش ش

حق تعالی اشتغال فاشت و زمـانی کـه  بستند. فر این مدت، امام فر کمال حضور قلب به عبافت
انـد. فرمـوف: چـه شـده  د که فسـتش را بسـتهیاط آمد، فرزند خوف را فیاز عبافت فارغ شد و به ح

است؟ ماجرا را برای آن حضرت توضیح فافند و امام فر پاسخ، سوگند یاف نموف که فر حال نماز، 
 3اصاًل متوجه موضوع نشده است.

 . نظافت و آراستگی3

تا اینجا مطرح شد، شرایط فرونی بوفند؛ اما اسالم بر شرایط بیرونـی و ظـاهری نیـز بسـیار آنچه 
توان به: پاکی و نظافـت، بـوی خـوش، آراسـتگی متناسـب و  تأکید فارف؛ از جمله این شرایط می

زا نبـوف، بـه آنهـا  اگر برای امـتم مشـقت»فرموف:   لباس تمیز و مرتب اشاره نموف. پیامبر اسالم
 نیز نقل شده  از امام باقر و امام صافق 4«فافم که برای هر نمازی، مسواک بزنند. می فستور

                                                           

 .6۱1، ص 1، ج کتاب من ال يحضره الفقیه. شیخ صدوق، 1
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   1«فو رکعت نماز با مسواک، بهتر از هفتاف رکعت بدون مسواک است.»است: 
خواهند حرکت اصالحی آغازین خوف را نماز قرار فهنـد، نبایـد  امروزه مصلحان اجتماعی که می

مارند و الزم است با اقدامات تشویقی و ترغیبی، نمازگزاران را به سوی اهمیت بش این مسئله را کم
هـا الزم  ها و نمازخانه بویی فر حین نماز سوق فهند. مساجد، حسینیه تمیزی و آراستگی و خوش

که شـیرینی حضـور فر ایـن فضـاها،  ای گونه ها باشند؛ به ترین مکان ترین و مطبوع است از نظیف
کنندگان باقی بماند. ازهمه مهم تر اینکه حکومت فینی وظیفـه فارف  ه شرکتهمواره فر یاف و خاطر

اَلـذیَنِإْنَمَكَنـاُهْماقدامات الزم را جهت تشویق وترغیب مرفم به نظافت وآراستگی انجام فهد: 
ْرِضَأقاُمواالَّصالَةَوآَتُواالَّزمـاَةَوَأَمـُرواِبـاْلَمْعُروِوَوَنَهـْواَعـ ِناْلُمْنَكـِرَوِلَلـِهعاِقَبـُةِفياْْلَ

ُمور ات کـفارنـد، و ز م، نماز را برپا مییدین به آنها قدرت بخشیه هر گاه فر زمکسانی کهمان 2؛اْْلُ
  ارها از آن خداستکان همه ینند، و پاک ر میکفهند، و امر به معروف و نهی از من می

 . برگزاری نماز جماعت4

بسیاری بر اقامه نماز جماعت شده است. مطـابق روایتـی از پیـامبر های اسالمی، تأکید  فر آموزه
تنهایی خوانـده  وپنج فرجه بر نمازی کـه بـه ، نمازی که به جماعت برگزار گرفف، بیست اسالم

اگرچه به جماعت خوانـدن  نمـاز، واجـب نیسـت، امـا مطـابق  3شوف، برتری و فضیلت فارف. می
تی است کـه اگـر آفمـی رغبتـی آن را تـرک کنـد و بـدون علـت از  از روی بـی برخی روایات، سن 

   4جماعت مؤمنان فاصله بگیرف، نمازش حکم عدم نماز را فارف.
ها آسان  شدت توسعه پیدا کند و فسترسی عموم مرفم به این مکان های برگزاری نماز، باید به مکان

عـت تشـویق نمـوف. باشد و از سوی فیگر، باید مسلمانان را برای  حضور ُپررنـگ فر نمـاز جما
رویی و  گفتنی است که فر این میان، زیبایی و آراستگی ظاهری و بـاطنی امـام جماعـت، خـوش

خلقی، زهد و تقوا، و قراهت صحیح او، نقش بسیاری فر تقویت و ژرفایی بازفارندگی نماز  خوش
 فر نمازگزاران خواهد فاشت. 

                                                           

 .19. همان، ص 1
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 . رعایت وقت نماز5

گذاری نماز، رعایت شرط زمـانی آن اسـت. فربـاره اهمیـت و ترین شرایط برای تأثیر یکی از مهم
ل وقت، احافیث بسیاری وارف شده است. پیامبر اسالم تـرین عمـل  محبـوب  فضیلت نماز او 

ل وقت می شفاعت مـن، بـه کسـی کـه نمـاز »از ایشان نقل شده است:  1فاند. نزف خدا را نماز او 
فرمایـد: شـیعیان مـا را فر  می  ، امام معصومهمچنین 2«رسد. واجبش را به تأخیر اندازف، نمی

   3اوقات نماز آزمایش کنید که چگونه بر آن محافظت فارند.
ل وقت، جنبه تضمینی آن برای روز واپسـین اسـت. از  یکی از ویژگی های قابل توجه برای نماز او 

فاشـته  نقل شده است کسی که حدوف نماز را به جا آورف و بر اوقات آن محافظـت امام صافق
 4کند. شوف که خداوند وروف او به بهشت را ضمانت می باشد، فر حالی وارف قیامت می

ل »آقا قاضی نقل شده که گفته اسـت:  الله سید علی از مرحوم آیت اگـر کسـی نمـاز واجـبش را او 
اللـه العظمـی بهجـت  فر این بـاره از آیت 5«وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد، مرا َلعن کند.

ل وقت با حضور قلب است؟ آیت ال میسؤ الله بهجت فر پاسـخ،  شوف که آیا مراف ایشان، نماز او 
فاند. به گفته ایشـان، نمـاز بـا حضـور  منظور ایشان را عام و مطلق و بدون شرط حضور قلب می

قلب، نماز عالی و بلندمرتبه است و کسی که قدرت خواندن نماز با حضور قلب را فاشـته باشـد، 
الله قاضی، برای کسانی است که فاقد ایـن  که فستورعمل آیت می عالی قرار فارف؛ فرحالیفر مقا

اللـه بهجـت،  وجوی راهی برای رسیدن بـه آن هسـتند. بـه تعبیـر آیت اند و فر جست مقام و مرتبه
ل وقت، هرچند بدون حضور قلب، اهتمام فاشته باشد، به صـورت تکـوینی و  کسی که به نماز او 

   6ه نماز عالی و مقام معنوی واال فست خواهد یافت.تدریج ب به
 پاسخ به پرسش

ل وقت پایبند بوفه انـد،  ممکن است، این سؤال مطرح شوف که چرا برخی با وجوف اینکه به نماز او 

                                                           

 .۳۳۱، ص ۴، ج وسائل الشیعه. شیخ حر  عاملی، 1
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اند؛ به عنـوان مثـال،  اند و بلکه گاهی برعکس، فچار گمراهی شده ولی به نتایج مورف نظر نرسیده
موضع گرفتند، از قبیل خوارج، چـه  کسانی که فر مقابل حضرت علی فر تاریخ صدر اسالم،

ل وقت هم بوفه هـا  اند و یا فر فوران معاصر افرافی مثل فاعش که بدترین جنایت بسا اهل نماز او 
ل وقت هم باشند. پس، چگونه می را انجام می توان افعا کرف که نمـاز،  فهند، چه بسا اهل نماز او 

ل  به  وقت، تأثیر قطعی فر جلوگیری انسان از فساف و گناه فارف؟ویژه نماز او 
فر پاسخ، باید یافآور شویم هنگامی که از کارآمدی نمـاز بـرای رشـد معنـوی و اخالقـی انسـان 

شوف، کارآمدی اقتضایی مراف است؛ توضیح اینکه نماز، به سـتون و عمـوف خیمـه  سخن گفته می
اشـتن خیمـه، خـوف را فر برابـر سـرفی یـا گرمـی هـوا فین تشبیه شده است. اگر بخواهیم با برافر

هـای  محافظت کنیم، هرچند عموف خیمه یکی از ارکان اصلی آن است، اما فر کنار آن، به سـتون
توانیم خیمه کامل فر اختیـار فاشـته  فیگر و خوف خیمه هم نیاز فاریم و با نبوف هرکدام از آنها، نمی

 باشیم.
ساس فین شمرفه شده، ولی فقط فر کنار اصول فیگر است کـه فر مورف نماز هم هرچند اصل و ا

تواند مؤثر واقع شوف. فر واقع، اگر آن اصول فیگر نباشند، نماز بـه معنـای حقیقـی آن، تحقـق  می
خوانـد، ولـی خـدا را قبـول نـدارف، بـه  توان گفت کسی کـه نمـاز می یابد؛ برای مثال، آیا می نمی

خ، منفـی اسـت. فر واقـع، تأثیرگـذاری نمـاز، فر بسـتر حقیقت نماز رسیده است؟ مسلمًا پاسـ
شوف و تأثیرپذیری از نماز، بدون فاشـتن اعتقـافات بنیـافین فیـن مثـل  اعتقافی خاص محقق می

توحید، معنا ندارف. بنا بر یک فسته از روایات مشهور، اسالم، بر پنج پایه اساسی بنـا شـده اسـت 
والیت. کمترین شرط الزم برای ثمربخشـی نمـاز، آن  اند از: نماز، زکات، روزه، حج و که عبارت

 است که فرف نمازگزار فر اعتقاف به این پنج اصل، تزلزلی نداشته باشد. 
انـد از: نمـاز، زکـات،  اسالم، بر پنج اصل استوار شده است که عبـارت»فرماید:  می امام باقر

حال آنکه مرفم آن چهار اصـل  روزه، حج و والیت و به چیزی مانند والیت ندا فافه نشده است و
کنـد کـه  سـؤال مـی مطابق حدیثی فیگر، زراره از امام بـاقر 1«اند. را گرفته، والیت را رها کرفه

فانند و فلیل ایشان، این است  اصل والیت را برتر می یک از این اصول برتری فارند؟ امام کدام
کند که بعد از آن، کدام اصـل برتـر  میکه والیت، کلید آن اصول فیگر است. زراره فر افامه سؤال 

                                                           

 .۳8، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 1
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  کنـد و فلیـل آن را فرمـایش حضـرت رسـول است که فر اینجا امام به اصل نماز اشـاره مـی
 فاند که فرموفند: نماز، عموف فین است.  می

کنـد و  بوفن آن اشـاره مـی به اهمیت اصل والیت و کلیـدی  فر پایان این حدیث، باز امام باقر
سی شب را به قیام و روزش را به روزه سپری کند و تمام مـالش را انفـاق کنـد و اگر ک»فرماید:  می

همه عمرش به حج بروف، ولی به والیت ولی  خدا شناختی نداشته باشـد، تـا از او تبعیـت کنـد و 
های ولی  خدا باشد، چنین کسی از اهل ایمان نیست و هیچ حقی  همه اعمالش بر مبنای رهنمون

برای خدا ندارف و تنها خداوند از فضل و رحمت خـوفش، نیکوکـاران از ایـن برای پافاش و ثواب 
 1«برف. افراف را به بهشت می

ن است؛ یم که اهل عبافت و خشوع فر فینیب پرسد: ما کسی را میمی شخصی از امام صافق
برای جـواب، فاسـتانی  ا اعمالش سوفی فارف؟ امامیولی به حق و امامت شما اعتقاف ندارف. آ

 کند:قل مین
ه چهـل شـب کـل است که هرکسی از آنها یاسراه ت و مرفم، همانند آن خاندان بنییب َمَثل ما اهل»

ی از آنها، چهل شب تهجـد فاشـت یکشد. ینموف، اجابت میکرف و پس از آن، فعا معبافت می
رف و کـت یاکآمـد و از حـال خـوف شـ میمر بنسییرف؛ ولی مستجاب نشد. نزف عکو بعد فعا 
رف و نماز خواند و به فرگاه خـدای بلندمرتبـه فعـا کر یتطه سییند. عکش فعا یه براکخواست 

 نموف. 
د، نیامد. او مرا خواند؛ یاید بیه باکن بنده به فرگاه من آمد؛ ولی از آن فری یسی  ایوحی آمد: ای ع

ه گرفنش کقدر سرش را باال بگیرف و فعا کند  ن اعتقاف، اگر آنیفاشت. با ا کولی فر فلش به تو ش
زف، اجابـت یـقدر فستانش را رو به آسمان بگیرف که انگشـتانش خشـک شـوف و بر قطع شوف و آن

 کغمبرش شـیبوفن پ خوانی و به حقیبه او فرموف: پرورفگارت را م سیینم. حضرت عکنمی
نـون از خـدا ککه آنچـه گفتـی، فرسـت اسـت. ا رف: ای روح خدا  به خدا سوگندکفاری؟ عرض 

 ه شک را از فل من ببرف.کبخواه 
رفت و ماننـد خانـدان یرف و خدا توبه آن مرف را پذکبرای او فعا  سییع»فرموف:  امام صافق

عوه گرف خوف، مستجاب    2.« دیالد 
                                                           

 .۳۱ـ  ۳8همان، ص . 1
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 مجلس پنجم 

 حلم و بردباری؛ آثار و نتایج

 *فراحسانیحسیناالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

، بدون حلـم و شـکیبایی، قـوام و فوام «عزت و کرامت نفس»و « عبافت»، «ایمان»از نگاه فین، 
ر نشوف. از این منظر، جایگاهنیابد و تعلیم و تربیت و  به قدری رفیـع  حلم تبلیغ فین، بدون آن میس 

کننـدگان شـمرفه  نرسد، از عبافت« حلم و برفباری»فرماید: تا انسان به  می است که امام رضا
،  ، حیثیتی ، مالی شناسی، حلم و برفباری، حافظ سالمت و امنیت جانی از نگاه جامعه 1شوف. نمی

هاسـت.  روانی خـانوافه و جامعـه اسـت و فقـدان آن، سـبب انـواع ناهنجاری ، فکری و اخالقی
ای  هـای اجتمـاعی و رسـانه ، وجـوف فرگیری های زندگی زناشویی، افزایش آمار طالق ناهنجاری

، گسـترش جـرم و  های سیاسی و اجتماعی افراف حقیقی و حقوقی نسبت به یکدیگر، پیدایش فتنه
، تحُلـم و  تـدی ن»فهنده ضـعف  ای، نشـان نـدانیان فر هـر جامعـهو نیز فزونی زنـدان و ز  جنایت

 فر آن جامعه است.« عقالنیت
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فر این نوشتار، ضمن اشاره بـه مفهـوم و اهمیـت حلـم و برفبـاری فر فیـن، راهکارهـا و عوامـل 
 شویم. فستیابی به این فضیلت ارزشمند اخالقی را یافآور می

 مفهوم حلم و حلیم

م» لس و فر اصـل بـه معنـای   هـدف مقـدس اسـت یـکدن بـه یرفباری فر راه رسـ، به معنای ب« ح 
فو معنـا « حلـم»علمای لغت و اخالق، بـرای  1است.« جان غضبیفاری به هنگام ه شتنیخو»
 اند: رفهکر کن
ـت فر امـور؛ یعنـی بـه1 2جـان قـوه غضـب؛ینترل نفس خـویش از هک. ۳ کارگیری  . تأمـل و تثب 

 3عقالنیت و رعایت اعتدال فر کارها و فوری از افراط و تفریط.
ّْلاُم »پرسید:   از فرزندش امام حسین  امیر مؤمنان ِِ ا  اْل ََ فرزنـد عزیـزم  برفبـاری  ؛ َحا  ُاَنايَ 

ّْلُك الَنْفِس »ایشان پاسخ فاف: « چیست؟ َِ ]حلم، یعنی[ فروخورفن خشم و مالـک  4؛َ ْظُم اْلَغْ ِ  َو
 «.نفس خویش بوفن

اش فر  ه عجول نیست و از افراط و تندروی فاصله فارف و زندگیکشوف  ، به کسی گفته می«حلیم»
اری قبـل از کـچ یی، فر هین توانایاو فر ع 5میان مرفم با خوشنامی و صفات پسندیده همراه است.

تسلط بر نفس خویش، فر مجازات افراف مجرم و خطاکار وقتش شتاب ندارف و به فلیل برفباری و 
 کند.  عجله نمی

 جایگاه حلم در دین

ای برخـورفار اسـت.  ویژه اسـالم، از اهمیـت و جایگـاه ویـژه حلم و شکیبایی، فر افیان الهی، به
را « ایمـان»نـدارف، مـزه و طعـم « حلـم»ای از  فرماید: کسی که بهـره می رو، نبی مکرم ازاین

ّْلم»فرموفه:  و یا امیر مؤمنان 6نچشیده است. ِِ َن اْل َِ َفُع  ْْ هیچ عزت و شرفی بـاالتر از  7؛ َا ِعَز أَ
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تواند عیـوب اخالقـی و رنایـل نفسـانی را از  انسان با تمسک به حلم می« حلم و برفباری نیست.
َف ْساُتْإ »فرمایـد:  که آن حضرت می سازف و به تقویت ایمان خویش مبافرت ورزف؛ چنان خوف فور

ّْلِّمَك  ِِ همچنـین، « های اخـالق خـویش را بپوشـان. بـه واسـطه برفبـاری، کاسـتی1؛َخَّلَ  ُخُّلِقَك ِا
خرفان را از خوف بازفارف و از ایـن راه، نـه تنهـا صـاحب  تواند آثار جهل جاهالن و سفاهت بی می
، بلکه محبـوب قلـوب فیگـران گرفیـده، 3گیرف و مورف تکریم قرار می  2شوف فت و َسروری میسیا

خیر  بـه و فر پیشگاه الهی نیـز محبـوب شـده، عاقبت 4کنند مرفم فر برابر ناآگاهان از وی ففاع می
ِ َواْلكـاِظمیَناَلذیَنُیْنِفُقوَنِفيالَسـَراِ َوالَضـَرا» وانیم:خ قرآن می فر ،همچنین 5خواهد شد.

 6.«اْلَغْیَظَواْلعافیَنَعِنالَناِسَوالَلُهُیِحُّباْلُمْحِسنیَن
فر راه خداونـد تعـالی  آنچه فارند،از  ،ه فر موقع غنا و فقرکن است یا ،ارانکزیی از صفات پرهیک

سی فرباره آنهـا کو اگر  فارند خوف را نگه می خشم ،ظ صبور بوفهیفر موقع غ رفه،کانفاق و احسان 
عاف  »؛ گذرند فرمی، از خطایش ف، او را بخشوفهروا فارظلمی 

.یَو الس  «َن َعن  الَناس 
نه و عـداوت را کین است کرا ممیز ؛ستیافی نکی یتنها اما به ؛ار خوب استیبس ،فرو برفن خشم
  «ظیظـم غـک » دیبا ،حالت عداوت  فافن به انیبرای پا ،ن حالیفر ا .ندکن نک شهیاز قلب انسان ر

فاری  شتنیفنبال صفت عالی خوه ب به همین جهت، فر آیه فوق توأم نموف.« عفو و بخشش» با را 
سانی کگذشت و عفو از  ،البته منظور است. ان نموفهیمسئله عفو و گذشت را ب و فرو برفن خشم،

و  هـتث جرباع از خطای آنان، ه گذشت و عفوکآشامی  نه فشمنان خون ؛ندا سته آنیه شاکاست 
 شوف. شتر آنها مییجسارت ب

 آمده است:ن یچن ،ه فوق نقل شدهیل آیعه و اهل تسنن نیتب شکه فر کثی یفر حد
خـت، ظـرف آب یر ه آب روی فست امام میکبه هنگامی  نیحس بن زان امام علیینکی از یک

 هـم زیـنک و رفکـاز روی خشـم سـر بلنـد  امام .از فستش افتاف و بدن امام را مجروح ساخت
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م  کَوالس » :بالفاصله گفت َغ یاظ  عـاف  : »رفکعرض  .خشم خوف را فرو برفم :امام فرموف .«َظ یَن الس َن یَوالس
ـُب یَوالَلـُه : »او مجـدفا گفـت .تـو را ببخشـد هـم خـدا .دمیفرموف: تـو را بخشـ .«َعن  الَناس   ح 

ن   س  ُمحس  1.رفمکامام فرموف: تو را فر راه خدا آزاف  .«َن یالس

   راهکارهای دستیابی به حلم

 شوند: ، خشم و غضب است و مرفم از این منظر، به سه فسته تقسیم می نقطه مقابل حلم
تواننـد آن را  : گروهی که هنگام خشم، مالک نفـس خـویش نیسـتند و نمی الف. تندرو یا افراطی

تـار جنـون ففعـی شـوند و فر واقـع، گرف رهـا می« عقل و شـرع»رو، از اطاعت  کنترل کنند. ازاین
 هستند.

ب. کندرو یا تفریطی: کسانی که چراغ حمیت و جوانمرفی آنان به خاموشـی گراییـده و فر برابـر 
 فهند.  گونه واکنشی از خوف نشان نمی فاند، هیچ آنچه عقل و شرع آن را زشت و ناپسند می

 پذیرف. نمیکند و  ای تأیید نمی گفتنی است که اسالم، افراط و تفریط را فر هیچ عرصه
: آنها که هم از قوه غضب برخورفارند و هم از فیض حلم بهره وافـر فارنـد.  رو یا اعتدالی ج. میانه

، صـبور و  اند و فر جـایی کـه بایـد حلـیم بـوف ، خشمگین اینان کسانی هستند که به هنگام خشم
ــد  ــم را همانن ــد، حل ــر برخورفارن ــاز برت ــن امتی ــه از ای ــرافی ک ــتر اف ــد. بیش ــم از راه برفبارن عل

انـد. پـس، بـرای تحصـیل حلـم بایـد بـه  ریزی کسـب کرفه ، مـدیریت و برنامـه کشیدن زحمت
تـرین عوامـل مـؤثر فر پیـدایش و تقویـت برفبـاری،  راهکارهای فستیابی بـه آن آشـنا بـوف. مهم

 اند از: عبارت
 . کنترل نفس و تمرین بردباری1

انسان فر حال خشم، مهار نفـس خـویش را افراط و تفریط، رهاورف خروج نفس از اعتدال است. 
آن اسـت. مـدیریت « اسیر»بر نفس باشد، « امیر»فهد و فر آن هنگام، به جای آنکه  از فست می
تـدریج  شوف که این وضـعیت به گویند، سبب می می« تحُلم»ورزی تصنعی که آن را  خشم و حلم

َّلَم َحُّلاَم : » فرماید میفر این باره  فر فرون انسان نهافینه و ملکه شوف. امام علی َِ ْن َت سـی ک 2؛ََ

                                                           

 .۱8، ص ۱ ، جتفسیر نمونه . ناصر مکارم شیرازی و فیگران،1
 .186، ص  غرر الحکم،  . تمیمی آمدی 2
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 1«آموزش»حلم را باید همانند علم، از راه « شوف. م مییشه خویش سازف، حلیند حلم را پکسعی 
 آموخت و تجربه کرف. 2«تمرین و تکرار»و 
 . تقویت ایمان و تهذیب نفس2

ن عامل یرف؛ ولی مؤثرترک  نترلکت، فر موارفی انسان و خشم او را یشاید بتوان از راه آموزش و ترب
است؛ زیرا هرچه ایمـان و پرهیزکـاری « ب نفسیتهذ»و « مان به مبدأ و معافیباور و ا»بازفارنده، 
 یابد؛ به فو حکایت نیل توجه کنید. ، برفباری نیز افزایش می فزونی یابد

 الله کاشف الغطاء:  ـ بردباری آیت

فر  د را فر صحن مطهـر امیـر مؤمنـانیهزاران نفر نماز عد فطر با یاشف الغطا  روز عکعالمه 
رف و گفـت: چیـزی از کـسته به محضر او آمد و اظهار حاجت کش ری فلینجف به جای آورف. فق

ها را بـه محـل  خـوفش  هیـجناب فرمـوف: مـن تمـام فطر ه به من بده که سخت محتاجم. آنیفطر
 ست.یزی نزف من نینون از آن پول چکرساندم و ا

اشـف کت شدید شد و آب فهان خوف را به روی آن مرجع بـزرگ انـداخت. یازمند فچار عصبانین
الغطا  آب فهان آن مرف را به صورت و محاسن خوف مالید و آنگاه برخاست و عبا را از فوش خوف 

ن یس مرا فوست فارف، به اندازه وسعش فر اکرف و گفت: هرکبرفاشت و روی به جانب نمازگزاران 
قابل توجهی  کمکر یجناب فر صف نمازگزاران گشت و برای آن فق زف. سپس، خوف آنیبرعبا پول 

 3از مرفم گرفت و به فقیر فاف.
 زیاد حارثی: بن ـ بردباری ربیع

رفه و به تـو فشـنام فافه اسـت. او کبت تو را یاف حارثی آمد و گفت: فالنی غیز بن عیمرفی به نزف رب
ن و یرفه و او را وافار بـه ایـن کـار نمـوفه، خشـمگکـه به او امر کسی کگفت: به خدا قسم  من از 

طان کـه فشـمن خداسـت، او را گمـراه یرفه؟ گفت: شکسی به او امر کم. مرف گفت: چه کغضبنا
گـذارم  نـد؛ ولـی بـه خـدا سـوگند  نمیک کرف تا مرا نیز از این راه بر ضد  او غضـبناکنموف و ارافه 

هایش را بلنـد کـرف و گفـت: خداونـدا  گناهـان مـا و آن  فست اش برسد. آنگاه شیطان به خواسته

                                                           

َم »: 111، ص  تحف العقول،  انیشعبه حر   بنا. 1 لس ح 
 .«َتَعَلُموا الس

حُلم.»: ۱۴۴، ص  نهج الفصاحه. ابوالقاسم پاینده،  2 لُم بالت  م والح  ما الُعلم بالتعل   « إن 
 .6۳ـ  69، ص ۳9، ج  عرفان اسالمی،  . حسین انصاریان3
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 1امرز.یرف و ناسزا گفت، بکبت یه پشت سر من غکمرفی را 

 . بلندهمتی3
، پستی و فناهت طبع اسـت و نقطـه مقابـل آن، یعنـی حلـم و  ظرفیتی خشم زوفهنگام، نشانه کم

ت واال و ُعلو  طبع می م  فهـد  ه به انسان اجـازه نمـیکست باشد و از اموری ا برفباری، عالمت ه 
ر یـآور فسـت بزنـد. ام رمنطقـی و سـرزنشیارهـای غکنـد و بـه کار کش را آشـیخشم پنهان خو

َّمةِ »د: یفرما می مؤمنان ِْ ّم  ُعّْلُو ال ُْ ّْلُم َواْان ُة ُتْوأَ ِن ُحنتُج ِِ سرفی، فرزنـدان  برفباری و خون 2؛اْل
ده یبنابراین، فر اثر همت بلند، فو خـوی پسـند« اند. شدهه از همت بلند متولد کی هستند یفوقلو

 «.زفگی خوففاری از شتاب»و « برفباری»شوف:  ار میکفر آفمی آش

 . آگاهی از پیامدهای مثبت حلم4
کرفن آتش  الت، خاموشکروزی بر خصم، غلبه بر مشی، پ افت و َسروری، کرامت و بزرگوارییس

شـدن  یکر، نزفیل به امور خیان، رفع نلت و پستی، میکاران، مصاحبت با نیثرت کغضب الهی، 
تـوان از آثـار و فسـتاورفهای حلـم و  ت و سـالمتی جسـم و روان را مییبه فرجات عـالی انسـان

ّْلاُم »به فه فایده و نتیجه برفباری اشاره کـرفه و فرمـوفه:  رمکبرفباری برشمرف. رسول ا ِِ ا  اْل َّ َف 
َب  ِْ ُ وُب اْلَجّم ِ ، َوُص ُْ  َُ ُحَقاِإُب َفِّمْن ََ اِإ، َو ی اْل ِْ س َسِة، َوَتّشا ََ َن ال َِ ، َوُْفٌع  َِ َن الِّضَع َِ ْفٌع  َْ ، َو ِْ ُة اْاْاإا

 َِ ّْلِّما ِِ ّْمِت، َفْها َا  َحَتَّشاَعَ  ِلّْلع ِقاِ  ِا ََ ج ِت، َواْلَعفِو َواْلَّمِْ  َواْلَّمْعإُوِف َوال َْ ع ِلی الَد َِ َُ َْن   3؛ص ِحَب
شـدن  ت انسـان، برطرفیان، باال رفتن شخصیکنی با نی، همنشارهای خوبکاز آثار حلم، انجام 

ت و پستی، طالب خ گرفتن و به مـرفم فرصـت  دن، از عفو بهرهیر بوفن، به مقامات عالی رسیخس 
ه عاقل بـه کنها اموری هستند یرفن، اک شهیوت ]فر برابر نافان[ پکبه جا آورفن و س یکار نکفافن، 

 «رف.یگ خاطر حلمش از آن بهره می
 :فهیم فر اینجا برخی از آثار حلم را مورف بحث قرار می

گـرفف. امیـر  شکیبایی هنگام خشم، سـبب فر امـان مانـدن از غضـب الهـی می: ا پاداش الهی
ِْ »فرموف:   مؤمنان ُن َغَّضَ  اْلَجَب  َِ ّْلُم ِعْنَد ِشَدِة اْلَغَّضِ  ُحَؤ ِِ  برفباری هنگام خشم، آفمی را  4؛اْل

                                                           

 .۳68، ص ۳9ج شرح نهج البالغه، الحدید،  ابی ابن . 1
 .۳77، ص 19. همان، ج  2
 .۳6، ص  تحف العقول،  انیشعبه حر   بنا.  3
 .6۴۴6، ح 187، ص  ۳، ج  غرر الحکم،  . تمیمی آمدی 4
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اِ  »فرمایـد:  آن حضرت فر بیان فیگری می« فارف. از غضب خدای جبار فر امان می ََ َتَجاُإُع ُغ
َْ اْلَغَّضِ   ّْلِم ُحْطِفُئ َن  ِِ « کنـد. های حلم، آتش خشم را خاموش مـی جرعه نوشیدن غصه جرعه 1؛اْل

 2گرفف. کرفن آتش خشم الهی می تحمل غم و اندوه زندگی، موجب فروکش منظور این است که
شـوف کـه  افب و ناآگاه، سبب می : شکیبایی و تحمل گفتارها و رفتارهای افراف بی ا حمايت مردم

اْن »فرمایـد:  می  مرفم از شخص حلیم حمایت کننـد. امیـر مؤمنـان َِ ِّلا ِم  َِ َوَل ِعاَوِض اْل
َ
َن أ َِ

َُ َعَّلای اْلَج ِها  ْعَواُنا
َ
َن الَن َ  أ

َ
َِ أ َّلِت َْ ای کـه شـخص برفبـار از حلـم خـوف  نخسـتین نتیجـه 3؛َخ

و بـرعکس، خشـم و تنـدخویی و شـتاب فر « ننـد.ک اری مـییـه مرفم او را کن است یگیرف، ا می
توانـد نتـایج و  کند. هر انسانی با اندکی توجـه می گیری، حمایت مرفم را از وی سلب می تصمیم

المللی مشاهده  های سیاسی و بین رصهمصافیق این فو خصلت متضاف را فر اطرافیان خوف و فر ع
 نماید. 

اسـت و فر « َسـروری و سـیافت»ها،  رهـاورف شـکیبایی فر همـه عرصـه: و پیاروزی ا اقتادار
فهنده قـدرت منطـق انسـان شـکیبا بـوفه، سـبب پیـروزی وی  ، نشـان«ها ها و فرگیری بگومگو»

َُ »فرماید:  می شوف. امیر مؤمنان می ْن َحُّلَم َس  و « هرکه برفبار باشد، آقایی و َسـروری کنـد. 4؛ََ
َِ »یا فر فرازی فیگر فرموفه:  ِِ َظِفَإ ِا ْن َعُدِو َِ ْن َحُّلَم  هرکه فر برابر فشمنش برفبـار باشـد، بـر او  5؛ََ

 «شوف. پیروز می
کارگیری همه عواملی که بر فشـمن  ریزی و به ، برنامه ، تدبیر یابد با اندیشه انسان برفبار فرصت می

ورزی که آفت کارهای مهـم اسـت، پرهیـز  و مشکالت تأثیرگذار است، تصمیم بگیرف و از شتاب
ای مهـم و ارزشـمند اسـت کـه امیـر  نماید. میزان تأثیرگذاری ایـن گونـه تصـمیمات، بـه انـدازه

ای را کـه  من نتیجه»فرماید:  کند و می مقایسه می« نصرت جمعی از قهرمانان»آن را با  مؤمنان
شوف، از کمک و یاری جمعـی  های مرفم نصیبم می یافب ها و بی یکرفن فرشت ری و تحملاز برفبا

 6«ام. از مرفان شجاع بیشتر یافته
                                                           

 .6۴66. همان، ح  1
 .18۱، ص ۱، ج  شرح غرر الحکم،  الدین خوانساری . جمال 2
 .16، ص ۳۱، ج  ح نهج البالغهشر،  الحدید ابی . ابن 3
 .7۱، ص تحف العقول،  انیشعبه حر   ناب.  4
 .۱۳۱، ص ۳، ج کنز الفوائد،  . ابوالفتح کراجکی 5
 .6۴67، ح 187، ص  ۳، ج  غرر الحکم،  . تمیمی آمدی 6
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آفمـی « ، حفظ آبرو و شرف و شخصیت مندی عزت»: برفباری، مایه  مندی و حفظ آبرو ا عزت
 زی و نلـت اسـت. رسـول خـدایـختـه بـه جهـل، سـبب آبروریه خشـم آمک است؛ فرحالی

ّْلٍم َقُّط »فرماید:  می ِِ َل ِا َُ ٍ  َقُّط َوا أ ْْ َُ ِاَج ز یـس را بـه فلیـل جهلـش عزک چیخداوند ه 1؛َ  أَعَز الَّل
 «رف.کل نخواهد یاش نل س را برای برفباریک چیه هک گونه ند؛ همانک نمی

ّْلُم »فرماید:  می امیر مؤمنان ِِ ِْ اْل بنـابراین، « برفباری، مایـه عـزت و وقـار اسـت. 2؛َسَبُ  اْلَوَق 
م فاشته شوی. 3؛َواْحُّلْم ُتَقَدْم » رو، آن  ازایـن« برفباری کن تا ]فر شرف و شخصیت بر فیگران[ مقد 

که مایـه حفـظ آبـرو و عزتمنـدی اسـت، « پشتیبانی و حمایت قوم و قبیله»را با « حلم»حضرت 
ّْلُم َع »فرماید:  کند و می مقایسه می ِِ  «ره است.یو برفباری، قوم و عش  حلم4؛ِّش َإةٌ اْل

« خیری بـه عاقبت»: انسان برفبار مورف ستایش خدا و خلق اسـت و فرجـام آن،  خیری به ا عاقبت
اٍإ »فرماید:  می است. امیر مؤمنان َْ َ

ِّمُدوا َعَواِقَبُكْم ِفي ُ اِ  أ ِْ ّْلِم َت ِِ وا اْلَغَّضَ  ِا ْل ُُ بـا تکیـه 5 ؛َض 
خیر شوید و فر هر کاری مورف ستایش قـرار  به د؛ تا عاقبتینکبر شکیبایی، با خشم خوف مخالفت 

 «گیرید.
 گـرفف. امـام صـافق : برفباری، سبب عفو و بخشش و آمـرزش گناهـان می ا عفو و بخشش

ه و یه سـفکـی از آنهـا یکگرفند و به  ن فو نفر نزاعی رخ فهد، فو فرشته نازل مییهرگاه ب»فرموفه: 
نـد: تـو هرچـه فلـت یگو آمیز او نزاع شـروع شـده[، مـی خرف است ]و با گفتار یا رفتار اهانت کم

د. بعـد از یـزوفی جزای آن را خـواهی ف خواست و فناهت شأن تو اقتضای آن را فاشت، گفتی و به
را بایی ورزیـدی و حلـم خـوف کیند: تو هـم شـیگو شوند و به او می آن، متوجه شخص برفبار می

گـذرف و تـو را مـورف عفـو  فار باشی، خداوند از گناهـان تـو مـی نشان فافی. اگر تا پایان خویشتن
 6«بخشش خویش قرار خواهد فاف.

بنـدف و او را از هـر گونـه  ه و نـافان را مـیی: حلم و برفباری، فهان فرف سـف ا نجات از آثار خشم

                                                           

 .۳۳1، ص 1، ج کافیال. شیخ کلینی، 1
 .۳7۳، ص 1، ج  شرح غرر الحکم،  الدین خوانساری . جمال 2
 .61، ص  بالغات النساء،  طیفور . ابن 3
 .6۳، ص 19، ج  شرح نهج البالغهالحدید،  ابی . ابن 4
 .116، ص ۴، ج  شرح غرر الحکم،  الدین خوانساری . جمال 5
 .۳۳1، ص 1، ج  الکافی. شیخ کلینی،  6
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ّْلاُم ِفاَداُم الَساِف َ»فرمایـد:  می فارف. امـام علـی حرکات ناهنجـار و آثـار خشـم بـازمی ِِ  1 ؛اْل
 «بندف. شکیبایی، فهان نافان را می

، روزی از طرف نافانی مورف اهانت واقع شد. وقتی خواست جـواب او قنبر، غالم امیر مؤمنان
ُّط »را بدهد، حضرت فرموف:  َِ َْ ن   ُتْإِض الَإْحَّمَن َوُتْسا َُ ْع َش ِتَّمَك  َُ َل  َح  َقْنَبُإ  ْْ الَّشاْ َط َن َوُتَع ِقاْ   ََ

ن تا پرورفگـار را کاعتنایی رها  فهنده خوف را از روی بی ای قنبر  آهسته و آرام باش. فشنام 2؛َعُدَوَك 
 «نگفتن[ عقوبت نمایی. اعتنایی و پاسخ نی و فشمنت را ]با بیک کطان را غضبنایخشنوف و ش

 بــــدی را بــــدی ســــهل باشــــد جــــزا
  

ـــی  ـــن إل س  ـــنس أســـااگـــر مـــرفی، أحس  َم
 ج

همـه گـرفف.  می« تحول و بیداری فانایـان تنـدخو»: حلم و علم، سبب ایجاف  ا تحول و بیداری
د بداننـد: سـالح موفقیـت و یـکسانی که با تعلیم و تربیت و فکر و فرهنگ مرفم سروکار فارند، با

های  برنامهکلید پیشرفت و تأثیرگذاری آنان، فو چیز است: حلم و علم؛ فر غیر این صورت، تمام 
 شوف.  ل مییتأثیر، بلکه تعط شان بی تییترب

هـای  ن روشین و ُپربـارتریتر فیـکارگیری شیوه برفبـاری، از ظر قات نشان فافه است که بهیتحق
سـی کرا هریز فر امر تعلیم و تربیت و ایجاف انگیزه برای تحول فکری و روحی است؛ زیآم تیموفق

ن فارف، به طور طبیعـی، توقـع مقابلـه بـه مثـل فارف؛ ولـی ند و گفتار و رفتار هنجارشکک بدی می
کند، متحـول  بیند و به جای بدی، خوبی فریافت می ، حرمت می هنگامی که برخالف توقع خوف

شوف و محبت و تواضع را جایگزین کینه  گرفف. این فگرگونی، سبب بیداری وجدان خفته او می می
 سازف.  و فشمنی می

 منفی خشم. آگاهی از پیامدهای 5

خشم افراطی که ضد  حلـم و برفبـاری اسـت، پیامـدهای تخریبـی بسـیاری فارف. از یـک سـو، 
فیـن »کشد و از سویی فیگر،  ، آبرو و شخصیت انسان را به چالش می ، جسم ، روان سالمت فکر

کند و خشم و غضب خداوند را به همـراه  انسان را فچار اختالل می« و فیانت و سرنوشت معنوی
 اند. رو، آن را جنون ففعی و کلید هر شر و بدی فانسته ازاین 3فارف.
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 حلم، آری؛ ذلت، هرگز

وگو و مـذاکره و صـلح و  اگرچه اسالم از یک سو به فلیل فاشتن منطق قوی و برهان راسخ به گفت
، صبر و برفباری و ُحسن  اصالح امور فرمان فافه است و از سویی فیگر، مرفم را به عفو و گذشت

و گفتار نیکو ترغیب و توصیه نموفه، اما یک اصل کلی و تغییرناپذیر فر همه امور اجتمـاعی ُخلق 
« عزت و استقالل مسـلمانان»و عبافی فارف که حاکم بر همه اصول و احکام و قوانین است و آن، 

است. بنابراین، چنانچه هر حکمی با این اصل تقابل و تضاف فاشته باشد، قابل اجرا نیست. حلـم 
ل ت مؤمن گـرفف،  ها و بدرفتاری شکیبایی فر برابر بدگوییو  ت و ن  ف  های برخی افراف، اگر باعث خ 

ّْلاِم الاُهل: »فرمایـد می شوف، بلکه گناه و حرام است. امیر مؤمنـان نه تنها توصیه نمی ِِ  1 ؛آَفاُة اْل
ه مایـه کاست حلم و برفباری، هنگامی نیکو و نشانه ایمان « آفت برفباری، نلت و خواری است.

ه حلم و برفباری سبب جرهت و جسـارت جـاهالن متعصـب کنلت و خفت نباشد. فر موارفی 
سـت؛ بلکـه یده نیفاشتن پسـند نجا حلمیند، فر ایافزا ان خوف مییشوف و بر فشار و فساف و عص می

ند. همچنین، آنجـا کـه حلـم و کوت کد واکنش مناسبی نشان فافه شوف تا شخص خطاکار سیبا
شوف، هرگز نباید شـکیبایی ورزیـد و یـا  ده انسان تمام مییتب و عقکا میان جامعه و یی به زبرفبار

 سکوت نموف که این عمل، سرکشی بیشتر ستمگران و جاهالن را فر پی خواهد فاشت.
 پیشـه ابلهـی اسـت اظهار عجز پـیش سـتم

 ج

 

 2 اشــک کبــاب باعــث طغیــان آتــش اســت
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  مشش  مجلس

 های وسوسه شیطان روش
  *مجتبیمیریوالمسلمیناالسالمحجت

 اشاره

رف بـه او کـه امـر کـن قرار فاف و به مالهین خوف فر زمیفه و جانشید و او را خلیخداوند انسان را آفر
شناخته شـد « طانیش»ا یو « سیابل»ه بعدها به نام کان یاز جن   یکیه، کان مالهینند. فر مکسجده 

و  سـه خـوف بـا آفمیفر اثـر مقا یشـد؛ ولـ ز امر به سجده بـر آفمیه او نکز وجوف فاشت ین
مهلت خواست  طان، از خداوندیرف و از فرگاه خداوند رانده شد. شکبرترفانستن خویش، سجده ن

طان ی. سـپس، شـ ا بدهد، به او مهلت فافین فنیه پافاش عبافت او را فر همکنیا یو حق تعالی برا
  1اف نموف.یها سوگند  رفن همه انسانک بر گمراه

طان تـالش یشـ یولـ 2م اوسـت؛یت فر راه مسـتقکـخداوند و حر یهدف از خلقت انسان، بندگ
توانـد انسـان را بـه  یار نمکن یا یطان برایند. البته شکمنحرف  یم الهیند انسان را از راه مسقک یم
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را  یا نـهیگونـاگون، زم یها ند و با وعدهک یه تنها از وسوسه استفافه مکد؛ بلیانجام گناه مجبور نما
طان بـا یز شـیـامـت نیآورف. فر روز ق یت رویار خوفش بـه معصـیسازف تا انسان با اخت یفراهم م

 فرماید:  فاند. قرآن کریم می یها را مستحق مالمت و سرزنش م سانن استدالل، خوف  انیهم
ْمُرِإَنالَلَهَوَعَدُمْمَوْعَداْلَحِّقَوَوَعـْدُتُكْمَفـَخْرَلْفُتُكْمَومـامـاَنِلـَیطاُنَلَماُقِضیَْوقاَلالَش» َیاْْلَ
َعْوُتُكْمیَْعلَ َُ َوُلوُمواَأْنُفَسُكْمماَأَناِبُمّْصـِرِرُكْمیَفالَتُلوُمونیَفاْسَتَجْبُتْملُكْمِمْنُسْلطاٍنِإَ َأْن

1ٌم؛یَنَلُهْمَعذاٌبَألیَمَفْرُتِبماَأْشَرْمُتُموِنِمْنَقْبُلِإَنالَّظاِلمیِإنَِیَوماَأْنُتْمِبُمّْصِرِر
قت، خدا به شما یفر حق»د: یگو طان میی[، ش ار گذشت ]و فاوری صورت گرفتکار از کو چون 

ف  چ تسلطی نبوف؛ جـز یرفم و مرا بر شما هکوعده فاف؛ وعده حق، و من به شما وعده فافم و تخل 
د. یـد و خوف را سرزنش نمایینکد. پس، مرا نکوهش نیرفم و مرا اجابتم نموفکه شما را فعوت کنیا

ار کـن مـرا ]فر یـش از ایآنچـه پـد. من به یستیافرس من نیستم و شما هم فریافرس شما نیمن فر
 «خواهند فاشت. کاران عذابی فرفناکآری، ستم« افرم.کد، یفانست می کیخدا[ شر

او را شـناخت. فر ایـن نوشـتار، بـه معرفـی و  یها د وسوسـهیطان، بایماندن از شر  ش مصون یبرا
 ازیم.پرف یگیرف، م کارمی طان برای وسوسه آفمی بهیی که شیها ن روشیتر بازشناسی مهم

 ف وسوسهیتعر 

ناروا  یها شهیث نفس و آنچه از اندیاست. حد یآهسته و پنهان یصدا یوسوسه، فر لغت به معنا
   2ده شده است.ین منظر، وسوسه نامیز از ایند نک یه به قلب انسان خطور مک

ه کـاسـت  یاست و منظور از وسوسه، مطلب اررفتهک وسوسه به یلغو یز معنایات نیات و روایفر آ
شـوف. آنچـه فر وسوسـه  یرفن بـه انسـان عرضـه مکـ منحـرف یا نفس اماره، بـرایطان یتوسط ش

و پنهان وجـوف  یشوف، امری مخف یشنهاف میآنچه به انسان پ یه فر وراکن است یت فارف، ایمحور
 3شوف. یرفن آفمی، القا مک فافن و گمراه بیه به غرض فرکفارف 
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 طانیش یها ضرورت شناخت وسوسه

 یل، بـرایـن فلیبـه همـ 1ار انسان قرار فافه اسـت.یفر اخت یزندگ یبرا یفرصت محدوفخداوند 
آبـافتر فاشـته باشـد، بـه  ین بهره را ببـرف تـا آخرتـیشتریخوف ب یویفن یه آفمی بتواند از زندگکنیا

ق یـنـد. خداونـد از طرکن یاو را تأم یو اخرو یویفن یه همه ابعاف زندگکجامع نیاز فارف  یا برنامه
، یر بنـدگیار انسـان قـرار فافه اسـت. خداونـد فر مسـیـن برنامـه را فر اختی، ایاله یایا و اولیانب

فـه آنهـا، یه وظک 2طشان قرار فافه استیها، متناسب با شرا همه انسان یبرا یگوناگون یها امتحان
نـد، ک یه به انسان القا مک ییها کوشد با وسوسه یطان میش 3ش روست.یپ یها از راه یکیانتخاب 

او،  یها طان و وسوسـهیرو، شناخت ش نیاو را فر انتخاب راه فرست فچار خطا و اشتباه نماید. ازا
 حقی فاشته باشد. و به یانتخاب فرست یاست تا انسان بتواند فر امتحانات اله یامری ضرور

 طانیوسوسه ش یها وهیش

، 4یو نـژاف یتیو شخصـ یشخص یها ده است و عالوه بر تفاوتیها را گوناگون آفر خداوند انسان
ها  که بـه انسـان ییانات و استعدافهاکام یعنیز قرار فافه است؛ یآنها ن یفر نوع زندگ ییها تفاوت

بوفن و  دیبـوفن، سـف ، مرفبوفن و زنیو زشت ییبایفقر و غنا، ز 5بخشیده با یکدیگر متفاوت است.
را  یاز امتحانـات الهـ یارینـه بسـیزم ها وجوف فارف، ن انسانیه بک یگریف یها بوفن و تفاوت اهیس

 یبـرا یمختلفـ یها وهیهـا، از شـ هـا و تفاوت ین گوناگونیـز با توجه به ایطان نیآورف. ش یفراهم م
 یطان بـرایه شـکـ ییها وهین شـیتـر ند. فر افامه، به مهمک یرفن انسان استفافه مک وسوسه و گمراه

 وف.ش یند، اشاره مک یگمراهی انسان از آنها استفافه م
 یطوالن یجاد آرزوهای. ا1

 یه آرزوهـاکـن اسـت یـرف، ایگ یارمکـ ها به نموفن انسان گمراه یطان برایه شک ییها وهیاز ش یکی
ند. قرآن کریم سـخن شـیطان را ایـن گونـه ک یرا به قلب آنها القا م یرضروریا غیهوفه و یباطل و ب

                                                           

 .۱9. ر.ک: زمر، آیه 1
 .186. ر.ک: بقره، آیه 2
 .۱و  1. ر.ک: عنکبوت، آیه 3
 .11. ر.ک: روم، آیه 4
 .۱1ف، آیه ر.ک: زخر. 5



68    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

 بیان فرموفه:
َمنِ» ِضَلَنُهْمَوَْلُ رف... کخواهم  یو آنان را سخت گمراه نموفه، فچار آرزوهای طوالن 1... ؛َنُهْمیََوَْلُ

». 
رفنشان بـه ک ها را از راه سرگرم ه گفته است: من انسانکت شده یاکطان حیفه، از شیه شرین آیفر ا»

ی یرف و آنان را توسط اشتغال به آمـال و آرزوهـاکاب گناهان، گمراه خواهم کرخدا و ارتیپرستش غ
اتی یـشـان مهـم و حیفهم تـا آنچـه را برا ب مییشان باز بدارف، فر یه از اشتغال به واجبات زندگک

ه سـن ت کاست  ین، فر حالیا 2«نند.کت است، رها یاست، به جهت آنچه موهوم و خالی از واقع
 3د.یند، برآورفه نماکه هر چه انسان آرزو کست ین نیخداوند بر ا

را از  و حوا طان آفمیه شکرف کاشاره  یجاوفانگ یتوان به آرزو یباطل، م یاز جمله آرزوها
رف؛ کـن مرفم مشاهده یتوان فر ب یرا م یین آرزوهایز چنین یامروز یب فاف. فر زندگیق فرین طریا

نداشـته  یب و نقصـیـچ عیماالت باشـد و هـکتمام  یه فاراک یمانند ازفواج با همسر ییآرزوها
 یشغل یا آرزوین آرزو و خواسته باطل است. و یاز موانع ازفواج، هم یکیباشد. بدیهی است که 

 ناسازگار است.  یاله یها ه با سن تکن فست یاز ا یباال و موارف یآسان با فرآمد
 . ترساندن انسان2

ق، آفمـی ین طریه خداوند فر نهاف انسان قرار فافه است تا از اکاست  ییها یژگیترس، از جمله و
دن و محـزون یو نترس یاخرو یدن به راحتیرس یند. براک یاو ضرر فارف، فور یبرا بتواند از آنچه

نـد کـه الزمـه آن، ک یسـت فوریناشا یارهـاکا از یـن فنیـد فر ای، انسان با4امتینبوفن فر روز ق
د از یـخواهد عاقبتی نیکـو بیابـد، با یم یسکن، اگر یند آنهاست. بنابرایدن از عواقب ناخوشایترس

ها را  خواهد انسـان یز میق نین طریطان از ایش یول 5امت بترسد؛یفر روز ق یانیفگاه پاخداوند و فا
تـرس  یبه جا یعنیر فهد؛ ییند موضوع ترس انسان را تغک یم یرو، سع نیشاند. ازاکب یبه گمراه

 یند. از فست فافن  آنچـه بـراکن آن یگزیرا جا ییایاز خدا و روز آخرت، ترس از امور زوفگذر فن
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شوف و آفمی  ین راه وارف میز از همیطان نیند است و شیاست، بسیار ناخوشا یفاشتن انسان فوست
خصـوص  ترسـاند؛ ماننـد تـرس از مـرگ و به یش میها یفاشتن را نسبت به از فست فافن فوست

 فافن فر راه خدا. جهاف و جان
عبور بـه سـوی  یبرا یاست و مرگ، پل یا، مانند گذرگاهیو فن 1ا خواهند رفتیها از فن همه انسان
د از یـه آنچه انسـان باکد؛ بلید از آن ترسیاست و نبا یحتم ین، مرگ، امریباشد. بنابرا آخرت می

طان تـرس از خـوف مـرگ را فر یشـ یول 2مانش ناقص باشد؛یه اکاست  یآن بترسد، مرگ فر حال
ت و فر یعنیتر،  اندازف تا امور مهم یقلب انسان م  رنگ جلوه فهد.  مکمان را یحال ا مرگ باعز 

ن یـنـد، تـرس از اک یامـت مـین ترس از خدا و روز قیگزیطان جایه شک ییها گر از ترسیف یکی
فر قلـب انسـان  ین ترسـیچنـ یوقت 3ه انسان اموالش را از فست بدهد و فچار فقر گرفف.کاست 

ن، یطمع و بخـل. همچنـند؛ مانند: حرص، ک یز فر او رشد میگر نیف یجاف شوف، رنایل اخالقیا
، مثـل خمـس و یندافن واجبـات مـال ند؛ مانند قطع رحم و انجامک یم کاز واجبات را تر یبعض

مات را مرت یات. و گاهی برخکز  ب فر معامله.یو فر یفروش مکشوف؛ مانند  یب مکاز محر 
َُ َتع لی » ِأَِیِ َّنُهمِّمنِبَِیَِألَتِ »َقوُل ِیدِ یِ ن  م  ه  ف 

َِخل  ن  َِوم  م  ِأَِه  م ِیِ َوَعن  ه  ل  َِوَعنَِشَمآئ  م  ه  ام  4...«َمّن  ِْ َّ  َخّلِف ان حَ أ َِ قاوُل 
ن ُُ ُإُهم أن ا  ِقَبِ   َُ ُإُهم ِاَجّمِع اَْلَواِل وآ َُ ّلوا فحَ  ُهم آ ِحّم   وا  یَِ َْ م  ِْ اُإُهم أن حُ أَواِل َُ َُ َحّقا   وآ نا َِ عطوا 

ِْ حُ  ُُ م َعّلَ حّ َقِّلّلوا َعّلی  ُْ م واَخِوُف ِْ ُم الَّض   ِت  5َة؛َع  ِْ
ش رو و از پشت سرشـان یآنگاه از پ»گوید:  الم خداوند ]به نقل از شیطان[ که میکن یر ایفر تفس

، آمـده اسـت: امـا از پشـت سرشـان «تـازم... و از طرف راست و از طرف چپشـان بـر آنهـا مـی

                                                           

 .67 . ر.ک: عنکبوت، آیه 1
ی »را به او فاف، آن حضرت پرسید:  خبر شهافت امیر مؤمنان . هنگامی که رسول خدا2 َک ف  َیا َرُسوَل الَله  َوَنل 

ی؛ ای پیامبر خدا  آیا فرحالی ین  نس ف  عیون أخبار   ،شیخ صدوق« )رسم؟ که فینم سالم است، به شهافت می َساَلَمٍة م 
بن6۱، ح 1۱7، ص 18، ب ۳ ، ج الرضا مطرح شد، ُحر به امام  و امام حسین یزید (؛ فر سخنانی که بین حر 

ت  »فر جواب او این شعر را خواندند:  امام حسین« شوی. اگر بجنگی، کشته می»عرض کرف:  َموس الس ی َفَما ب  ض  َسَأمس
مًا؛ می ل  ًا َوَجاَهَد ُمسس َنا َما َنَوی َحق  َفَتی/ إ  حق باشد و  پذیرم؛ زیرا مرگ بر جوانمرف، ننگ نیست؛ اگر قصدش َعار  َعَلی الس

 ( 8۳، ص 1 ، ج اإلرشاد، شیخ مفید) «که مسلمان است، جهاف کند. فرحالی
 .168بقره، آیه . ر.ک: 3
 .۳7 . اعراف، آیه 4
 .11۴، ص ۳ ، ج تفسیر القمیابراهیم قمی،  بن . علی5
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امـوال بپرفازنـد و فسـتور  یآور فهم کـه بـه جمـع یشان به آنها فستور میاید: از جانب فنیگو یم
فهم  ینند و به آنها فسـتور مـکرا از آن افا ن یفهم که با اموالشان صله رحم انجام ندهند و حق یم
 «ترسانم. یم یم بدهند و آنها را از ندارکه به فرزندانشان ک
 ك شهوات انسانی. تحر 3

ه کـاسـت  ینـد، شـهواتکها را گمراه  ق آن انسانیند از طرک یطان تالش میه شک ییها گر راهیاز ف
ه یشـهو یرف قـواکارکـحـالل،  یها برفن از لـذت  لـذت 1خداوند فر وجوف انسان قرار فافه است.

انـد از شـهوات مربـوط بـه: امـور  ن آنهـا عبارتیتر ه مهمکفارند  یشهوات، ابعاف مختلف 2است.
ن اسـتفافه را یشتریوسوسه انسان ب ین موارف برایطان از ایها. ش ییها، اموال و فارا ی، خورفنیجنس

 َبرف. یم
« َِ

َ
نِ  َق َل أ َِ ّْماِإ َوُهاَو َفاُ   ْ ُ  الَّشا ْ : اْلِفَتُن َّمََلٌص؛ ُحُ  الِنَسا ِء َوُهاَو َساَن  ُإ اْلُّمْؤ ََ َط ِن َوُشاْإُب اْل

ُم الَّش حَط ِن َوُحُ  الِد  ْ الَّش  ْْ َهِم َوُهْم َس ْْ ِْ َوالِد  3... ؛َط ِن  ْ َن 
ه کـق نامشـروع[ یفاشتن زنان ]از طر است: فوست زیها فر سه چ یفرموف: گرفتار ر مؤمنانیام

 ... .« طان استیر شیه تکفوستی  طان است و پولیه فام شکخوری  است و شراب  طانیر شیشمش
خـا و یو زل وسـفیتوان به فاستان حضرت  ی، میق شهوت جنسیبرای موضوع انحراف از طر

 یهمچنـین، از سـوی فیگـر، بـرارف. کـشدند، اشاره  یباز ه فچار همجنسکز فاستان قوم لوط ین
ا و یـفن کت و تـریـنـد؛ ماننـد رهبانک یطان آفمی را وسوسه میز شین قوه نیفر استفافه از ا یوتاهک

، یانـدوز ق شـهوت مالیـموضـوع انحـراف از طر یافزون بر ایـن، بـرا 4رهاکرفن کار و ازفواج.
                                                           

ین. »1 ن  م 
ُمؤس یُر الس ؛ شهوات، فامَقاَل َأم  َطان  ُد الَشیس )تمیمی آمدی، « های شکار شیطان است. : الَشَهَواُت َمَصای 

 (6۱۴۱، ح ۱9۴، ص تصنیف غرر الحکم ودرر الکلم
یَن . »2 ن  م 

ُمؤس یُر الس نس َشَباب  الَفَقاَل َأم  َحاَلَل م  یَذ الَطَعام  َوَنَکُحوا الس َوة  َأَصاُبوا َلذ  ُروح  الَشهس ب  ... ؛ ... و با روح : ... َو ِنَسا  
، ص 1 ، ج الکافیکلینی،  شیخ.« )کنند...  رسند و با زنان جوان از طریق حالل ازفواج می شهوت، به لذت غذا می

 ( ۳6، ح 18۳
 .۱۳، ح ۳۳۱، ص ۳ ، ج الخصال . شیخ صدوق،3
َرَأة  َعَلی . »4 یٍر َقاَل: َفَخَلت  امس ن  َبش 

د  الَصَمد  بس د  الَله  َعنس َعبس ی َعبس . َفَقاَل: َأب  َرَأة  ُمَتَبِتَلة  ِنی امس َلَحَک الَلُه، إ  : َأصس َفَقاَلتس
ی َفَلوس َکاَن نَ   َوَما الَتَبُتُل  ف  َصر  َل. َفَقاَل: انس َفضس َک الس َذل  ُس ب  َتم  : َألس َم؟ َقاَلتس : اَل َأَتَزَوُج. َقاَل: َول  ؟ َقاَلتس َدک  نس اًل َلکَ ع  ک  َفضس اَنتس ل 

َمةُ  ؛ خانمی خدمت امام صافق َفاط  ل 
َفضس َلی الس ُقَها إ  ب 

َس َأَحد  َیسس َنُه َلیس ک  إ  نس ه  م  شرفیاب شد و عرض کرف: َأَحَق ب 
ل چیست؟ عرض کرف: ازفواج نمی ل هستم. حضرت فرموف: منظورت از تبت  کنم. حضرت  أصَلَحَک الله، من زنی متبت 

 



   19  های وسوسه شيطان  مجلس ششم: روش

به آن پرفاخته شده اسـت.  8۳تا  76ات یه فر سوره قصص از آکرف کر کتوان فاستان قارون را ن یم
ه یـات ماننـد آیـاز آ یوجوف فارف؛ اما فر بعضـ یاریات بسیز فر قرآن آیحرام ن یها یفرباره خورفن

 رف.ک ید از آن فوریه باکند ک یم یطان معرفیسوره ماهده، خداوند خمر و شراب را عمل ش ۱9
ه فر آن زمـان ک ییاز ابزارها انسان،انی شهوقوه  ناندشک به انحراف ایطان بری، شیفر هر فوره زمان

 یمتنـوع ی، ابزارهـایعلمـ یها شرفتیبا توجه به پ ،ینونکند. فر عصر ک یاستفافه م ،وجوف فارف
ون، یـزینما، تلویسـ :ماننـد ییابزارها ؛ندکجاف یشهوات را ا یکنه تحریتواند زم یه مکوجوف فارف 
د بتـوان گفـت ی. شـایمجاز یاجتماع یها هکنترنت و شبیا ،هوشمند یها یگوش ،انهیماهواره، را

ه کـ ی اسـتین ابزارهایتر از مهم ییک ی،مجاز یاجتماع یها هکهوشمند و شب یها یامروزه گوش
ار بـا آنهـا کـ ،را فر فسترس همگان بوفهیز ؛ندک یاستفافه م از آن  برای گمراه نموفن انسان طانیش

ی آسیباز  ییک. باشد می آسان و سریعار یبس  یه مرزهـاکـن است یا ی،مجاز یفضاها های جد 
بـه وجـوف  طانیش ی مخفیانهها وسوسه برای را و فستاویز محکمی برفه نیاز ب را یم خصوصیحر

 های آسـیب متوجـهشـوند کـه  قدر غرق فر این فضا می آن ،افراف یبرخه است؛ به طوری که ورفآ
   :از است عبارت ،شیطانی فر این عرصه مهماز وساوس  سه مورف شوند. ینم آن اخالقی و روانی

 ؛نندک یم یکه شهوات را تحرک یها و مطالب لمیها و ف سکدن عیافت و فیفرـ 
 ؛یین محتواهایگذاشتن چن کاشترا انتشار و به ـ
انسـان  معمـوالً  ،ن مورفیخوف. فر ا یم خصوصیلم از حریا فیس کبه صورت ع یربرفاریتصو ـ

نشـان  یـکبـه فوسـتان نزف از طریق فضای مجازی را یشخو یخصوص یشوف فضا یوسوسه م
جـاف یو ا یزیـاحتمـال آبرور ،از فسـت انسـان خـارج شـده که فر این صـورت، کنتـرل آن فهد
بـانوان فر معـرض  بـاره،ن یـشـوف. فر ا یز فراهم میگران نینه انحراف فیزم و یالت خانوافگکمش
ت زنـان و یاز آن، توجـه و حساسـ یریجلـوگ یه بـراکـقرار فارنـد  یدتریشتر و شدیب یها بیآس

 است. یضرور ، امریاز جانب همه افراف ینترلکفختران جامعه و خوف
باشـد و  ییایـتش ری  ناخالص است؛ مثاًل انسان فر نمازخواندن ن یها تیگر از شهوات، نیف یکی
 ند.کگران مناظره یده شوف، با فیه فر چشم مرفم بزرگ فکنیا یفارف، برا یه علمک یسکا ی

                                                                                                                                        

از تصمیمت برگرف؛ اگر ازفواج نکرفن   واهم به فضیلت برسم. حضرت فرموف:خ چرا؟ عرض نموف: می فرموف: 
« کسی فر فضیلت از ایشان سبقت نگرفت. تر بوف؛ زیرا هیچ فضیلت فاشت، حضرت فاطمه)س( از تو به آن شایسته

 (۱، ح 69۱، ص 6 ، ج الکافی کلینی، شیخ)
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ِو » َس  َى ُْ ُِ ُجَل  َق َل ِلّْل َْ َن 
َ
اِ  ِی ِن ْاِن َعّلِ  ْ أ

َ
  َهاَها َحاِن َفَقا َل حالاِد  ی: اْجِّلْس َحَتی َنَتَن َظَإ فِ َط ِلٍ   یْاِن أ

 َِ َن  َا
َ
ْكُّشوٌف َعّلَ  ینِ حٌإ ِاِد  أ ا  ِلاحَفِاْن ُ ْنَت َج ِهَل  ِااِد  َى ُهَدا َی ََ ََ  َُ َهاْ  َف ْطُّلْبا ُْ َن  یِنَك َف  َِ اِة َو َْ َوِلّْلُّمَّما 

ْْ ؛حَ ُقوُل َن ِظِإ الَن َ  ِلَئََل حَ َِ َو  َن ِج حُ َوْسِوُ  ِلّلَإُجِ  َو  ُ َط َن لَ  ْ الَّش     1ُظُنوا ِاَك اْلَعْجَز َواْلَج
م. ینـکن منـاظره یـن تـا فربـاره فیعرضه فاشت: بنشـ یعل بن نیت شده که مرفی به حسیروا

م روشن است. اگر تو نسبت به یت براینم آگاهی فارم و راه هدایفای مرف  من بر »حضرت فرموف: 
نماید  ، آفمی را وسوسه می طانیار؟ شکن. من را به مجافله چه کوجو  را جست نت ناآگاهی، آن یف

ه تو نافان و کنند کن تا گمان نکه با مرفم مناظره کند ک ه میید و توصیگو و با او فر گوشی سخن می
 «ناتوان هستی.

 آوردن انسان به غضب. 4
فر نهاف انسان قـرار فافه شـده اسـت.  یم امور زندگیتنظ یه، برایشهو یز مانند قوایه نیغضب یقوا

غضب، نه تنها موجـب  یاما گاه 2از انسان است؛ یه، ففع شر  و بدیقوه غضب یرفهاکارکاز  یکی
ه بر سـر امـور ک ییخواهد شد؛ مانند فعواها یمختلف یها یه سبب گرفتارکشوف، بل یففع شر نم

ن گونـه یـا 3گـرفف. ینـاروا منجـر م یهـا و تهمت یزیر جاف شده و به قتل نفس و خـونیا یجزه
ن یبه ا ، امام صافقیتیفر روا 4شده است. یات از آن نهیه فر رواکطان است یها، از ش غضب

 ار آن اشاره نموفه است.کمسئله و راه
اِ »

َ
َن َهَها اْلَغَّضَ   َجْعَفٍإ  یَعْن أ َِ َن الَّشا  َق َل:  َِ َم  یُتوَقاُد ِفا  َط ِن  ْ َجّْمَإٌة  َُ ا   َقّْلاِ  اْااِن آ َُ

َِ َحاَدُ ْم 
َ
َن أ َِ َو

َخَ  الَّش  ْ َغِّضَ  اْحَّمَإْت َع  َُ َُ َو اُج َُ ْو
َ
ْت أ ََ ُِ َواْنَتَف َِ فَ  َط ُن فِ  ْ َن  اْن َنْفِسا َِ ِلاَك  َُ َحُدُ ْم 

َ
ا َخ َف أ َُ ّْلاَزِم  َ ّلْ َِ َفِا

ْجَز الَّش  ِْ َض َفِاَن  ْْ ِلَك؛ َ َط ِن لَ  ْ اْْلَ َُ َُ ِعْنَد   5ْهَهُ  َعْن
                                                           

يد . شهید ثانی، 1  .۳7۳، ص منیة المر
یُر . »2 یَن  َفَقاَل َأم  ن  م 

ُمؤس ... ؛ و با روح قوت و نیرو، با فشمنشان الس ُقَوة  َجاَهُدوا َعُدَوُهمس َوَعاَلُجوا َمَعاَشُهمس ُروح  الس ب  : ... َو
 (۳6، ح 18۳، ص 1 ، ج الکافیکلینی،  شیخ.« )کنند...  جنگند و کسب معاش می می

د  الَله. »3 ی َعبس  َأب 
ی  َعنس ُتُل  َیُقوُل: َأُی َشیس َقاَل: ... َکاَن َأب  َضُب َفَیقس َن الَرُجَل َلَیغس ؟ إ  َغَضب  َن الس َس   ٍ  َأَشُد م  ی   الَنفس اَلت 

َصَنَة؛ پدرم همیشه می ُمحس ُف الس ذ 
َیقس کند  که مرف غضب می فرستی فرموف: چه چیزی از غضب بدتر است؟ به َحَرَم الَلُه َو

« زند. عفتی می ُکشد و به زن پاکدامن تهمت بی (، می۳6۳ل شده )انعام، آیه و نفسی را که خداوند برای آن حرمت قاه
 ( ۴، ح ۱9۱، ص 1 ، ج الکافیکلینی،  شیخ)
یَن . »4 ن  م 

ُمؤس یُر الس ؛ از غضب بپرهیز؛ زیرا آن، به تحریک شیطان َقاَل َأم  َطان  َن الَشیس َرة  م  َنُه َطیس َغَضَب َفإ  َیاَک َوالس : ... إ 
 (76، نامه ۴66ص ، نهج البالغة، ی صالحصبح« )است.

 .۳1، ح ۱9۴، ص 1 ج  الکافی،کلینی،  شیخ. 5
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ه فر کـطانی یای است ش ه فر وجوف شماست[، شرارهکن غضب ]و خشمی یفرموف: ا امام باقر
شـوف، چشـمانش سـرخ شـده و  ین میسی از شما خشـمگکشوف و چون  ور می زاف شعلهیفل آفم

سـی از شـما از کشوف. پـس، هرگـاه  یطان فر وجوفش فاخل میند و شک یهای گرفنش ورم م رگ
 «شوف. یطان از او فور میرا فر آن هنگام، وسوسه شیند؛ زین بنشیش بترسد، بر زمین حالت خویا

رف. یـگ یل مکگر فر ارتبـاط هسـتند، شـیدکـیها با  ه انسانک یاز امور اجتماع یاریغضب فر بس
ن نهـاف مقـدس، یـفر ا یطانیشـ یها ه غضـبکـان اجتماع، خانوافه اسـت کن اریتر از مهم یکی

رو، باید مراقب خویش بـوف تـا آتـش خشـم نفسـانی، کـانون  شوف. ازاین یآن م یموجب فروپاش
 باطراوت خانوافه را نسوزاند و از بین نبرف.

 ستیدادن به اعمال ناشا نتی. ز 5

له آن یه بـه وسـکـرف کـح یفرگاه خدا به آن تصرشدن از  طان هنگام راندهیه شک ییها از روش یکی
طان یه شـکـن اسـت ین اعمال، اییمنظور از تز 1ن اعمال آنهاست.ییفهد، تز یب میها را فر انسان

ارش کـند ک ه او تصور میکفهد  ینت میاو ز یبرا یا ست و نافرست انسان را به گونهیاعمال ناشا
ها را به اشتباه و  ن راه، انسانیفهد و از ا یمباطل را به صورت حق نشان  یعنی 2وست؛کیخوب و ن

 اندازف.  یگمراهی م
ََ ُم َز » َِ فِ  َن حُن اْلَع ِاِد حْ اإل ع ِئ ُُ ن  َِ م َعان ط َعِتاَك َا  َعَا َك حَ ط َن  الُّشكِإ: َفَّلوا أَن الَّشا ی،  ُْ ََتاِدُع

ُم الب ِطَ  ف ُْ َْ َل َُ َصَو ِِ َ  َضَ  َعن َطإ یع ٍص وَلوا أَن َِ ث ِل ال  3؛ ِقَك ض ٌل حَِ
فته یطان نفریان را شیفارف: اگر آفم ین به خداوند عرضه میر چنکش یفر فعا نیالعابد نیامام ز

رف و اگـر باطـل را فر چهـره حـق جلـوه کـ یاری گناه نمکچ گنهیو از طاعت تو باز نداشته بوف، ه
 «رف.ک نمیای راه تو را گم  گشته چ گمیفاف، ه نمی
گفتـار و  یو نافرسـت یه انسـان بـه زشـتکـن اسـت یطان، این اعمال توسط شییج ناگوار تزیاز نتا

ه مطـابق کرا  یعبافت یسکمثاًل اگر  4ند؛ک جه، از رفتار خوف توبه نمییرفارش توجه ندارف و فر نتک

                                                           

 .۱۱. ر.ک: حجر، آیه 1
 .۱7. ر.ک: توبه، آیه 2
 .۳6۴، ص ۱7، فعای الصحیفة السجادية. 3
 .1۴؛ نمل، آیه ۴۱. ر.ک: انعام، آیه 4
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طان بـه او یشـل گرفته، انجام فهد، که بر اساس بدعت شکرا  یعبافت یعنیست، یفرمان خداوند ن
فهد تا گمان نماید عملـش  یچشم م کند و به او حال خوش و اشکند تا بهتر عبافت ک یم کمک

 حق است و این گونه، به آن افامه فهد. 
« َِ ُسوُل الَّل َْ ْن َعِّمَ  فِ َق َل  ََ ُِ الَّش  ی:  ْلَقی َعّلَ  ْ ِاْدَعٍة َخََل

َ
َة َوأ َُ ُّشوَع  ْ َط ُن َواْلِعَب  َُ  1َواْلُبَك َء؛َِ اْل

گذارف  یطان او را با عبافتش تنها میند، شکر بدعت عمل یفر مس یسکفرموف: هر امبر اسالمیپ
 «  ند.ک یه را القا میو به او خشوع و گر

 سته یجاد شبهه در اعمال شای. ا6

فهـد، فر مسـیر  یآنهـا سـوق م یست، انسان را بـه سـوین اعمال ناشاییطان با تزیه شکطور همان
گـر  یف یها از وسوسه یسکند. اگر ک یم یتراش و شبهه، مانع کجاف شیز با ایاعمال صالح ن انجام

ه کـه تـا آنجـا کـند؛ بلک یطان او را رها نمیر حق قدم برفارف، شیطان رها شد و خواست فر مسیش
و  کجـاف شـیماننـد اتا فر انجام عمل نیک، سسـت شـوف؛ نماید  یجاف میل اکاو مش یبتواند برا
ن عمل یا ایآ»ه: کاندازف  یز شبهه میت انسان نی  فر ن یحت 2عات نماز؛کا تعداف ریقراهت و  شبهه فر

 «است؟ یاییا ریخداوند است  یمن برا
اِ »

َ
َِ  یَعْن أ اِ  َا َِ َصْوتِ َجْعَفٍإ  یٍإ َق َل: ُقّْلُت ِْلَ ُت اْلُقْإآَن َفَإَفْعُت ِا

ْ
ا َقَإأ َُ

َِ َط ُن َفَقا َل:  ْ الَّشا یَجا َءنِ  ی: 
َنَّم  ُتَإائِ  ْهَّلَك َوالَن َ . َق َل:  یَِ

َ
َها أ َْ ََ  اَ حَ ِا  ِقَإاَءة  

ْ
َّمٍد اْقَإأ َِ َُ َا  

َ
ْهَّلَك... ؛ ْ َن اْلِقَإاَءتَ  ْ   أ

َ
   3ِن ُتْسِّمُع أ

م را بـدان بلنـد یخـوانم و صـدا رفم: هرگـاه قـرآن مـیکـعرض  د: به امام باقریگو یر میبص ابو
نـی. ک ا مـییـات و مـرفم، ر ار، بـرای خـانوافهکـن یـبا ا 4د:یگو می د ویآ نزفم می  طانینم، شک می

ات  ه خـانوافهکـن آهسـته و بلنـد، چنـان بخـوان یی بـیحضرت فرمـوف: ای ابومحمـد  بـا صـدا
 .«..بشنوند

                                                           

 .۳8، ص النوادر . راوندی کاشانی،1
َفرٍ . »2 ی َجعس  َأب 

؛ َعنس َطان  َن الَشیس َنَما ُهَو م  ُک َأنس َیَدَعَک إ  َنُه ُیوش  َک َفإ  ی َصاَلت  ض  ف  ُو َفامس َک الَسهس َنا َکُثَر َعَلیس اگر  َقاَل: إ 
کنی، ]به شک خوف اعتنا مکن[ و به نمازت افامه بده؛ زیرا با این کار، تو را رها خواهد  فر نمازهایت بسیار شک می

 (8، ح ۱6۱، ص ۱ ، ج الکافیکلینی،  شیخ« )طان است.کرف. شک، از وسوسه شی
 .13، ح 616، ص 2 ج  الکافی،کلینی،  شیخ. 3
 .کند؛ نه اینکه شیطان نزف او بروف و او شیطان را ببیند . منظور این است که شیطان فر قلبش وسوسه می4



 مجلس هفتم

 آثار دنیوی گناه

 *االسالموالمسلمینحسینعبدالمحمدیحجت

 اشاره

، بیـت احکام اسالم، تابع مصالح و مفاسد واقعی است و پیروی از فستورات خداونـد و اهل
ننده سعافت و کامیابی است و نافرمانی ایشان، موجب بدبختی و ناکامی. از نظـر اسـالم، ک تأمین

متر باشد، که مفسده و ضرر بسیار فارند، حرام اعالم شده و آنچه فارای مفسده و ضرر کارهایی ک
ه فر سعافت انسان نقش اساسی فارند، واجـب فانسـته شـده و کروه شمرفه است و چیزهایی کم

متری فر این زمینه فاشته باشند، مستحب هستند. بنابراین، سـعافت و شـقاوت که نقش کاموری 
ام الهی بسـتگی فارف و فر واقـع، رفتـار آفمـی کان، به میزان پایبندی او به احفنیوی و اخروی انس

 سازف.  سرنوشت او را می
العـافه انتقـال مفـاهیم، امـا نافرمـانی  ها و سـرعت فوق فر عصر حاضر، با وجوف گسترش رسانه

کـب راحتی مرت شوف که مسلمانان خداباور نیز به خداوند خیلی عافی شده است و گاهی فیده می
تواند انسان را از گناه بازفارف و فر عصر فنـاوری، او را از آسـیب غفلـت و  شوند. آنچه می گناه می

                                                           

 . فانشیار جامعة المصطفی العالمیة *
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گمراهی مصونیت بخشید، آگاهی و شناخت از پیامدهای فنیوی و اخـروی گنـاه اسـت. فر ایـن 
 نمایم. نوشتار، آثار فرفی و فنیوی گناه را از نگاه قرآن بررسی می

 مفهوم گناه

ثم، تقصیر، قصور، غلط، تبهگناه، فر ل اری و کغت فارسی به معنای: بزه، جرم، خطا، معصیت، ا 
ثم و معصیت تعبیر شده 1رفن آمده استک خراب   و فر اصطالح قـرآن 2و فر عربی از آن به: َننب، ا 

او باشد، گنـاه و جـرم  بیت و اهل رمکه برخالف فرمان خدا و پیامبر اکاری کو سن ت، هر 
فیهـاَوَلـُهَعـذاٌب»شوف:  محسوب می راِلـدا  ُهیْدِرْلُهنارا  َوَمْنیْعِصالَلَهَوَرُسوَلُهَویَتَعَدُحُدوَُ

ند و از مرزهای او تجاوز نمایـد، او را فر آتشـی که نافرمانی خدا و پیامبرش را ک سک و آن 3؛ ُمهین
 «  ای است. نندهکاهد ماند و برای او مجازات خواره جاوفانه فر آن خوکند ک وارف می

 انواع گناه

فارشدن مقام بندگی اسـت، امـری  هکه مخالفت با فرمان الهی و مایه لکگناهان از آن جهت  همه
« صـغیره» و« بیـرهک»گرفند؛ اما به جهت متفاوت بـوفن آثارشـان، بـه  زشت و گران محسوب می

یُقوُلوَنیاَویَلَتنامـا»فرماید:  اران فر قیامت میکخداوند فرباره زبان حال گناه 4اند. تقسیم شده
ِإَ َأْحّصاها َو َمبیَرة  ُرَصغیَرة  ُِ تـابی کگوینـد: ای وای بـر مـا  ایـن چـه  می 5؛ِلهَذااْلِكتاِب یغا

 «.رفه استکه آن را شماره کو بزرگ ـ نیست؛ مگر این کوچکه هیچ عملی ـ کاست 

 آثار فردی گناه ترین مهم

عالوه بر آثار اخروی، آثار فنیوی نیز فارف. این آثـار،  بیت گناه و نافرمانی خدای سبحان و اهل
   .نیمک اختصار آثار فرفی گناه را بررسی می به شوف. فر اینجا به فرفی و اجتماعی تقسیم می

                                                           

 .427، ص 38 ، جدهخدا نامه لغتاکبر فهخدا،  علی. 1
. ثقـل؛ 2. اثـم؛ 1اند از:  ها عبارت های مختلف آمده است. برخی از این واژه و روایات، با واژه  مفهوم گناه فر قرآن. 2
 . حرام.5. جناح؛ 4. جرم و جریمه؛ 3
 .14نسا ، آیه . 3
 .25ـ  15، ص شناسی گناهمحسن قراهتی،  ک:ر.. 4
 .49کهف، آیه . 5
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 عذاب وجدان . 1

، او را مورف مالمـت و سـرزنش قـرار فافه، بـا  ارتکاب گناهفر نهاف انسان، نیرویی است که پس از 
« نفـس لوامـه»کنـد کـه قـرآن نـام آن را  گیر خوف، آرامش روحی را از آفمی سلب می ضربات پی

 َ ُأْقِسُمِبیْوِماْلِقیاَمـةِ»فرماید:  قرآن می 1گویند. می« وجدان اخالقی»گذارفه و فانشمندان به آن 
 «  کننده  سوگند به روز قیامت  و سوگند به نفس مالمت 2؛َنْفِسالَلَواَمةَِوَ ُأْقِسُمِبال *

کنـد و آن،  های وجدان فر شخص گناهکار، گاهی به صـورت پشـیمانی خوفنمـایی می شکنجه
گرفف و جنایت خوف را غیرقابل جبـران  وقتی است که فرف گنهکار به حالت یأس عجیبی گرفتار می

شـوف؛ نمونـه آن، کلـوفایترلی، خلبـان  زندگی مأیوس و فچـار سـقوط می فاند و فر نتیجه، از می
آمریکایی است که شهرهای هیروشیما و ناگازاکی را با بمـب اتمـی بمبـاران کـرف. پـس از پایـان 
جنگ که تلفات و ضایعات وارفه بر شهر هیروشیما فاش شد، ضربات روحی شدیدی بـر او وارف 

فانست. معالجات پزشـکان، فر بهبـوف  ار مرفم این شهر میگرفید. او همیشه خوف را مسئول کشت
 ها نوشتند: حال او تأثیر نکرف و ناچار فر بیمارستان امراض روحی بستری گرفید و باألخره روزنامه

پلیس آمریکا از مرفم استمداف طلبید که فر بازفاشت کلوفایترلی با پلـیس همکـاری کننـد؛ زیـرا 
بوفند از آنجا کـه خلبـان نیـروی هـوایی بـه مـرض روحـی  پزشکان امراض روحی اظهار فاشته

شدیدی فچار شده است، امکان فارف فست به اعمال خطرناکی بزنـد کـه امنیـت عمـومی را بـه 
فو شهر ژاپن را بمباران کرف، از مدتی قبـل ایـن جملـه را  ۳۱۴6خطر بیندازف. خلبانی که فر سال 

هسـتم و هرگـز خـوف را بـرای ایـن گنـاه بـزرگ هـزار نفـر  ۳69مـن قاتـل »کنـد:  فاهمًا تکرار می
اند و کلـوفایترلی  هزار نفر کشـته شـده ۳69فر بمباران اتمی شهرهای ژاپن، حداقل « بخشم. نمی

 3فاند. جمعی می خوف را مسئول این کشتار فسته
ه ارطاة که فو بچه صـغیر و بی همچنین، بسربن لب، پسـرعموی  بن عباس بن گنـاه عبیدالل  عبـدالمط 

را گرفن زف؛ چون جنایتش خیلی بزرگ بـوف، فچـار عـذاب وجـدان شـد. وقتـی  مؤمنان امیر
فید و زمانی که بیدار بوف، فر جلوی چشـمش  خوابید، فر خواب تصویر جنایت خوفش را می می

م بوفند.  بی کوفکهمواره این فو   کشد، یـ اسب چوبی سوار می کم فیوانه شد. یک مکگناه مجس 
                                                           

 .199ـ  ۳۱۱، ص 1، ج کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن. هاشم رسولی محالتی، 1
 .1و  ۳. قیامت، آیه 2
 .198ـ  197، ص 1، ج کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن. هاشم رسولی محالتی، 3
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ق مـی ها می گرفت و فر خیابان فست میشمشیر چوبی هم به  هـای  زف. بچـه فویـد و آن را شـال 
 1رفند.ک گرفتند و او را مسخره می کوچه و خیابان هم فورش را می

 نابودی ایمان  .2

ار کـه فیگـر فـروغ ایمـان فر جـان گناهکند؛ تا جایی ک تدریج ایمان انسان را ضعیف می گناه، به
َعاِقَبـَةاَلـِذیَنَأَسـاُ واالُسـوَ َأْنَمـَذُبواِبنیـاِتالَلـِهَوَمـاُنواِبَهـاُثـَمَمـاَن: »شوف خاموش می
ه آیات خـدا را کب شدند، به جایی رسید که اعمال بد مرتکسانی کسپس، سرانجام  2؛یْسَتْهِّزُئون

 «.رفند و آن را به سخره گرفتندکذیب کت
ُِ َوَاحاِة َفِاَن اْلَّمَع ِصی »فرموف:  رمکرسول ا َْ َُ ِفای  َْ  َحَتای ُتوِقَعا ْهَاَن َعَّلای َصا ِحِب َِ َتْسَتْوِلی اْل

 َِ ُسوِل الَّل َْ َِ  َوِصی  ْفاِع َتْوِح اِد الَّلا َُ َُ ِفای  حّضا   ِااَهِلَك َحَتای ُتوِقَعا
َ
َِ َوَا َتاَزاُل أ ْفِع ُنُبَوِة َنِبی الَّلا َُ َو

 َِ حِن الَّل ُِ ُِ ِفی   َِ ْل ه او را بـه رف  کنماید؛ تا آنجا  ار مسلط میکن، گمراهی را بر گنههمانا گناها 3؛َواإْلِ
تـایی خـدا و کار یکـار نبوت پیامبر و به همـین منـوال، انکوالیت و امامت وصی  رسول خدا و ان

 «گرفاند. فر فر فین خدا، آلوفه میکالحاف و 
رفه، حتی فراتـر از کذیب که انسان، آیات الهی را تکرساند  ار را به آنجا میکگناه و آلوفگی، گاهی 

ه زنـدگی بسـیاری از کـگیـرف. تـاریخ، گویـای آن اسـت  آن، پیامبران و آیات الهی را به استهزا می
تابیده است؛ امـا  ار چنین نبوفه و حداقل نوری از ایمان فر قلب آنها میکیاغیان و جانیان فر آغاز 

روز با فورشدن از ایمان و تقوا، سرانجام به آخـرین  ه روزبهکفرپی، سبب شده  اب گناهان پیکارت
رار گناه و مداومت بر آن، موجب تیرگی و واژگونی قلـب و مسـخ انسـان از کفر برسند. تکمرحله 

لینکـاری کشوف؛ به عنوان مثال، گنه تر می حالت انسانیت و نیز باعث گناهان بزرگ بـار  ه بـرای او 
ت، آشامیدن چند قطره از شراب برای او بسیار سـخت اسـت؛ نوشد، چون مسلمان اس شراب می

رار شد، آشامیدن چند لیوان از آن بـرای او، از آب کشوف و وقتی زیاف ت می آسان میکولی بار فوم، 
 گرفف. تر می خورفن نیز آسان

ْن َشای»فرموف:  فرموف: پدرم می امام صافق َِ ْفَساَد ِلّْلَقّْلاِ   ََ  
َ
اْن   ٍء أ   َل َواِقاُع   اْلَقّْلاَ    َن َخِط َئاٍة َِ   َِ

                                                           

 .۴6۱، ص 1۱ ، ج آثار مجموعه . مرتضی مطهری، 1
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 َُ ْساَفَّل
َ
ُِ أ ْعََل

َ
ََ َإ أ َِ َف  َِ َحَتی َتْغِّلَ  َعَّل  ِط َئَة َفَّم  َتَزاُل ِا ََ چیـزی بیشـتر از گنـاه، قلـب را فاسـد  1؛اْل

گرفف و فیگـر  ورزف و فر نتیجه، سرنگون و وارونه می ند و بر آن اصرار میک ند. قلب، گناه میک نمی
 «  نماید. میموعظه فر آن اثر ن

آید. اگـر  سیاهی پدید می  ند، فر قلب او نقطهک وقتی انسان گناه می»فرماید:  نیز می اظمکامام 
ه کـ طوری گـرفف؛ بـه شوف و اگر بر گناه خوف افزوف، آن نقطه گسترفه می می کرف، آن نقطه پاکتوبه 

 2«شوف. گیرف و بعد از آن، هرگز رستگار نمی همه قلب او را فرامی
 عدم استجابت دعا . 3

تواند پرورفگار خویش را فر هر زمـان و  های الهی، فعاست؛ زیرا انسان می یکی از برترین نعمت
ْن »کند: که امام چهارم خطاب به حق تعالی عرض می مکانی بخواند؛ چنان َِ ْعَظِم   َو

َ
َعَّل َنا    الِنَعِم   أ

ح ُن  ْ ِإَك   َجَإ ُناَك   َعَّلی  ُِ ُْ
َِ ْلِسَنِتَن  َو

َ
هـای تـو بـر مـا،  تـرین نعمت از ]جملـه[ بزرگ 3؛ َلَنا  ِااُدَع ِئكأ

 «فافنت به ما برای فعا به فرگاه توست. شدن یافت بر زبان ما و اجازه جاری
انسان گنهکاری که از کرفه خوف پیشیمان نیست و از یاف خـدا غافـل گشـته، چنانچـه فعـا کنـد، 

بنـده، »کنـد:  نقـل می مسـلم از امـام بـاقر محمدبنکنـد.  خداوند خواسته او را اجابـت نمی
اش را فیـر یـا زوف بـه اجابـت  خواهد. بنای الهی نیز بر آن است که خواسته حاجتش را از خدا می

فرمایـد:  ای کـه مـأمور کـار اوسـت، می شوف. خدا بـه فرشـته رساند. آنگاه بنده گرفتار گناهی می
اش محـروم کـن؛ زیـرا او خـوف را فر  ستیابی بـه خواسـتهاش را به انجام نرسان و او را از ف خواسته

 4«معرض خشم من قرار فافه و مستحق فوری از رحمت من گشته است.
گفتنی است که اگر انسان توبه کند و شرایط فیگر استجابت فعا نیز فـراهم گـرفف، فعـای انسـان 

 شوف. گنهکار نیز پذیرفته می
 های الهی از دست دادن نعمت .4

هـا از انسـان اسـت. بایـد توجـه فاشـت کـه  شـدن نعمت ی فیگر از آثار فنیـوی گنـاه، سلبکی
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های معنوی، برای اهل معرفـت بسـیار  شوف و نعمت های الهی، به امور مافی محدوف نمی نعمت
های مافی است. ایمان به خداونـد متعـال، همـدلی و مهربـانی بـین خـانوافه و  تر از نعمت مهم

رامت انسان، وجوف رهبر صالح و عشـق و کامنیت اجتماعی و محفوظ ماندن  برافران و خواهران،
ه گـاهی فر اثـر گنـاه از فسـت کـهای معنوی خداونـد اسـت  ارافت به خاندان پیامبر، از نعمت

شوف، همـدلی فر خـانوافه جـای خـوفش را بـه اخـتالف و  فر تبدیل میکروف؛ یعنی ایمان به  می
گرفف و یـا محبـت بـه خانـدان نبـوت، از قلـب  امنی مبدل میفهد و امنیت نیز به نا ش میکشمک

ِإَنالَلـَه یَغیـُرمـاِبَقـْوٍمَحَتـییَغیـُروامـا»فرمایـد:  شوف. خداوند متعال می آفمی سلب می
گیـرف؛ مگـر اینکـه آنهـا خـوف تغییـر  ها[ به افراف فافه است، نمی خدا آنچه از ]نعمت 1؛ِبَخْنُفِسِهْم

ََ  َ  َن »فرماید:  می امام علی« کنند.  َِ ْن   َغِ    َقُّط ِفی  َقْوٌم   َو احُم الَّل َِ َا   َفاَزاَل   َع ٍش   ِنْعَّمٍة  َِ ْم 
ُْ َعاْن

گرفف، مگر به علت گناهـانی  سوگند به خدا  آسایش و راحتی ملتی سلب نمی 2؛ِاُهُنوٍب اْجَتَإُحوَه 
 «  اند. ب شدهکه مرتک

َن »فرماید:  نیز می امام صافق َإُم   الَهْنَ    حْهِنُ    الَإُجَ    َِ ِْ اب کـانسـان بـر اثـر ارت  3؛َصََلَة الَّل    َف 
 «  گرفف. گناه، از نماز شب محروم می

ََ اِإ   الَن ِ    َعَّلی  اْلَبْغی  ُتَغّ ُإ الِنَعَم   اَلِتی  الُهُنوُب »نیز فرموف:  سجاف امام  ِة ِفای اْل َُ َوالَزَواُل َعِن اْلَعا 
سازف، سـتم بـر  ها را فگرگون می ه نعمتکگناهانی  4؛اْصِطَن ِع اْلَّمْعُإوِف َوُ ْفَإاُن الِنَعِم َوَتْإُك الُّشْكِإ َو 

ر و سپاسـگزاری کفران نعمت و واگـذارفن شـک، کار نیکشیدن از عافت فر انجام ک مرفم، فست
 «  است.

های مهم، سالمت جسم و روان است که فر روایات از آن بـه عنـوان نعمـت یـاف  از جمله نعمت
کنـد: شـبی بـه همـراه  نقـل می امام حسیننماید.  شده است؛ اما گناه آن را از انسان سلب می

پدرم مشغول طواف خانه خدا بوفم که صدای ناله جوانی را شنیدیم. پدرم مرا بـه فنبـال صـاحب 
سیمایی را مشغول فعا و ناله یافتم و او را نزف امام برفم. او ماجرای خـوف  . جوان خوشصدا فرستاف

 گونه بیان کرف:را این
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هـای  جوان خوشگذرانی بوفم و پدرم از این موضوع سخت ناراحت بوف. یکبار بـدون اجـازه، پول
نفـرین کـرف. فر  شکسته شد و فر سفر خوف بـه مکـه مـرا پدرم را برفاشتم و او را کتک زفم. او فل

همان هنگام، فست من َشـل شـد و از آن تـاریخ، چنـد سـال بـا آه و نالـه از پـدر عـذر تقصـیر 
خواستم تا راضی شد امسال فوباره به مکه بیاید و شفای مرا از خدا بخواهد؛ ولی فر راه از فنیا  می

یده است و این فعا رفت و من تنها به مکه آمدم. پدرم به جوان بشارت فاف که زمان شفایافتنش رس
شـدن  آموختـه بـوف، بـه او یـاف فاف و شـرایطی را بـرای برآورفه را )فعای مشلول( که از پیـامبر

 1حاجتش بیان کرف.
نویسـد:  سـن ت می ان فر حاالت ابوالقاسم محموف زمخشری، از فانشمندان معروف اهلکخل ابن

ه فر بغداف، فقیه حنفی فامغانی، از علت قطع پایش سؤال نموف، وی گفت: علـت ایـن کهنگامی 
ی را گـرفتم و بـه پـایش نخـی کی گنجشکوفکباشد؛ زیرا من فر فوران  مصیبت، نفرین مافرم می

پـای  که یـکـشـیدم کافی گرفید. مـن نـخ را آن قـدر کاز فستم پرید و فاخل ش کبستم. گنجش
ه مافرم متوجه این قضیه شـد، که همراه نخ به فستم آمد. هنگامی از بدنش جدا شد و ب کگنجش

نـد؛ کشدت ناراحت گرفید و فرباره مـن نفـرین نمـوف و گفـت: خداونـد پـای چپـت را قطـع  به
ه به فوران بلوغ رسیدم، برای تحصیل فانش ک. آنگاه  رفیکه پای چ  این پرنده را قطع کطور همان

فر مسیر سفر، از اسب به زمین افتافم و پای چپم آسیب سختی  رفم.کاز زافگاه خوف به بخارا سفر 
ه کـنند و این چنین بـوف که پای چپم را قطع کای ندیدند، جز این ان هنگام معالجه چارهکفید. پزش

   2. العضو گرفیدم پا محروم شدم و ناقص کاز ی

هـا  ه برخی اتفاقها پیامد گناهان آفمی نیست؛ بلک گفتنی است که همواره بروز حوافث و مصیبت
ها فر زندگی، امتحان الهی است تا ایمان و صبر انسان محـک زفه شـوف و مایـه تطهیـر  و بیماری

 نفس یا ارتقای مقام او گرفف. 

 تشخیص حق و باطلناتوانی در .5

کنـد، هواپرسـتی و  ه رعایت تقوا به انسـان قـدرت تشـخیص حـق از باطـل عطـا میکطور همان
شوف و انسان فر اثـر گنـاه،  نافرمانی خداوند، موجبات از فست رفتن قدرت تمییز حق و باطل می
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َوُهـْمیْحَسـُبوَن»بینـد:  ار زشت خوف را زیبـا میکشوف و  ب میکری و جهل مرکفچار انحراف ف
ای  خداونـد فر آیـه« فهنـد. ارهای خـوب انجـام میکنند ک آنان گمان می 1؛ُصْنعا َأَنُهْمیْحِسُنوَن

َسـْمِعِهَوَقْلِبـِهِعْلـٍمَوَرـَتَمَعلـیَأَفَرَأیَتَمِناَتَخَذِإلَهُهَهواُهَوَأَضَلُهالَلُهَعلی» :فرماید فیگر می
ه هوس خـویش را معبـوف خـوف قـرار فافه و کسی را کپس، آیا فیدی  2؛َبَّصِرِهِغشاَوةَوَجَعَلَعلی

 «اش پرفه نهافه است؟ خدا او را فانسته گمراه گرفانیده و بر گوش و فلش ُمهر زفه و بر فیده
شوف. ایـن امـر، فر واقـع، عقوبـت  ه فیگر نور حق فر آن وارف نمیکُمهرشدن فل، بدین معناست 

باره به آنان سـتمی  است و خداوند فر این رف خوف انسان کها و نتیجه عمل اندیشی جکها و  َروی جک
رفه است که فر اثر استعمال فخانیات، ریه خوف را به قدری آلوفه کسی کروا نداشته است؛همانند 

َفَلَمازاُغواَأزاَغالَلُهُقُلوَبُهْمَوالَلُه »ند و مشتاق فوف اسـت: ک ه فیگر هوای سالم او را اشباع نمیک
هایشان را برگرفانید و خـدا مـرفم  پس، چون ]از حق[ برگشتند، خدا فل 3؛ْلفاِسقیَنیْهِد اْلَقْوَما

  «د.نک نافرمان را هدایت نمی
 عبادت  لذتسلب . 6

اش بـا اوست.انسـان فطرتـًا شـیفته  شدن رابطـه از آثار زیانبار گناه، فوری انسان از خداوند و قطع
عبافت و مناجات با پرورفگار است؛ اما فر اثر گناه، میل و رغبتی برای یاف خداوند و ارتبـاط بـا او 

و حتـی امـور  ارهای روزمرهکها به  ه اگر ساعتکشد ک ار انسان به آنجا میکماند.گاهی  باقی نمی
چنان اسـت  شوف؛ ولی به جا آورفن فو فقیقه نماز، فر نظرش آن فایده مشغول باشد، خسته نمی بی

 4؛َوِإَنَهاَلَكِبیَرٌةِإَ َعَلیاْلَخاِشِعیَن»ریم ک ند. به تعبیر قرآنکجا  وهی را جابهکخواهد  ه گویی میک
ه فیگر از برفن کرسد  ار به آنجا میکگاهی « ه آن )نماز( گران است؛ مگر بر فروتنان.کراستی  و به

َوِإذاُذِمـَرالَلـُه»نمایـد:  کند؛ اما شنیدن نام فیگران او را فلشاف می و شنیدن نام خدا نفرت پیدا می
وِنِهِإذاُهـْمیْسَتْبِشـُروَنَوْحَدُهاْشَمَخَزْتُقُلوُباَلذیَن یْؤِمُنوَنِباِِْرَرِةَوِإذاُذمِ ُُ و  5؛َراَلذیَنِمْن

گـرفف و  ه به آخرت ایمـان ندارنـد، منزجـر مـیکسانی کهای  شوف، فل تنهایی یاف می چون خدا به
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قرآن، باالترین نکر الهـی اسـت؛ « نند.ک ناگاه آنان شافمانی می سانی غیر از او یاف شوند، بهکوقتی 
رفن فسـتورات الهـی کن یـابیم، فلیـل آن، مراعـات اب آسـمانی را نمیاما اگر توفیق تالوت این کت

 است.
قراهت قرآن، مناجات و نماز، از جنس نورنـد؛ امـا گنـاه، از جـنس ظلمـت اسـت و ایـن فو، بـا 

انسـان « کنـد. ان، قـرآن را مـس نمیکجز پا 1؛ِإَ اْلُمَطَهُروَنَ یَمُسهُ»دیگر قابل جمع نیستند: کی
 شوف. برف، بلکه از شنیدن آیات الهی نیز ناراحت می خواندن لذت نمی تنها از قرآن نهگنهکار، 
. زمانی که از فنیا رفت، از طرف حکومت وقت، یک  طولون، یکی از پافشاهان مصر بوف احمدبن

. روزی خبـر آورفنـد کـه  قاری قرآن را با حقوق زیاف اجیر کرفند تا روی قبر سلطان قـرآن بخوانـد
وجوی زیاف او را پیدا کرفنـد و  اپدید شده و معلوم نیست به کجا رفته است. پس از جستقاری، ن

گفت: من فیگر قـرآن  فافن نداشت و فقط می پرسیدند: چرا فرار کرفی؟ آن شخص جرهت جواب
فهیم  گفت: اگـر چنـد  . گفتند: اگر حقوق شما کم است، فو برابر این مبلغ را به تو می خوانم نمی

.  فاریم، تـا فلیـل ایـن مسـئله روشـن شـوف . گفتند: فست از تو بر نمی پذیرم بدهید، نمیبرابر هم 
چرا بر سـر قبـرم قـرآن »طولون، به من اعتراض کرف:  گفت: چند شب قبل، صاحب قبر، احمدبن

. گفـت:  اند که برایت قرآن بخوانم تا خیر و ثوابی بـه تـو برسـد گفتم: مرا اینجا آورفه« خوانی؟ می
خـوانی، آتشـی بـر آتـش مـن  ای کـه می رسد، بلکه هر آیه ها ثوابی از قراهت قرآن به من نمیتن نه»

بنـابراین، مـرا « کرفی؟ شنوی؟ چرا فر فنیا به قرآن عمل نمی گویند: می شوف. به من می افزوفه می
   2تقوا معاف کنید. از خواندن قرآن برای آن پافشاه بی

 خودفراموشی. 7

َو َتُكوُنواَماَلذیَنَنُسواالَلَهَفَخْنساُهْمَأْنُفَسُهْمُأولِئَكُهـُم»خوففراموشی است: ی از آثار گناه، کی
رفند و خدا نیز آنها را به فراموشی گرفتار که خدا را فراموش کسانی نباشید کهمچون  3؛اْلفاِسُقوَن

سـو  کوف؛ زیـرا از یـش رفن خدا، سبب خوففراموشی میک فراموش« اند. رف؛ چنین افرافی، فاسقک
ه انسان فر لذات مافی و شـهوات حیـوانی فـرو روف و هـدف کشوف  فراموشی پرورفگار سبب می

                                                           

 .7۱، آیه واقعه. 1
 .۳۱۳، ص ها ها و حکايت روايت. مرتضی مطهری، 2
 .19حشر، آیه . 3
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ه کـاو و این کآفرینش خوف را فراموش کند و از سوی فیگر، فراموشی خدا با فراموشی صـفات پـا
ر، سـبب . همـین امـ باشـد انتهـا ازآن  اوسـت، همـراه می پایان و غنای بی هستی مطلق و علم بی

نیاز بشـمارف و بـه ایـن ترتیـب، واقعیـت و هویـت انسـانی  ه انسان خوف را مستقل و بیکشوف  می
 د.نکخویش را فراموش 

هـا و  ه ارزشکـها و مصاهب انسان، خوففراموشـی اسـت؛ چرا ترین بدبختی ی از بزرگکاصواًل ی
سپرف و ایـن،  فراموشی می ه خدا فر او نهان فاشته، به فستکهای ناتی خوف را  استعدافها و لیاقت
حیـوان فرنـده سـقوط  کرفن انسانیت خویش است. چنین انسانی، تا حد  یـک مساوی با فراموش

رو، فراموشی خـوف، عامـل  ند و همتش چیزی جز خواب و خور و شهوت نخواهد بوف. ازاینک می
، ه بدترین مصداق فسق و خروج از طاعـت خداسـت. بـه همـین فلیـلکاصلی فسق و فجور، بل

 اند. اری، فاسقکخداوند فر پایان آیه فرموفه است: چنین افراف فراموش
 امهال و استدراج. 8

یفرهای اعمال ناشایست انسان فر فنیا، امهال و استدراج است. امهـال، یعنـی خداونـدس کی از کی
یفـرش را بـه تـأخیر کرو،  فهـد. ازایـن گذارف و بـه او مهلـت می ار را به حال خوف وامیکفرف گناه

ند. اسـتدراج نیـز معنـایی مشـابه آن فارف؛ یعنـی فـرف گنـاهی کتر عذاب  اندازف تا او را سخت می
تـدریج بـه طـرف گنـاه  افزایـد و او بـه فهد و و پیوسـته بـر آن می انات میکند و خدا به او امک می

َمَذُبواِبنیاِتنـاَسَنْسـَتْدِرُجُهمَواَلذیَن»شوف؛  ه ناگهان به عذاب الهی گرفتار میکروف، تا این می پیش
زوفی آنهـا  رفند، بـهکذیب که آیات ما را تک و آنان 1؛َلُهْمِإَنَمید َمتیٌنِمْنَحیُث یْعَلُموَنَوُأْملی

تـر  کفهم ]تا مجازاتشان فرفنا رف و به آنها مهلت میکفهمند، عذاب خواهیم  ه نمیکای  را به گونه
 «شده است.  نقشه من، قوی و حساب باشد[؛ زیرا طرح و

ند، به هنگـام انجـام گنـاه او را کای ارافه خیر  ه خداوند برای بندهکهنگامی »فرموف:  امام علی
ی مقدر شوف، هنگام گناه کند؛ ولی زمانی کفهد تا توبه  گوشمالی می ه بر اثر اعمالش، بدی و شر 

ه فر واقـع، نـوعی کـند و به گناه افامـه فهـد ک بخشد تا توبه و استغفار را فراموش نعمتی به او می
َسَنْسـَتْدِرُجُهْمِمـْنَحیـُثَ »فرمایـد:  ه خداونـد مـیکـ عذاب مخفیانه و تدریجی است؛ چنان

 .«2«یْعَلُموَن
                                                           

 .۳8۱. اعراف، آیه 1
 .۱6، ص 7، ج تفسیر نمونه، و فیگران . ناصر مکارم شیرازی2



   81  از نگاه خود  م: امام علیهفتمجلس 

 گرفتاری و مصیبت .9

فرمایـد:  های فنیایی اسـت. خداونـد متعـال می ی فیگر از پیامدهای گناه، گرفتاری و مصیبتکی
و آنچه از مصیبت به شما رسد،  1؛َأصاَبُكْمِمْنُمِّصیَبٍةَفِبماَمَسَبْتَأیِدیُكْمَویْعُفواَعْنَمِثیرٍَوما»

 «بخشد. پس به جهت فستاورف خوفتان است وبسیاری از آنها را خداوند می
ها، به فلیل سو  رفتـار خـوف  های اجتماعی و بیماری بروز برخی اختالفات خانوافگی، ناهنجاری

ْحَدَص » است و تنها راه نجات از آنها نیز توبه و استغفار است؛  انسان
َ
َن   ُ َّلَّم  أ َِ  ُُ   ََ  َلاْم   الُهُنوِب   اْلِعَب 

ََ  َلْم حُكوُناوا حْعِإُفاوَن  َن اْلَبََلِء  َِ ْم  ُْ َُ َل ْحَدَص الَّل
َ
ب گناهـانی کـهرگـاه بنـدگان مرت 2؛حُكوُنوا حْعَّمُّلوَن أ

ه سـابقه نداشـته کـآورف  اند، خداوند بالهـایی را برایشـان پدیـد مـی فافه ه قباًل انجام نمیکشوند 
 «باشد.

اسـت.  ه آزمـایش الهـیکها، به فلیل انجام گناه نیست؛ بل البته گاهی نزول بال و افتافن فر سختی
َن » :فرموف امیر مؤمنان ٌب   اْلَبََلَء ِلّلَظ ِلِم   َِ َُ ِن   أَ َِ َْ   َوِلّْلُّمْؤ َِ ٌن ا اةٌ   ِت ََ ْوِل ا ِء َ َإا َجٌة َوِلْْلَ َْ َُ ْنِب  ِء   3؛َوِلْْلَ

بال، برای ستمگران افب و تنبیه است، برای مؤمنان امتحان، برای پیـامبران ارتقـای فرجـه و بـرای 
 «های بیشتر. سب ارزشکاولیای خدا راهی است به سوی 

کـه  طوری بسـیاری بوفنـد؛ به هـا فارای مقـام و منزلـت الرشـید، برمکی فر فوران خالفت هارون
ها فر فسـت آنـان بـوف و ثـروت و  ت را به آنها واگذار نموف، عزل و نصـبکهارون تمام امور ممل

هـایی بوفنـد؛  وپاش ه، فارای بخشـش و ریختکومت فر اختیار آنان قرار فاشت. برامکفارایی ح
ُْ ُ»انـد:  که فرباره آنان گفته چنان م َعاُإوٌ  َوُساُإو ُْ ََ ؛ روزگـار آنهـا، عروسـی و اِئاٍم احاُزوُل ََن أحا 

 «رفت. ه از بین نمیکشافمانی فاهمی بوف 
کـه هـارون بـر آنهـا خشـمناک شـد و  ای گونه اما روزگاری، همین گروه، به نلت گرفتار شدند؛ به

ه زف و امـوال آنهـا را کـشـتار برامکی را به قتل رساندند و سپس، فست بـه کفستور فاف جعفر برم
ان کـی از نزفیکـه یکـچنان نلیـل شـدند  ، پس از هفده سال عیش و قدرت، آنکگرفت. آل برم

روز عید قربان نـزف مـافرم رفـتم. فیـدم  کگوید: ی عبدالرحمن هاشمی می بن هارون به نام محمد
هنه بر تـن فارف. مـافرم بـه مـن کهای  فان، نزف او نشسته است؛ اما لباس زنی باشخصیت و سخن
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ی است. بـه او احتـرام ک؟ گفتم: خیر  گفت: او عبافه، مافر جعفر برمشناسی گفت: این زن را می
ن. عبـافه گفـت: کـای، برایم تعریف  ه از روزگار فیدهکترین چیزی  رفم و گفتم: مافر  از عجیبک
نیز آمافه به خدمت فاشـتم و هنـوز پسـرم که چهارصد کای پسر  روز عید قربانی بر من گذشت »

پوست گوسفندی فاشـته  که یکفانستم؛ ولی امروز آرزو فارم  جعفر را ]به خوفم[ قدرناشناس می
بـوف جـان  که نزفیـکـقدر خوشحال شد  پانصد فرهم به او فافم؛ آن« ه زیرانداز من باشد کباشم 
 1بدهد.

                                                           

 .۱81، ص 1، ج مروج الذهبمسعوفی،   حسین بن . علی1



 تم هش مجلس 

  های پاک شدن از گناه راه

 *احمددهقاناالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

های رحمت الهی، آن است که اعمال نیک را مایـه پـاکی از گناهـان قـرار فافه و راه  یکی از جلوه
است؛ تا آفمیـان فر پرتـو ایـن طهـارت، بـه مغفـرت و هدایت و کمال را فراسوی همگان گشوفه 

عنایت خداوندی فست یابند و جامه پارسایی بر تن کنند. فر قرآن کریم، بـیش از پانصـد آیـه بـا 
، «َیغِفـُرالـُذنوَبَجِمیعـا »، «ِاَنُهماَنغّفارا »، «َغُفوٌرّرحیم»مضامین و عبارات مختلفی چون: 

َرحیٌم»، «َعّزیٌّزَغُفوٌر» فر مورف پذیرش توبه و بخشـش خداونـد   ،«َرحیمِإَنالَلَهَتَواٌب»و « َوُوٌُ
های قرآن، به جز سـوره توبـه، بـا  سوره مهربان نسبت به گنهکاران وجوف فارف؛ ضمن اینکه تمامی

آغاز گرفیده و خداوند متعـال، خـوف را بخشـنده و مهربـان معرفـی « بسم الله الرحمن الرحیم »
 کند. می
شندگی و بخشایندگی حق تعالی نسبت به بندگان خویش، فر آیات و روایـات بسـیاری مـورف بخ

 بوفن فین اسالم است که راه نجات و سـعافت را توجه و تأکید قرار گرفته و این خوف، نشانه کامل
                                                           

 ر و استاف سطوح عالی حوزه علمیه قم.پژوهشگ *



88    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

شدن از گناهان، به توبه زبانی اختصاص نـدارف و  گفتنی است، پاک .فاند فراروی همه گسترفه می
شدن از معاصی وجوف فارف که فر این نوشتار به چند مورف مهم  آن اشـاره  ای فراوانی برای پاکه راه

 شوف. می

 های پاکی از گناه راهکار

 گونه برشمرف: های نیل را برای پاکی از گناه این توان راه به طور کلی، می
 . توبه1

عنـی پشـیمانی از گذشـته و فر لغت، به معنای بازگشت و ترک گناه به طور کامل است؛ ی« توبه»
اب»تصمیم بر ترک بازگشت به گناه و جبران اعمال پیشین بـه قـدر امکـان. و  ، یعنـی بسـیار «تـو 

« ِاَنُهُهَوالَتوابالـَرِحیم»کار رفته است؛ مانند آیه کننده؛ البته این واژه فر مورف خداوند هم به توبه
اب، یعنی اینکه خداوند متعال   1است.« پذیر بسیار توبه»که فر اینجا تو 

 شرایط توبه

بیان شده اسـت. گوینـد  توبه، شرایط و مراتب مختلفی فارف که فر کالم نورانی حضرت علی
ُر الَلهَ »آن حضرت خطاب به کسی که فر محضر ایشان گفت:  ف 

َتغس ، فرموف: مـافرت فر عـزای «َأسس
فانی استغفار چیست؟ استغفار، فرجه بلندمرتبگان است و بر شش معنا استوار  مرگت بگرید  می

 باشد:  می
که وقتـی  . افای حقوق مرفم؛ چنان۱گناه؛ . تصمیم بر عدم تکرار 1. پشیمانی بر گناهان گذشته؛ ۳

. واجبات ]مانند نماز و روزه[ را قضا نمـایی؛ ۴کنی، چیزی بر عهده تو نباشد؛  خدا را مالقات می
. با اندوه و ریاضت، گوشتی را که از حرام بر تن تو روییده است، آب کنی تا پوست بر استخوان 6

کـه شـیرینی گنـاه را بـر او  ن بچشـانی؛ چنان. رنـج طاعـت را بـه تـ6چسبد و گوشت نو بروید؛ 
ُر اللَه.»ای. پس از آن، بگو:  چشانده    2«َاسَتغف 

 گفتنی است که فو قسم اخیر فر بیان حضرت، نشانه کمال توبه است؛ نه شرط تحقق آن.
 اقسام توبه

رفن نک بندی کلی، توبه بر فو نوع است: توبـه از نافرمـانی الهـی و توبـه از رعایـت فر یک تقسیم
                                                           

 «. توبه»، نیل مافه مفردات. راغب اصفهانی، 1
 .  ۴۱۳، ص نهج البالغه. 2
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 الناس. حق  

 الف. توبه از نافرمانی خدا

شدن از این نوع گناه، انابه و پشیمانی قلبـی از گناهـان گذشـته و تصـمیم بـه عـدم تکـرار  راه پاک
گیـرف. خـدای سـبحان فر  ای، مورف بخشش الهی قـرار می کننده آنهاست. بدون ترفید، چنین توبه

َياَلذی»فرماید:  قرآن کریم می ُِ َأْنُفِسِهْم َتْقَنُطواِمْنَرْحَمِةالَلـِهِإَنالَلـَهَنَأْسَرُفواَعلیُقْلیاِعبا
ِإَنُهُهَواْلَغُفوُرالَرحیُم ه بـر خـوف اسـراف و سـتم کـبگو: ای بنـدگان مـن  1؛َیْغِفُرالُذُنوَبَجمیعا 

ار آمرزنده و یرا او بسیآمرزف؛ ز ه خدا همه گناهان را میکد ید نشوید  از رحمت خداوند نومیا رفهک
 «مهربان است.

د نسـبت بـه همـه یـات قـرآن مجیـن آیتر دبخشیه از امکفهد  ه، نشان میین آیرات ایفقت فر تعب
ی است کگنه َ  ِفی الُقإآِن آحاٌة »فرموف:  ه امام علیکاران است و شمول و گسترفگی آن، به حد 

ن َِ ْسَإُفوا»  َاوَسُع 
َ
َي اَلِهحَن أ ُِ ل آن یـفل« سـت.یه نیـن آیتر از ا عیای وس هیفر تمام قرآن، آ 2؛...«ح  ِعب 

ه یـ)ای بنـدگان مـن (، آغـازگر لطفـی اسـت از ناح« ا عبـافییـ»ر بـه یرا تعبیز روشن است؛ زین
سراف»ر به یپرورفگار. تعب   َعلـی»ر به یگری است. تعبیز لطف فیت نیبه جای ظلم و گناه و جنا« ا 

م ه  ُفس  گـری از محبـت یگـرفف، نشـانه ف گناهان آفمی همه به خـوف او بـازمیفهد  ه نشان میک« َأنس
ن همه بـر خـوف سـتم ید: ایگو ش مییپدر فلسوز به فرزند خو یکه ک گونه پرورفگار است؛ همان

فر اصـل بـه معنـای « قنـوط»ه کـنید(، بـا توجـه بـه ایوس نشـوی)مـأ« ال تقنطوا»ر به ین  تعبکم
َمـة  »ر یـد گرفنـد. تعبیـد از لطف الهی نومینبا ارانکر است، یعنی گنهیشدن از خ وسیمأ ـنس َرحس م 

باشد. همچنین، جملـه  ر و محبت مییخ  نیشتری بر اید بکینیز تأ« ال تقنطوا»بعد از جمله «  الَله  
َن الَلَه » ُر الُذُنوَب یإ  ف 

)جمع با الف و الم( همـه « الذنوب» لمه کد آغاز شده و کینیز با حرف تأ«  غس
گـری بـر آن افـزوفه ید فکیـنیـز بـه عنـوان تأ« عاً یجم»رف. کلمه یگ بدون استثنا فر بر می گناهان را

فر « میغفـور و رحـ»ف بـه یرسد. عالوه بر اینهـا، توصـ ن مرحله مییدواری به آخریشوف و ام می
دی بـاقی یـأس و نومیـن یمتـرکی بـرای یدبخش پرورفگـار اسـت و جـایپایان آیه، از اوصاف ام

ات قـرآن بـرای گنهکـاران یـترین آ ه فوق را امیـدبخشیتوان آ ل، میین فلیبه هم گذارف. آری، نمی
                                                           

 .6۱. زمر، آیه 1
 .۱16، ص ۴، ج تفسیر صافی. فیض کاشانی، 2
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 1فانست.
ََ »فرموف:  رسول خدا نٍ  َاسَتغِفُإ الّلا َُ ِة َتَِت ُ ِ   ََ َِ َحوَم الِق    2؛ُطوای ِلَّمن َوَجَد ِفی َصِ َفِة َعَّمِّل

 «ری را بیابد.خوشا به حال کسی که روز قیامت فر نامه عمل خوف زیر هر گناهی استغفا
البته باید توجه فاشت که اگر کسی فر زمان تکلیف، واجبات شـرعی خـوف ماننـد نمـاز و روزه را 

 انجام ندافه باشد، باید قضای آن را به جای آورف و صرف  استغفار و توبه زبانی، کافی نیست.

 توبه شعوانه

کرف  زندگی می« شعوانه»کند: فر بصره زنی بدکاره به نام  نقل می معراج السعادهمرحوم نراقی فر 
و مجلس فسق و فجوری نبوف که از او خالی باشد. روزی فر بصره با جمعـی از کنیـزان خـوف، از 

ای رسیدند کـه صـدای بلنـد گریـه و نالـه، شـعوانه را متوقـف و  گذشت. به فر خانه ای می کوچه
ه منظور کشف ماجرا به اندرون فرسـتاف؛ ولـی او بازنگشـت. متعجب ساخت. یکی از کنیزان را ب

د فاف:  او « فاخل شو و زوف بـازگرف.»کنیز فیگری فرستاف، او نیز برنگشت و به کنیز سوم فستور مؤک 
فرنگ برگشت و گفت: ای خاتون  این ناله و شیون، برای مرفگـان نیسـت؛ بلکـه مـاتم  رفت و بی

ه، خوف نیز فاخل خانه شد. واعظی را فید کـه فورش جمعـی سیاهان است. شعوان عاصیان و نامه
مرفه به گریه  ها چون مافر  بچه فهد و شنونده اند و آنان را به عذاب روز رستاخیز انذار می گرف آمده

 ِإذاَرَأْتُهْمِمْنَمكـاٍنَبِعیـٍدَسـِمُعواَلهـا»خواند:  اند و خطیب این آیه عذاب را می و زاری مشغول
َعْواُهناِلَكُثُبورا*  َوَزِفیرا َتَغُیّظا  َُ ُمَقَرِنیَن َضِیقا  ن آتـش یـه اکـهنگـامی  3؛َوِإذاُأْلُقواِمْنهاَمكانا 

د همـراه اسـت، یزفن شـد ه بـا نفـسکـآلوف او را  و خشم کند، صدای وحشتنایب آنها را از فور می
و   ه فر غـلکـ شوند، فرحـالی نده میکان تنگ و محدوفی از آن افکه فر مکشنوند. و هنگامی  می
 «شوف  الی آنها بلند مییاف واویرند، فریزنج

وقتی شعوانه این سخن را شنید، بسیار متأثر گشت و گفت: ای شیخ  من نیـز یکـی از روسـیاهان 
پذیرف؟ واعـظ گفـت: آری، اگرچـه گناهـان تـو بـه انـدازه  گنهکارم هستم. آیا خداوند توبه مرا می

ت: من، خوف شعوانه هستم. اگر با این همه روسـیاهی توبـه نمـایم، آیـا معاصی شعوانه باشد. گف
                                                           

 .۴۱8، ص ۳۱ ، ج تفسیر نمونه، و فیگران . ناصر مکارم شیرازی1
 .۳۴6، ص جامع األخبار. شعیری، 2
 .۳۱ـ  ۳1. فرقان، آیه 3
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آمـرزف.  اسـت و اگـر توبـه کنـی، می« أرحم الراحمین»پذیرف؟ واعظ پاسخ فاف: آری، او  خدا می
شعوانه فر مسیر بندگی خدا قرار گرفت و تمـام برفگـان و کنیـزانش را فر راه خـدا آزاف نمـوف و بـه 

   1افت و ریاضت مشغول گشت و فر نهایت، از بندگان مقرب الهی گرفید.ه پناه برف و به عبعصوم

 الناس ب. توبه از عدم رعایت حقّ

کسی که با رفتار و گفتارش به آبرو و حیثیت خانوافگی و یا اجتماعی فیگری لطمه بزند، راه توبه و 
رضـایت صـاحب شدن از چنین گناهانی، تنها گریه و ناله به فرگاه الهی نیست؛ بلکه کسـب  پاک

حق و کمک به اعافه این حیثیت، ضرورت فارف و اگر شـخص  مقابـل وفـات کـرفه باشـد، بایـد 
وارثان آنـان را راضـی نمایـد و فر غیـر ایـن صـورت، از طریـق رف  مظـالم و یـا صـدقه بـه نیـت 

اج  شخصی از امام باقر 2الحقوق، قابل جبران است. نوی یوسـف  بن پرسید: من از زمـان حج 
توانم از گناهانم توبه کـنم؟ امـام سـاکت بوفنـد و جـواب  ام. آیا می اکنون، والی  مرفم بوفهثقفی ت

ات نیسـت؛ مگـر  راهـی بـرای توبـه»ندافند. آن شخص فوباره سؤالش را تکرار کرف. امام فرموف: 
 3«ای، به آنان بازگرفانی. اینکه حقوق تمام کسانی را که ضایع کرفه

 المال اهمیت بیت

 المال. اگرچه جبران هـر فو ضـروری و یا مربوط به اشخاص است و یا مربوط به بیت الناس، حق  
المـال بـه  تر از عمـوم مـرفم اسـت؛ چـون بیت الزم است، ولی جلب رضایت اشـخاص، آسـان

شخص خاصی اختصاص ندارف؛ بلکه به تمام مرفم تعلق فارف. بـر ایـن اسـاس، مسـئوالن نظـام 
لمانان فر فست آنان است، باید فر حفظ آن بکوشند و فر این المال مس اسالمی و کسانی که بیت

، رهبر معظم انقالب و رزمندگان هشت سـال ففـاع مسیر، از سیره بزرگانی همچون: امام راحل
چی آمـده اسـت: پـیش از آنکـه روی  مقدس، الگو بگیرند. فر خاطرات یکی از شهدای تخریب

ا فرآورف و آن را به یکی از رزمنـدگان فاف. وقتـی علـت هایش ر مین بروف و معبر را باز نماید، پوتین
باشد و نبایـد  المال می چون این پوتین، نو و تازه است و از اموال بیت»آن را از او پرسیدند، گفت: 
 سپس، با پای برهنه روی مین رفت و به فیض شهافت نایل شد.« فر انفجار مین از بین بروف.

                                                           

 . 6۳۴، ص معراج الّسعادةنراقی،  مال احمد .1
م. البته این مسئله، فروعات فیگری نیز فارف که باید به توضیح المساهل و یا استفتاهات مراجع 2  رجوع نموف. معظ 
 .۱1۱، ص 76، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 3
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گرفف و به حقوق و منـافع عمـوم  ز کارها، به شخص خاصی بازنمیای ا بنابراین، بازتاب منفی پاره
سـاختن هـوای پـاک شـهرها از طریـق وسـایلی همچـون  رسـاند؛ ماننـد: آلوفه مرفم آسـیب می

فر امـاکن عمـومی؛ از بـین بـرفن  های فرسـوفه و موتورهـای فوفزا؛ اسـتعمال فخانیـات ماشین
ها؛  محیط زیست به وسـیله ریخـتن زبالـه ساختن فضاهای سبز و ها و قطع فرختان؛ آلوفه جنگل

شـدن  عرضه مواف غذایی ناسالم؛ ایجاف ترافیک که موجب هدر رفتن سوخت وسایل نقلیه و ضایع
روی  هـا؛ اسـراف و زیـافه هـای نجـومی؛ اخـتالس از بانک گـرفف؛ حقوق وقت و عمر مـرفم می

های موبایل و یا نصـب  وشیهای تبلیغاتی به گ کارمندان افارات از خدمات فولتی؛ ارسال پیامک
ها، بدون اجازه و کسب رضایت مرفم؛ ایجاف آلـوفگی صـوتی و  ها به فرب منازل و مغازه اطالعیه

های  شـوند و بـرای توبـه، بایـد خسـارت النـاس محسـوب می موارفی از این فسـت، جـز  حق  
خواهـد  احتمالی را جبران نموف که فر غیر این صورت، عقوبت سخت و فرفناک اخروی فر پـی

 فاشت.

 توبه واجب فوری

بـدون »گویـد:  مرحوم شیخ بهایی فرباره تأثیر گناه بر وجوف انسان و اهمیـت توبـه زوفهنگـام می
طورکـه  باشـد؛ همان شک، توبه، واجب فوری است؛ چون گناهان مانند سـم  مضـر بـه بـدن می

ز فسـت ندهـد، خورنده سم  کشنده بایـد بـرای معالجـه آن شـتاب نمایـد، تـا حیـات مـافی را ا
همچنین، بر گناهکار نیز ترک گناه، واجب فوری است، تا فینش را از فست ندهـد و اگـر فر ایـن 

انگاری کند و آن را تأخیر اندازف، با فو خطـر بـزرگ مواجـه اسـت: یکـی رسـیدن  امر خطیر سهل
ممکن است  ناگهانی مرگ و فیگری آلوفگی روزافزون گناه که چنانچه با آب توبه فورًا پاک نگرفف،

 1«فر اثر کثرت گناه، تاریکی و ظلمت فل، فیگر قابل تطهیر نباشد.
 . ایمان و تقوا2

انجامد، فستیابی به ایمان و پرهیزکاری است. قـرآن  شدن از گناهان می فومین راهکاری که به پاک
َرْلنـاُهْمَوَلْوَأَنَأْهَلاْلِكتاِبآَمُنواَواَتَقْوا»کریم فر این باره فرموفه:  ُْ َلَكَفْرناَعـْنُهْمَسـِیئاِتِهْمَوَْلَ

م و آنهـا را یبخش نند، گناهان آنها را میکشه یاورند و تقوا پیمان بیتاب اکو اگر اهل  2؛ َجَناِتالَنعیم
                                                           

 .  1۳۱، ص های بهشتی گنجمحمد حیدری نراقی،  . علی1
 .66. ماهده، آیه 2



   13  های پاک شدن از گناه مجلس هشتم: راه

 «  م.یساز های ُپرنعمت بهشت، وارف می فر باغ
خـانوافه آن،  مشـتقات و کلمـات همفر مجموع، با آمده است و « تقوا»فر قرآن هفده مرتبه کلمه 

کار رفته است. این مطلب، بیانگر اهمیت مسئله تقوا و فوری مرتبه به صورت اسم و فعل به 168
ََ »فرموف:  از گناهان است. امام جواف تقا   َعّلای َعباٍد ُّماَم اَتقای الّلا َْ َلو   َنت الَسّم واُت َوااَُْض 

ََإج    ََ نْ   َِ توانـد  ای می ای بسته شوف، چنین بنده ها و زمین به روی بنده آسماناگر  1؛َتع لی َلَجَعَ  
 «به وسیله پارسایی و تقوای الهی، برای خویش گشایش ایجاف کند.

 . نماز 3

»فرماید:  راه فیگر پاکی از گناه، اقامه نماز است. قرآن کریم می َوَأِقِمالَّصالَةَطَرَفيِالَنهاِرَوُزَلفـا 
ل شب، نمـاز یفر فو طرف روز و اوا 2؛ِللَذاِمرینالَسِیئاِتذِلَكِذْمر َناْلَحَسناِتُیْذِهْبَنِمَنالَلْیِلإِ

ن، یـافآوری اسـت بـرای یـبرنـد. ا ن مـییئات ]و آثار آنها را[ از بـیه حسنات، سکرا برپا فار؛ چرا
 «رند.که اهل تذکسانی ک

َسن ِت ُحْهِهْبَن الَساِ ئ ِت »جمله »فرماید:  فر نیل آیه یافشده می عالمه طباطبایی َِ َن اْل تعلیـل « َِ
م  الَصالةَ »برای امر  های مؤمنان وارف شده و آثـار  ه فر فلکاست؛ یعنی نمازها، حسناتی است « َأق 

 3«برف. ن مییرفه، از بکسب کئات یه سیشان از ناحیها ه فلکی را یها یرگیت و تیمعص
ر فرختـی نشسـته بـوفم. او شـاخه یـد: من بـا سـلمان فارسـی زیگو ابوعثمان می شخصی به نام

رف و گفـت: سـؤال کش فرو ریخت. سپس، رو به من یها ان فاف تا تمام برگکی را گرفت و تکخش
ه کـاری بـوف کـن، همان ینم منظورت چه بوف؟ گفت: ایرفم. گفتم: بگو ببکار را کن یرفی چرا اکن
رف کـن سؤال را از من یامبر ایر فرختی نشسته بوفم، پیه خدمتش زکانجام فاف؛ هنگامی  امبریپ

 »د، چرا؟ فرموف: یرفم: بفرمایکرفم؟ من عرض کن یپرسی چرا چن و فرموف: سلمان  نمی
َ
ْن َتَوَضاأ ََ

 ُِ ْحَسَن ُوُضوَء
َ
َقةُ  َفأ َْ ِِ اْلَو َِ َتْت َهِه ُِ َ َّم  َت َِ َتْت َخَط َح  ؛ هنگـامی «وأقـم الصـالة» َقَإَء ههِ ااحاة ُّمَم  ، َت
رف، سپس، نمازهای پنجگانه را به جای آورف، گناهـان او یرف و خوب وضو بگیه مسلمان وضو بگک

و »خت. آنگاه این آیـه را تـالوت نمـوف کـه: ین شاخه فرو ریهای ا ه برگک گونه زف؛ همانیر فرو می

                                                           

 . ۱۱، ص  ۳، ج موسوعة اإلمام الجواد. 1
 .۳۳۴. هوف، آیه 2
 .78، ص ۳۳ ، ج ترجمه تفسیر المیزان .3
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 1«نماز را برپای فار.
ِن ِا لَّلْ اِ  َتاْهَهُ  ِاَّما  »فرموف: « الَسِیئاِتِإَناْلَحَسناِتُیْذِهْبَن»نیل آیه  امام صافق َِ َصََلُة اْلُّماْؤ

 ِْ  َْ ْنٍ  ِا لَن َُ ْن  َِ  «برف. نماز شب  انسان مؤمن، گناهان روز او را از بین می 2؛َعِّمَ  
اْن َجَّم َعاةٍ »نیز فرموفه:  امام کاظم َِ اََلِة َجَّم َعاة   ََ ُْ ال ْناٍ   اْنِتَظا  َُ ُة ُ اِ   َْ َلای َجَّم َعاٍة َ َفا   3؛َِ

 «باشد. یگر، شوینده همه گناهان میبوفن از نماز جماعت تا نماز جماعت ف منتظر
 داری  . روزه4

ترین فروعات فین اسالم است و فر برخی روایات، از آن به عنوان یکی از ارکان فیـن  روزه، از مهم
همراه با حفظ آفاب و شرایط آن، آثار و برکات فراوان مـافی فاری فر ماه صیام  یاف شده است. روزه

 دند:یپرسـ  شدن از گناهان است. از رسول اکـرم و معنوی فارف که یکی از آنها، بخشش و پاک
ُِ »اند؟ فرموف:  ، رمضان گفته چرا به ماه مبارک رمضان ُنوَب الِعبا  ُُ  َِ َُ ِف  ؛ چـون خداونـد أََإَض الّل

ُإ »همچنین، فرموف: « برف. یسوزاند و از بین م یم دگانش رافر این ماه، گناهان بن ْْ َحا  َجا ِاُإ َهاَها َشا
ُنوِاا ُُ اْن  َِ َُ َخاَإَج  َُ َوَ َ  ِلَس َن َُ َوَفْإُج َِ َوَعَ  َاْطُن ْن َلْ ِّل َِ  

ُا  ْْ ُِ َوَق َم ِو َْ  َْ ْن َص َم َن ََ َّض َن  ََ َْ َِ ُإوِجا َُ  َ َِ
ُس  َْ ِإ َفَق َل َج ِاإ َح   ْْ َن الَّش َِ ِِ َشاَد َهاِه

َ
ا  أ ََ : َحا  َجا ِاُإ َو َِ ُساوُل الَّلا َْ ََ َفَقا َل  اِدح َِ ْحَسَن َهَها اْل

َ
ََ  أ  َِ وَل الَّل

های آن  ؛ ای جابر  این، ماه رمضان است و کسی که روزهای آن را روزه بگیـرف و فر شـبالُّشُإوَط 
و زبانش را نیـز  مشغول عبافت و یاف خدا باشد و شکم و فامن خویش را حفظ کند و عفیف باشد

شدن او از این ماه مبارک. جابر عرض کـرف:  شوف؛ مانند خارج حفظ نماید، از گناهانش خارج می
 4 «چه سخن نیکی را فرموفی. پیامبر فرموف: البته چه سخت است، رعایت این شروط.

َلای »فرموف:  امام صافق َِ  َِ ة  ِلَهْنِبا َْ ، َ ا َن َ َفا  نا   َِ ْؤ َُ ْن َفَطاَإ  فافن بـه مـؤمن  افطـاری 5؛َق ِااٍ  ََ
 «فار، پوشاننده گناهان است. روزه

 . عمل صالح5

َمـْنتـاَبَوآَمـَن»که قرآن کریم فرموفه:  عمل صالح نیز باعث پاک شدن از گناهان است؛ چنان
                                                           

 . ۳9۱، ص ۴ ، ج وسائل الشیعةشیخ حر  عاملی،  .1
 .  166، ص ۱ ، ج  یالکافشیخ کلینی،  .2
 . ۱۱، ص 86 ، ج بحار األنوار . عالمه مجلسی،3
 . 87، ص ۴ ، ج  یالکاف. شیخ کلینی، 4
 . ۳۴۳، ص ۳9 ، ج وسائل الشیعةشیخ حر  عاملی،  .5



   11  های پاک شدن از گناه مجلس هشتم: راه

َفُخْولِئَكُیَبِدُلالَلُهَسِیئاِتِهْمَحَسناٍتَوماَنالَلُهَغُف صاِلحا  َرِحیما َوَعِمَلَعَمال  ه توبـه کسانی ک 1؛ورا 
شـان را بـه یها اند که خداوند بدی مان آورند و عمل صالح انجام فهند، پس، آنان کسانیینند و اک
 «  ند و خداوند، آمرزنده و مهربان است.ک ل مییی تبدیکن

وَه »فرموف:   رسول خدا ُِ ا َعِّمّْلَت َسِ َئة  َف ْعَّمْ  َحَسَنة  َتّْم َُ
هرگاه گنـاهی را مرتکـب شـدی،  2؛َِ

البته این سخن، بدان معنا نیست کـه آفمـی « عمل نیکی را انجام بده تا از بین برنده آن گناه باشد.
به انجام معصیت جرهت و عافت پیدا کند و بدون فغدغه هر گنـاهی را مرتکـب شـوف و سـپس، 

صـالح، زمـانی گناهـان را برای جبران آن، فنبال عمل صالح بروف؛ بلکه باید توجه فاشـت عمـل 
کند که انسان از خطایی که مرتکب شده، فر قلب پشیمان بـوفه، قصـد تـرک آن را نیـز  جبران می

 برای همیشه فاشته باشد.
ْقاَبَ، الَساِ َئ ِت َاْعاَد »فرماید:  فر این باره می  امام باقر

َ
ا  أ ََ َسَن ِت َاْعاَد الَساِ َئ ِت َو َِ ْحَسَن اْل

َ
ََ  أ

َسنَ  َِ کارهای نیک بعد از گناهان، چقدر زیبا و ارزنده است. و چه زشـت اسـت ارتکـاب  3؛ ِت اْل
 «معاصی، پس از کسب اعمال صالح.

عمل صالح، عملی است که برای کسـب رضـایت پرورفگـار بـا »فرماید:  می عالمه طباطبایی
، عمل صالح، مصـافیق فراوانـی فارف و  بر اساس این تعریف 4«شوف. ها انجام می تحمل فشواری

 گرفف.  هر آنچه را فر مسیر بندگی خدای سبحان و یا خدمت به بندگان قرار فارف، شامل می
نس با قرآن6

ُ
 . ا

ل فر آن، آثـار و برکـات فراوانـی فارف؛ از  قرآن، کتاب راهنمای زندگی انسان است و خواندن و تأم 
خصوص فر ماه مبارک رمضان که ثواب خواندن یـک  گرفف؛ به گناهان میجمله، موجب بخشش 

ٌة »فرمـوف:   آیه، برابر ختم قرآن است. رسول خدا َْ َُ َ ّفا  حا  َساّلّم نع َعَّل اَک ِاا لُقإآِن َفا َن ِقإاَئَتا
 «ای سلمان  مالزم قرآن باش؛ چون قراهت آن، پوشاننده گناهان است. 5؛ِلّلُهُنوِب 

َُ ِفاي َساِب ِ  » فرموف: امام باقر َُ َ  َن َ  لَّش ِهِإ َساْ َف َْ  َصْوَت ُإ ِا َْ ِْ َحْج ُِ ِفي َلْ َّلِة اْلَقْد ْنَزْلَن 
َ
َن  أ َِ  

َ
ْن َقَإأ ََ

                                                           

 . 79، آیه  . فرقان1
 . ۳86، ص یاألمالشیخ طوسی،  .2
 .  ۴68، ص 1 ، ج یالکافشیخ کلینی،  .3
  .۴68، ص ۳، ج  المیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 4
 .۳۳۱، ص جامع األخبار. شعیری، 5
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َإاٍت ُغِفاَإْت  ََ َه  َعّْشَإ 
َ
ْن َقَإأ ََ َِ َو َِ ِفي َسِب ِ  الَّل َِ ِّط ِاَد ِِ َه  ِسّإا  َ  َن َ  ْلُّمَتَّش

َ
ْن َقَإأ ََ َِ َو َُ َعَّلا الَّل اِو َلا ِْ ی َن

 َِ ُنوِاا ُُ ْن  َِ ْنٍ   َُ ْلِ  
َ
بلند بخوانـد، ثـوابش  یرا با صدا« إّناأنّزلناهفيلیلةالقدر»ه سوره ک یسک 1؛أ

ه خـونش کـاست  یسکه آن را فر نهان بخواند، مانند ک یسکرزفن فر راه خداست. و یمانند شمش
هـزار گنـاه از او بخشـوفه را فر راه خدا اهـدا نمـوفه اسـت و اگـر کسـی آن را فه مرتبـه بخوانـد، 

 «شوف. یم
ُناوَب »فرموف:  رسول خدا ُُ  َُ َُ َلا َُ َغَفاَإ الَّلا ّْضاَجَع ََ ُخاُه 

ْ
َإٍة ِحا َن َحأ ََ َِ َئَة  َحٌد 

َ
َُ أ  ُقْ  ُهَو الَّل

َ
ْن َقَإأ ََ

بخوانـد، خداونـد   را صد مرتبه پـیش از خـواب« ُقل ُهَو اللُه َاَحد»ه سوره ک یسک 2؛َخّْمِس َن َسَنة  
 «آمرزف. یگناه پنجاه سال او را م متعال

النـاس نبـوفه، قصـد  یابـد کـه گناهـان آفمـی از نـوع حق   البته این آمرزش، فر صورتی تحقق می
 بازگشت به گناه را نیز نداشته باشد.

اره گناهان . نمونه7
 

 های دیگر کف

گرفف؛ ولـی  مینیز موجب پاکی آفمی از گناهان  ، عوامل فیگری بر اساس روایات معصومان
 کنیم: چون بنای این مقاله بر اختصار است، فر پایان، به اراهه عناوین آنها بسنده می

های قدر، انجام غسل شب قدر، خواندن برخی فعاهـا ماننـد فعـای مجیـر فر ایـام  احیای شب
 ، ُخلقی، نیکی و احسان به والدین، انفاق فر راه خـدا البیض ماه مبارک رمضان، صله رحم، خوش

و شهافت فر راه خدا، مصافحه بـا  های زندگی، جهاف ها و سختی برفباری و صبر فر برابر بیماری
فافن، یـاری مظلـوم،  برافران فینی، زیارت و فیدار با برافران ایمـانی، محبـت بـه یتیمـان، صـدقه

های طوالنی، همکاری مرف با همسرش فر کارهای خانه،  برآورفه ساختن حاجت مؤمنان، سجده
ت زن به همسرش، گریستن برای کوتاهی فر بندگی، تشییع جنازه، رسیدگی بـه مـریض، فر خدم

بوفن، تبسم بـه چهـره مـؤمن  ، به یاف مرگ  بوفن، خواندن سوره قدر هنگام وضو پی تحصیل فانش 
بعـد از نمازهـای واجـب، اطاعـت از پیشـوایان   غریب، خوانـدن تسـبیحات حضـرت زهـرا

خصـوص زیـارت امـام  به  زیارت بارگـاه قدسـی معصـومانفرستافن،  ، صلواتمعصوم
 .  بیت ، گریه برای مصاهب اهل حسین

                                                           

 . 61۳، ص  1، ج  فیالکا. شیخ کلینی، 1
  .619، ص  . همان2



 مجلس نهم 

 پاسدار حریم آل محمد امام خمینی

 *نیاعبدالکریمپاکاالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

اند و فر طـول  ، همواره پرچم ُپرافتخار اسالم را به فوش کشـیده  عالمان ربانی و رهبران بصیر شیعه
با تمام وجـوف خـوف پاسـداری  بیت های آسمانی اهل تاریخ از فرهنگ وحیانی قرآن و اندیشه

ل، به ایـن فسـتورات  قدر به آیندگان هدیه فافه کرفه، به مثابه میراثی گران اند. آنان خوف فر مرحله او 
 اند. بـه همـین جهـت، امـام هـافی گر سـاخته عمل نموفه، آنها را فر گفتار و کرفارشان جلوه

 د: یفرما فرباره اینان می
لمایی نبوفند که مرفم را به سوی او فعوت و راهنمایی کنند و از فیـن بعد از غیبت قاهم ما، اگر ع»

هـای ابلـیس و  هـای خداونـد ففـاع کننـد و بنـدگان ضـعیف خـدا را از فام اسالم با اقامه حجت
ماند، مگـر آنکـه از  کس باقی نمی نجات فهند، هیچ بیت نوکرانش و از تورهای فشمنان اهل

   1«شد. فین مرتد می
                                                           

 استاف سطح عالی حوزه علمیه قم و از مبلغان نخبه ففتر تبلیغات اسالمی. *
ُعَلَما   : »69۴، ص ۳  ، جالفصول المهمة، لیحر  عامشیخ .  1 َن الس َنا م  م  َد َغیَبة  َقاه  َقی َبعس اَل َمنس یبس  ... .« َلوس
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بـا تمـام تـوان پـذیرای معـارف   بیت های الهی و پاسداران فرهنگ اهل ن ارزشآری، احیاگرا
. حکیم مال هـافی سـبزواری چـه  اند بوفه، جان و فل خوف را با نور آنان روشن کرفه  بیت اهل

 : زیبا سروفه
ــین خاک  نه فر اختر حرکت بوف و نه فر قطب سکون ــه زم ــوفی ب ــر نب ــد گ ــینانی چن  نش

 

، بارزترین نمونـه ایـن رافمـرفان الهـی و ممتـازترین پاسـدار  امام خمینیفر عصر ما، حضرت 
اش  شوف. او کوشید که فر تمام زندگی و اعمال خوف، فلـدافگی محسوب می  بیت مکتب اهل

یافتگان آن مکتب باشـد. او از  ای از تربیت نشان فهد و نمونه  را به خاندان عصمت و طهارت
احکام الهی، بـه تزکیـه و تصـفیه فرون و تحصـیل مقامـات معنـوی فوران نوجوانی با اطاعت از 

برقـرار کـرف. آن یگانـه فوران، تـا  پرفاخت و پیوندی مستحکم با خاندان عصمت و طهـارت
کـرف و  بوفن، افتخار می  بیت آخرین لحظه زندگی به این نعمت خدافافی، یعنی رهرو راه اهل

 بالید: می
گرفتـه تـا منجـی بشـر، حضـرت  طالـب ابی بن از علی ما مفتخریم که اهمه معصـومین»

الم( که به قدرت خداونـد قـافر، زنـده و نـاظر  مهدی، صاحب زمان ات والس  )علیهم آالف التحی 
 1«امور است، اهمه ما هستند.

فر طول عمر ُپربار خویش، همواره تالش فاشـت کـه بـا سـیره و سـخن خـوف، از  امام خمینی
ع کند. فر این نوشتار، به بیان فرازهایی از زندگی و سخنان نـورانی ففا بیت مکتب قرآن و اهل

 . پرفازیم می محمد این رافمرف الهی فر پاسداری از مکتب آل

 محمد الف. عشق به آل

ـــت از محبت ـــن محب ـــت ای ـــا جداس  ه
 

 عشــق  محبــوب خــدا، عشــق خداســت 
 

فلدافگی و وابستگی او بـه  زف. مرف تاریخ موج می ، فر وجوف آن بزرگ عشق به خاندان رسالت
، بــه روح و جسـمش صـفا بخشــیده، شـیفتگی و محبـت بــه خانـدان عصـمت و طهـارت

هـا و  ها، طرح منافیان فرهنگ علوی قـرار فافه بـوف. اندیشـه ، او را فر رفیف نخستینبیت اهل
هایی  بوف. فر افامه، جلوه  هایش، همه براساس والیت و رهنموفهای پیشوایان معصوم تصمیم

                                                           

 .6ص  ،یامام خمیننامه  وصیت ، . امام خمینی 1



   11  .پاسدار حريم آل محمد خمينیمجلس نهم: امام 

 نشینیم. به نظاره می از این عشق معنوی را فر سیره و سخن امام خمینی
 زائر عاشق. 1

ر ایشـان بـوف. امـام بیت های عالقه آن فقیه عارف به اهل یکی از جلوه فر  زیارت مرقد منو 
شب فر کنار  نیمه ۱ُبرف، جز فر موارف استثنایی، هر شب ساعت  چند سالی که فر نجف به سر می

هـای مخصـوص امـام  بـرای فرک تمـام زیارت امـام خمینـی 1بوفنـد. قبر حضـرت علـی
پیمـوف و اهتمـام فاشـت فر ایـام: عاشـورا،  ، فاصله بین این شـهر و کـربال را پیـافه میحسین

 ایشان وقتی یکـی از یـارانش را بـه 2اربعین، عرفه، نیمه شعبان و ماه رجب، این مسیر را طی کند.
 فرستاف، به او فرموف: مأموریت انقالبی به خراسان می

ل به حرم امام رضا» ف شـوید و بـه آن حضـرت   قبل از اینکه با هرکس مالقات کنید، او  مشـر 
بگویید: آقا  کار خطیری پیش آمده و ما وظیفـه خـوف فانسـتیم کـه قیـام کنـیم؛ چنانچـه مرضـی 

 3«شماست، ما را تأیید کنید.
 رقرا منتظر بی. 2

ـــــت بی ـــــب فر هوای ـــــرارم روز و ش  ق
 

ــــب  ــــدارم روز و ش ــــت برن ــــر ز پای  س
 

ـــو  جـــان روز و جـــان شـــب ای جـــان ت
 

 انتظـــــــارم انتظـــــــارم روز و شـــــــب 
 

اش را  کـرف و فر آسـتانه نیمـه شـعبان، آرزوی قلبـی شـماری می ایشان برای عصـر ظهـور، لحظه
 :   کرف گونه بیان می این

ن ید و زمینما ر مییبازان تطه را از شر  ستمگران و فغل ه جهانکاست زافروز ابرمرفی  کچه مبار»
وب، کبران جهان را سـرکد و مستینما وفاف می ه ظلم و جور آن را فرا گرفته، ُپر از عدلکرا پس از آن

 4«د.ینما و مستضعفان جهان را وارثان ارض می
عنایت خاصـی فاشـت و فر بخشـی از   نسبت به مقام واالی حضرت مهدی امام خمینی

 کند: گونه ابراز عالقه می ای که فر مدح حضرتش سروفه است، این قصیده

                                                           

 .۱۱، ص ۱۳، مجله فرهنگ کوثر، ش «فر محضر معصومان امام خمینی. » 1
 .۱1. همان، ص  2
 . همان. 3
 .۴7۱ ، ص۳۴ ، ج صحیفه امام. امام خمینی،  4
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 زمان مشکات انـوار الهـی حضرت صاحب
 

 مالــک کــون و مکــان، مــرآت نات المکــانی 
 

 مظهر قدرت، ولی   عصر، سـلطان فو عـالم
 

ــــاهم آل  ــــانی ق  1محمــــد، مهــــدی آخرزم
 

گرفـت و بـدون فلیـل محکـم، هـیچ  سـخت می ارتباط با امام زمانایشان فر مورف مدعیان 
 2.رفتیپذ افعایی را نمی

 ار خادم ُزو  . 3

. یکـی از علمـا نقـل  فانسـت را برابر با خـوف زیـارت می بیت او پافاش خدمت به زاهران اهل
ف شـدیم و  می کرف که یک سال تابستان به اتفاق امام و چندتن فیگر از روحانیون به مشـهد مشـر 

شـدیم و پـس از زیـارت،  جمعی عازم حرم مطهـر می خانه فربستی گرفتیم. هر روز به طور فسته
نشسـتیم و چـای  ان باصفایی که فر آن خانـه بـوف، مینماز و فعا، به خانه مراجعت نموفه، فر ایو

رفتنـد؛ ولـی فعـا و زیارتشـان را خیلـی  خورفیم. برنامه امام این بوف که با جمـع بـه حـرم می می
کرفنـد،  گشـتند و آن ایـوان را آب و جـارو می تنهایی با عجله به منزل برمی کرفند و به مختصر می

کرفنـد. وقتـی از ایـن  گشتیم، از ما پـذیرایی می م بازمینموفند و زمانی که ما از حر فرش پهن می
 3فانم. : من ثواب این کار را کمتر از آن زیارت و فعا نمی ، فرموف  کارشان سؤال شد

 من اشکبارؤم. 4

، فرمان هر فرفی اسـت و چشـم و روح و فل را را جـال بیت ریختن برای مصاهب اهل اشک
فرمـوف: امـام  . حضـرت صـافق شـماری فارف بی بخشـد و آثـار و برکـات فهد و صفا می می

شـوف،  یبـرفه نم یچ مـؤمنیه و اشک هستم. نام من فر نزف هیمن کشته گر»فرموف:  یم نیحس
 4«شوف. یان میمگر آنکه محزون و گر

مصداق بارز چنین مؤمنی بوف. ایشان فر قم، نجف و حتی فرانسه، بعد از پیـروزی  امام خمینی
فر منزلشـان نکـر مصـیبت فاشـتند.  های شهافت معصومین انقالب اسالمی، فر تمام شب

 آقای حاج سید محمد کوثری، ناکر خاص  امام، نقل کرفه است: 

                                                           

 .1۱۴ص  ،ديوان امام. امام خمینی، 1
 .86و  8۴، ص برکات سرزمین وحیشهری،  . محمد محمدی ری 2
 . ۱۱، ص ۱۳، مجله فرهنگ کوثر، ش «فر محضر معصومان یامام خمین. » 3
 .۳9۱ص  ، کامل الزياراتقولویه،  . ابن4
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کـنم. هرچـه نـام حـاج پس از شهافت مرحـوم حـاج آقامصـطفی، قـرار شـد نکـر مصـیبتی ب»
آقامصطفی را برفم تا با آهنگ حزین، امام را منقلب کنم که فر عزای پسـرش اشـک بریـزف، امـام 

را  اکبـر که نام حضـرت علی تغییر حال پیدا نکرفند و همچنان ساکت و آرام بوفند؛ ولی همین
 امـام حسـیناین، همان پیـام  1«برفم، هنگامه شد؛ امام چنان گریستند که قابل وصف نیست.

 : است که
َب مـاٍ  َفـانس  یَعت  یش ُتمس َعـذس بس  یُرون  کما إنس َشـر 

 

َغر  ُتمس ب  عس ـُدُبون  یـٍد َأوس َغریٍب َأوس َشهیَأوس َسم   یٍب َفانس
 

دی یا شـهیـب یـا اگـر خبـری از غریـد یـنکاف ید، مرا یدیی نوشیان من  هرگاه آب گوارایعیای ش»
 «  د.ید، بر من بنالیدیشن

 بیت معارف اهل های ب. جلوه

 فر زنـدگی حضـرت امـام خمینـی بیـت هـای معـارف اهل فر این بخش، بـه بیـان جلوه
بـه نظـاره  بیـت های شخصیتی آن بزرگوار را فر پرتو تعالیم اهل پرفازیم و برخی از ویژگی می
 نشینیم. می

 عبادت و معنویت. 1

سرشـار  بیت تاریخ اهل . عبافت و معنویت جایگاه خاصی فارف  فر سیره اهمه معصومین
تـرین  فر بحرانی  کـه امـام حسـین های زیبای معنوی و ارتباط با خداسـت. همچنان از صحنه

اش فر محاصره فشمن بوف، به هیچ چیزی به اندازه ارتبـاط بـا  وضعیت که با یاران اندک و خانوافه
 2اندیشید و فقط برای نماز و فعا و تالوت قرآن مهلت خواست. خدا نمی

. او همه عزت و عظمتـی را  آراسته بوف نیز شخصیت خوف را به سیره امام حسین امام خمینی
فانست. به همین فلیل، هیچ امری را بـر نمـاز و عبـافت  که فر زندگی یافته بوف، از سوی خدا می

ََلةِ »فرموفه:   فاشت. امام صافق مقدم نمی ََ َواِق ِت ال ََ ُنوا ِش َعَتَن  ِعْنَد  ِِ َت َْ ْم   َ ْ اَ   ا ُْ ا َفَظُت َِ َُ  
ا  َْ « کننـد؟ شیعیان ما را فر هنگام رسیدن وقت نماز بیازمایید که چگونه از آن محافظت می 3؛َعَّلْ 

این نکته کاماًل مشهوف است. آن بزرگوار، هنگـام نمـاز، حتـی فر  فر سیره عبافی حضرت امام
                                                           

 . ۱7، ص ۱۳، مجله فرهنگ کوثر، ش «فر محضر معصومان امام خمینی. » 1
 . 91، ص 2، ج اإلرشادشیخ مفید،  . 2
 .78ص  ،قرب اإلسنادحمیری، . 3
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   1رفت. به سوی نماز میشست و  ترین روزهای کاری کشور، از همه چیز فست می ُپرمشغله
 نویسد:  های روزانه می آن رهبر فرزانه، فر مورف ارزش و جایگاه رفیع نماز و عبافت

گانه که عموف فین و پایه محکم ایمان است و فر اسالم چیزی بعد از ایمان، بـه  این نمازهای پنج»
ه باطنیه و صور غیبیـه ملکوتیـه کـه غ یـر از حـق تعـالی و اهمیت آن نیست، بعد از توجهات نوری 

ه که فر آن هست، این تکرار تذکر حق ـ با آفاب  ان فرگاه او کسی نداند، یکی از جهات مهم  خاص 
و اوضاع الهی که فر آن منظور گرفیده است ـ رابطه انسان را با حق تعالی و عـوالم غیبیـه محکـم 

را فر قلـب محکـم  کند و ملکه خضوع لله فر قلب ایجاف کند و شجره طیبـه توحیـد و تفریـد می
   2«کند. می

تی اصرار بر . 2  اقامه عزای سن 

تی اصرار می هـای عاشـورایی را  ، آیین  ورزیـد تـا نوگرایـان و روشـنفکران امام امت بر عزافاری سن 
 فرموف:  منحرف نکنند. وی می

م و صفر را زنده نگه فاریبا» ن یـهای اسـالمی، حـافظ ا ن سـن تیـد حـافظ ایـ... ما با مید ما محر 
م و صـفر، فر مواقـع مقتضـی بـه راه مـیکاسالمی  کفستجات مبار افتنـد،  ه فر عاشورا، فر محر 

اطـالع از  ی بـوفه اسـت، سـابق و فسـت اشـخاص بـییزهای ناروایچ یک... البته اگر  م؛[ی]باش
ت خـوفش باکه بشوف؛ لیقدری تصف یکد یمساهل اسالم بوفه؛ آنها با د یـن عزافاری به همان قـو 

خواندنـد  ه سابق میکطور ه مساهل روز را گفتند، روضه را همانکنیندگان پس از ایند و گوباقی بما
 3.« خواندند، بخوانند ه سابق میکطور ه را همانیو مرث

 بوف که به ابوهارون مکفوف فرموف:  برگرفته از سیره امام صافق این شیوه امام خمینی
طور نـه؛  برایم ]فر سوگ سیدالشهدا [ شعر بخوان. ابوهارون نیز خواند. حضرت فرموف: نه، این»

کـه نـزف قبـر سیدالشـهدا  مرثیـه  گونه کنید و همان که برای خوفتان شعرخوانی می گونه بلکه همان
                                                           

هزار و ياک نکتاه دربااره )  های جهان فر فرانسه به جهت اقامه نماز ترین خبرگزاری . ماجرای قطع مصاحبه با مهم 1
ای بـارز از سـیره آن عبـد صـالح  انان و نماز، نمونـهترین جلسه سران کشور هنگام  ( و خاطره قطع مهم۱۴، ص نماز

 (۳96)همان، ص   . الهی است
 .۴۱6، ص شرح چهل حديث. امام خمینی،  2
 .۱۱۳، ص ۳6 ، ج صحیفه امام. امام خمینی،  3
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   1«خوانید. می
 زیستی زهد و ساده. 3

نبسـتن بـه مظـاهر و زرق و بـرق ایـن  و فلهـای فنیـوی  پیرایگی و پرهیز از جلوه زیستی، بی سافه
یقین، آنان این شیوه پسندیده را از زنـدگی  های مرفان خداست. به ترین ویژگی جهانی، از بارزترین

را   نیـز ایـن سـخن گهربـار امـام ششـم انـد. امـام خمینـی پیامبران و اولیـای الهـی آموخته
 العین خوف قرار فافه بوف که: نصب

« 
َ
ْحَبْبَت أ

َ
ْن أ ْن َعَّلْ اَك الاُدْنَ  َِ ُْ ، َفّْلاَت ِِ ِْ ْوَ  ِفاي ِجاَوا َُ ِِ َو َتْساُكَن اْلِفاْإ ِْ ا

َُ َْ اْلَجِّل َ  ِفي  اگـر  2؛ْن ُتَج ِو
فوست فاری که فر فرگاه الهی بـا خداونـد جلیـل همنشـین شـوی و فر بهشـت بـرین فر جـوار 

 .« اشدحضرت باری تعالی مسکن گزینی، باید فنیا و مظاهر آن فر نظر تو خوار ب
فر این زمینه نیز پیشتاز بوف. او فر اوج عظمت و اقتدار، همانند فوران قبل  حضرت امام خمینی

کـه تمـام امکانـات فنیـوی فر  پیرایه خوف چیزی نیفزوف؛ فرحالی از آن، هرگز به زندگی سافه و بی
بـاور بـوف  تجمـل اکتفـا کـرف؛ چراکـه بـر ایـن اختیارش بوف؛ اما به منزلی استیجاری و زندگی بی

فارف و بـه  فلبستگی به فنیا و تجمالت آن، او را از رسیدن به کمال و مقامات عالی معنـوی بـازمی
ُاف، رهـیس  جهت برخورفاری از همین ویژگی بوف که محبوب فل همگـان شـد. اسـماعیل ولـی

 گوید: مدرسه عالی ففاع نخجوان، بعد از بازفید از محل  زندگی امام، با کمال تعجب می
... زنـدگی امـام، از  ها کاماًل همانند و یکسان بوف ندگی این انسان بزرگ، با زندگی عافی ایرانیز»

... فر فلم گفتم: اماما  تو هرگز از یافها فرامـوش نخـواهی  تر بوف زندگی من که معلم هستم، سافه
 3«ای  شد. تو همیشه زنده

وه و تشریفاتی بـرای وروف ایشـان از هنگامی که کمیته استقبال فر صدف برگزاری یک مراسم باشک
او بـه تمـام مسـئوالن و کـارگزاران و  4. شـدت مخالفـت کـرف پاریس بوف، آن شخصیت وارسته به

هیچ چیزی به زشـتی فنیـاگرایی »فرموف:  کرف که از تشریفات بپرهیزند و می روحانیان سفارش می
                                                           

ه  َقـاَل َفأَ : »۳96، ص کامل الزياراتقولویه،  . ابن 1 ـر  ـَد َقبس نس یـه  ع  ث  ُدوَن َو کَما َترس ش 
ُتهُ اَل کَما ُتنس َشـدس ـُررس َعَلـی َجـَدث   : نس امس

ُحَسین   ه  الَزکیة،الس ُظم  عس
َ

رش بگو...  کهای پا . پس، به استخوانعلی بن گذر کن بر قبر حسین؛ َفُقلس أل   .«و مطه 
 .۱9۴، ص تحف العقولانی، شعبه حر   ابن .2
 .۴، ص در حديث ديگران امام خمینی، یاکبر مرتضای ی. عل 3
 .۳67، ص ۴۱. مجله حوزه، ش  4
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 1«ی، روحانیت را آلوفه کند.تواند بدتر از فنیاگرای ای هم نمی روحانیت نیست و هیچ وسیله
 . مقاومت و پایداری4

است. رسـول  بیت های اهل استقامت فر راه رسیدن به هدف، از مفاهیم عالی قرآنی و ویژگی
العین قرار فاف و فر برابر  این آموزه قرآنی را فر طول رسالت خطیر خویش نصب  گرامی اسالم

  2ناپذیر ایستافگی نموف. ای خلل تمام مشکالت و موانع، با ارافه
سرمشـق  نیز فر راه نیل به مقاصد عالی خویش، از رفتار رسول گرامی اسالمی امام خمینی

های شـیطانی فشـمنان اسـتقامت ورزیـد و  قشـهگرفت و با اسـتواری تمـام فر مقابـل موانـع و ن
 ای خم به ابرو نیاورف. آن بزرگوار، ملت مسلمان ایران را نیز به پایداری فراخواند: لحظه

عزیزان من  باید بدانید که ارزش انقالب فر راه هدف الهی و استقرار حکومت الله، همان است »
الشأن اسالم تا آخرین لحظات زنـدگی  مبر عظیمها نموفند و پیا که انبیای عظام فر راه آن فداکاری

ُپربرکت خوف، فر راه آن با همه تـوان، فـداکاری و ایثـار فرمـوف و امامـان بزرگـوار اسـالم، هرچـه 
د فانیم، بایـد اقتـدا بـه آنـان  می فاشتند، نثار آن کرفند. ما نیز که خوف را پیرو آنان و امت محم 

 3«ر انقالبی تحمل نماییم.نموفه و فر سبیل حق، مشکالت را با صب
ــانه ــی از نش ــالم، یک ــه اس ــداف عالی ــتواری فر راه اه ــتقامت و اس ــیعیان  آری، اس ــارز ش های ب

 فرموف:   که امام صافق همچنان 4است؛  محمد آل
ُم اْلَّمََلِئَكةُ » ُْ ْت َِ ََ َف وا َل َُ َن ِش َعَتَن  اْسَتَق 

َ
ََ َشْ ئ   َِ   ... َلْو أ ُلوا الَّل

َ
ْعَط ُهمَو َلَّم  َسأ

َ
اگـر شـیعیان مـا  5 ؛َا أ

ای از  ... و هـیچ خواسـته فهنـد فر راه حق استقامت ورزند، فرشتگان آسـمان بـا آنـان فسـت می
راستی که حضرت امـام  به« کند. خداوند نخواهند فاشت، مگر اینکه خدای متعال به آنان عطا می

چنین استقامتی از خوف نشان فاف و آنچه از خدا خواست، به او فافه شـد و آن، پیـروزی  خمینی
 حق بر باطل بوف.

                                                           

 . همان.  1
 .18۳، ص ۳۱9، خطبه نهج البالغه، ی. شریف رض2
 .6۱، ص ۳6، ج صحیفه امام ،. امام خمینی 3
 .۱91، ص تحف العقولانی، شعبه حر   . ابن 4
 . همان. 5
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 . خدمت به محرومان 5

، خدمت به محرومان و فرماندگان بـوف. آن گرامیـان، تـالش بیت آموز اهل های فرس از شیوه
حد  تـوان بـه آنـان خـدمت کرفند که عالوه بر تنظیم سطح زندگی خوف با طبقات محروم، فر  می

 خواستند: کنند و از خداوند می
َُ ِاا ْلَّمِن » ْق َِ ْ َإ َو َا َتّْم ََ ْجِإ ِلّلَن ِ  َعَّلی َحِدَي اْل

َ
خداوندا  انجام خدمت به مرفم و کارهـای خیـر  1 ؛َو أ

 «گذاری ضایع مگرفان  را نسبت به آنان، با فست من اجرا کن و خدمات نیکم را با من ت
شوف و آن گرامـی،  ای مشاهده می نیز به طور شایسته حرومان، فر سیره امام خمینیخدمت به م

فاف که تمام وجوفش مملو از عشق خدمت به مـرفم بـوف. او بـا  چنان به این امر عالقه نشان می آن
 فرموف: کمال افتخار می

بـزرگ های اسـالمی، خـدمتگزار ملـت  ات فارم، خدمتگزار همه هستم؛ خدمتگزار ملتیتا ح»
 2«ن جهان.یران، خدمتگزار... همه مستضعفیا

 و فر جای فیگر فرموف: 
 3«اگر به من بگویند خدمتگزار، بهتر از این است که بگویند رهبر.»

 نویسد:  اش می نامه و یا فر آخرین فرازهای وصیت
خواهم که عذرم را فر کوتاهی خدمت و قصور و تقصـیر بپـذیرف و  از خدای رحمان و رحیم می»

ها و قصور تقصیرها بپذیرند و با قدرت و تصمیم ارافه بـه  از ملت امیدوارم که عذرم را فر کوتاهی
   4«پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار، فر سد  آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد.

فت همیشه فر اندیشه مستضعفان و پابرهنگان بوف و خدمت به آنان را باالترین عبـا امام خمینی
 گفت:  فانست و می می

م ییگـو ... ما مجدفًا مـی ن وجوف فاشته باشد.ینم عبافتی باالتر از خدمت به محرومک گمان نمی»
نان جهان شـرف و برتـری ینش اخکاخ و کدفافگان، به همه ینان و شهینش وخکن یموی سر  ا یکه ک

 5.« فارف
                                                           

 .۱1، فعای بیستم، ص صحیفه سجاديه.  1
 . ۴71، ص ۳9 ، ج صحیفه امام. امام خمینی،  2
 .۴6۱ص  ، . همان 3
 .۱۳، ص نامه امام خمینی وصیت. امام خمینی،  4
 .۱۴1، ص 19 ، ج صحیفه امام. امام خمینی،  5
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فانسـت کـه فرف طبقـات محـروم را  میآن رهبر الهی، افرافی را شایسته مدیریت و رهبـری مـرفم 
ای باشـند کـه  لمس کرفه باشند و بر این باور بوف که: رهیس جمهـور و وکـالی مجلـس از طبقـه

محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس کرفه، فر فکر رفاه آنان باشند؛ نـه 
و شهوات که تلخی محرومیت خواران و صدرنشینان مرفه و غرق فر لذات  فاران و زمین از سرمایه

 1توانند بفهمند. و رنج گرسنگان و پابرهنگان را ـ اگر هم به فرض  تقریبًا محال بخواهند ـ نمی
 ستیزی  خواهی و ظلم . عدالت6

روف.  بـه شـمار مـی بیـت های اهل ترین پیام حمایت از مظلومان و مبارزه با ستمگران، از مهم
الاَهِل ُ  ِعْناِدي »فرموف:  موالی متقیان فر ففاع از عدالت و مظلومیت ستمدیدگان، با قاطعیت می

 َُ ْنا َِ  َِ ا َِ ، َو اْلَقِوُي ِعْنِدي َضِع ٌ  َحَتی آُخَه اْل َُ َِ َل َِ نـاتوان سـتمدیده، فر نظـر  2؛َعِزحٌز َحَتی آُخَه اْل
و زورمند ستمگر، نزف من، حقیر و ضعیف است تا حق فیگران  من، عزیز است تا حقش را بگیرم

 «  را از او بستانم.
و  فر این وافی نیز فر صف مقدم بوف. آن بزرگوار، با الهام از کالم امیـر مؤمنـان امام خمینی

های خـوف قـرار فافه بـوف و بـا صـدای رسـا  مبـارزه بـا ظلـم را فر رأس برنامـه  بیت سیره اهل
 فرموف:  می

هـا مبـارزه  ه بـا ظلمکـن اسـت یف ما، ایلکم. تیستیها با ه فر مقابل ظلمکن است یف ما، ایلکت»
ف یـلکم، بـه تیه بهتـر، و اگـر نتوانسـتکـم یم آنها را به عقب بـرانیم. اگر توانستینکم، معارضه ینک

 3«م.یرفکخوفمان عمل 
امام راحل بـوف. او مبـارزه بـا اساسًا ففاع از مظلوم و ایستافگی فر مقابل ستمگران، شالوفه فکری 

ستیزی، فر  روحیه ظلم 4فانست. ویژه علمای اسالم فر کشورهای جهان می ستم را وظیفه همه، به
های آزافه غیرمسـلمان را بـه  زف که نه تنها مسلمانان، بلکه انسان چنان موج می وجوف آن گرامی آن

، فر راه مبارزه با ظلم و سـتم و ففـاع ناپذیر ، آن مبارز خستگیشگفتی وافاشته بوف. امام خمینی
 فرموف: اش گذشته بوف و با کمال شهامت و خلوص می از حق، از هستی

                                                           

 .۴11، ص 1۳ . همان، ج  1
 .8۳، ص ۱7، خطبه نهج البالغه.  2
 . ۱96، ص ۳1 ، ج صحیفه امام. امام خمینی،  3
 .۳۱۳، ص ۴۱. مجله حوزه، ش  4
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ام  ضه ففاع از مسلمانان آمافه نموفهیش را برای افای واجب حق و فریمن خون و جان ناقابل خو»
ه اگـر کـباشـند  ران آنـان مطمـئنکها و نـو ها و ابرقـدرت ... قدرت م شهافتمیو فر انتظار فوز عظ

پرسـتی اسـت،  و بت کفر و ظلـم و شـرکه راه مبارزه با که و تنها هم بماند، به راه خوف یکنی یخم
هـای مغضـوب  ن پابرهنـهیـان جهـان اسـالم، ایجینـار بسـکاری خـدا فر یـفهـد و بـه  افامه می

شـتن یه به سـتم و ظلـم خوکخواران و سرسپرفگانی  دگان جهانیتاتورها، خواب راحت را از فیکف
 1«رف.کند، سلب خواهد ینما اصرار می

  بیت . دفاع از حریم اهل7

و   تـرین صـفات پیـامبر های اساسی اسـالم، یکـی از مهم ففاع از عقیده و پاسداری از ارزش
ا، حفظ حدوف الهی، محافظـت بـر  معروف و نهی بوف. امربه امامان معصوم ازمنکر، توال  و تبر 

ها و اصطالحاتی از این قبیل فر متون فینـی، بیـانگر حساسـیت و  حالل و حرام و مبارزه با بدعت
 غیرت فینی فر مسلمانان است. 

یرتمندان هسـتند و نشین فر عرش الهی، غ های سایه فرماید: یکی از گروه می العابدین امام زین
َّلْت »خداوند فرباره آنان فرموفه:  ِِ ا اْساُت َُ

َِ ي  َِ ِْ ا  َِ آن کسـانی کـه فر مقابـل  2؛َو اَلِهحَن َحْغَّضُبوَن ِلَّم
   .« شوند زیرپارفتن فستورات من ]و مشاهده گناه[، خشمگین می

سارت بـه های اسالمی و ج گاه توهین به ارزش ، شاگرف چنین مکتبی است. او هیچامام خمینی
کـرف؛ تـألیف  کرف و با صالبت و قاطعیت تمام، از آن ففاع می را تحمل نمی بیت ساحت اهل

لین کتاب فر ففاع از اهل فر  ، مقابله با تبدیل تاریخ هجـرت پیـامبر   ش۳۱1۱فر سال   بیت او 
ش، صدور فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده هتاک بـه نبـی مکـرم اسـالم فر سـال ۳۱6۴سال 

فر حافثـه تـوهین بـه حضـرت   گیری امام خمینـی . موضع ش، از جمله این موارف است۳۱67
که از رافیوی جمهوری اسالمی پخش شد، یکی فیگر از صـفات واالی آن رهبـر آگـاه و   زهرا

 ،8/۳۳/۳۱67متعهد را فر تاریخ اسالم رقم زف. هنگامی که فر یک مصـاحبه رافیـویی فر تـاریخ 
 اهانـت کـرف، حضـرت امـام  نوی فو عالم، حضرت فاطمه زهـرافرفی به ساحت قدسی با

ای و با صالبت تمام، مدیرعامل وقت صدا و سیما را مؤاخذه کرف و شدیدًا بـه  بدون هیچ مالحظه
                                                           

 .۱۳۱، ص 19 ، ج صحیفه امام. امام خمینی،  1
 .293، ص 1 ج ،  المحاسناحمد برقی، .  2
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 1. او هشدار فاف
، ُانـس بـا قـرآن، عمـل بـه مسـتحبات فر کنـار   ، پاکیزگی و آراسـتگی  المال فقت فر مصرف بیت

، پرهیـز از ریـا و   ، اهمیت به حجاب و عفاف خـانوافه  ناموس اسالم و مسلمانان، ففاع از   واجبات
های ایشـان و نیـز تـالش بـرای حاکمیـت فیـن و  و شهدا و خانوافه  ، تکریم رزمندگان  خوفنمایی

 بیـت های ارزنده آن یگانه فوران برای حفظ مکتـب اهل ، از فیگر تالشبیت معارف اهل
 بوف.

 

                                                           

 . 16۳، ص 1۳، ج صحیفه امام. امام خمینی،  1



 مجلس دهم 

 از دیدگاه اهل سنت خدیجهحضرت 

 *لنگرودیحسنعاشوریاالسالموالمسلمینحجت

 اشاره
لین حضرت خدیجه کبری و مـافر  همسـر  محبـوب پیـامبر اعظـم، حضـرت محمـد، او 

هـای از شخصـیت اسـت کـه آورنده به پیامبر اسـالم و نخستین زن  ایمان حضرت فاطمه
م اسالم و مورف احترام و پذیرش همه مذاهب اسالمی اسـت.  تأثیرگذار فر نهضت رسول مکر 

ت، بـه ترسـیم  اإلمکـان بـا اسـتناف بـه منـابع اهل اسـت کـه حتی فر این نوشتار، تالش شده سـن 
 زلت این بانوی بزرگ اسالم بپرفازیم.شخصیت و من

، فضـایل اخالقـی و فر پیش از اسالم، ازفواج با پیامبر اکـرم فورنمای شخصیت خدیجه
و پیشـبرف اسـالم، از جملـه  فر موفقیـت رسـول خـدا ، نقش خدیجهمعنوی خدیجه

 گیریم. مباحثی است که فر این مقاله آنها را پی می

 پیش از اسالم خدیجه

خـان اسـالمی،  فر فوره پیش از اسالم، سیره شخصیت حضرت خدیجهفرباره  نویسـان و مور 
                                                           

 ر حوزه علمیه قم.پژوهشگی فانشگاه خوارزمی و علم  ئتیهعضو  *
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کـرف و اند: او، ثروتمند بوف و با امـوالش تجـارت مـیاند؛ از جمله نوشتهگزارش اندکی اراهه کرفه
   1گرفت.کارمی سرمایه خوف را به صورت مضاربه و استخدام افراف، برای تجارت به

فر شـرف و نسـب  واالی اجتماعی و ُحسن شهرت حضرت خدیجـه منابع یافشده به جایگاه
خدیجه، زنی شریف و بافرایـت بـوف کـه »نویسد: سیدالناس شافعی می ابن که فارند؛ چناناشاره 

خداوند خیر و کرامت برای او فر نظر گرفته بوف. به لحاظ نسب، فر طبقه متوسط از انساب عـرب 
  2«و ثروتی فراوان بوف. جای فاشت؛ اما فارای شرافتی عظیم

 3«خدیجه، زنی بااصل و نسب و تاجری ثروتمند بوف.»است: بالنری نوشته 
ترین زنان قریش بوف و بر فیگـران از نظـر مـال و جمـال برتـری خدیجه، باشرافت»اند: نیز نوشته

بـانوی »خواندنـد و بـه وی، مـی« طـاهره»فاشت و فر فوره جاهلیت به جهـت پاکـدامنی، او را 
از  فاشـت، خیلـی افـراف فر پـی آن بوفنـد کـهلقب فافه بوفند. نیز به جهت امتیازاتی که « قریش

 4«نزفیکان وی باشند.
 عبداللـه از صـداقت و امانـت محمدبنهمین فلیل، آنگاه که  بانویی که عاشق کمال بوف و به

باخبر شد، شخصی را به سراغ حضرت فرستاف و طی  یک قرارفاف، اموال خوف را همراه یک غـالم 
 5برای تجارت به شام، فر اختیارش قرار فاف.

 خانواده و نسب

ی بن  ُقَصِی بن  »، فختر خدیجه ُدالُعز  د  بن  َاَسد  بن  َعبس ل  یس ب  بن  ُلَؤی  بن  َکالب  بن  ُمَرة بن   ُخَو َکعس
هر  بن مال ک  بن  َنضر  بن  غ نت  زایـدة  بـن  األَصـِم بـن  »است و مافرش،  6«َکناَنهال ب  بن  ف  مه ب  فاط 

هر  بن  مال ک ر  بن  ُلَؤی  بن  غال ب  بن  ف  د  بن  ُمعیص  بن  عام   7اسـت« الَهَرم  بن  َرواَحة  بن  َحَجر  بن  َعبس

                                                           

 .6۱، ص ۳، ج عیون األثرسیدالناس،  ؛ ابن1۱۱، ص 1، ج البداية والنهايةکثیر، ابن. 1
  .6۱، ص ۳، ج عیون األثر ،سیدالناس ابن. 2
 .۱8، ص ۳ج  ،األنساب األشرافبالنری، . 3
الطبقااات ســعد،  ؛ ابن19۳، ص ۳، ج الساایرة النبويااة،  هشــام ؛ ابن1۱۴، ص 1، ج البدايااة والنهايااةکثیــر،  . ابن4

 .۳۱7، ص ۳، ج السیرة الحلبیة؛ حلبی، ۳۱۳، ص ۳ج  ،الکبری
 .۳۱۱، ص ۳، ج السیرة النبوية،  هشام . ابن5
 .78، ص 6ج ، الغابة فی معرفة الصحابةأسد اثیر،  ابن. 6
  .۳8۳7، ص ۴ ج ، اإلستیعاب فی معرفة األصحابعبدالبر،  . ابن7
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ـب بـوف.« الطـاهره»و « سیدة قریش»یت، به باشد. فر زمان جاهل می 1اش ام  هندو کنیه فر  2ملق 
طاهره، زکیه، مرضیه، صـدیقه، سـیده »با القابی همچون:  منابع اسالمی، از حضرت خدیجه

 4است.یاف شده « و خیر النسا  3نسا  قریش
فنیا آمـد و فر ، فر مکه به ، حدوف سه یا چهار فهه پیش از آغاز بعثت پیامبر اسالمخدیجه

« قصـی عبدالداربن بنی»از بزرگان و مورف احترام قـومش بـوف و بـا همان شهر، فر خانه پدرش که 
 5پیمان بوف، رشد و پرورش یافت.هم

 ازدواج با پیامبر

با آنکه خواهان بسیاری فاشت، کسی را به شـوهری نپـذیرفت. او بـا ثـروت  حضرت خدیجه
ابوطالب از بـرافرزافه خـوف خواسـت، او نیـز ماننـد  ؛ تا آنگاه کهپرفاخت فراوانش به بازرگانی می

و  فیگر خویشاوندانش کارگزار خدیجه گرفف و از سوی او، برای تجارت به شام بـروف. پیـامبر
التجاره خدیجه به سفر تجاری به شام اقدام نموف و سوف خـوبی  خدیجه پذیرفتند و حضرت با مال

تمایـل پیـدا  به ازفواج با پیامبر ر بوف که حضرت خدیجهنیز عایدشان شد. پس از این سف
   6نموف و او را به شوهری پذیرفت.

از سفر تجارتی شـام  این ازفواج، حدوف فو ماه پس از بازگشت رسول خدابنا به نقل تاریخی، 
   7انجام گرفت.

 ازدواج انگیزه

گفـت: علـت اصـلی ایـن تـوان می با حضرت خدیجه ازفواج پیامبر فر خصوص انگیزه
فو طرف فر تن فافن بوف. انگیزه  پذیرش، پاکدامنی و عفت و فضایل معنوی و انسانی خدیجه

فیدنـد؛ چراکـه هریـک فر شـریک زنـدگی خـوف مـیهای معنوی و انسانی بوف کـه آن، برتریبه 
                                                           

يخ األمم والملوکجوزی،  . ابن1  .۳8، ص ۱ج ،  المنتظم فی تار
 .۳۱1، ص ۳ج  ،الکبری الطبقات سعد، ابن. 2
 .۳6مقدمه کتاب، ص ، النبوةدالئل احمد بیهقی، ؛ ۳6، ص ۱ج ، البداية والنهايةکثیر، ابن. 3
 .8۱، ص 6 ، ج الغابة فی معرفة الصحابةاثیر، أسد  ابن. 4
 .۳۳، ص  8، ج الطبقات الکبریسعد،  ابن .5
 .۳۴9، ص ۳، ج السیرة الحلبیة. حلبی، 6
 . همان.7
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فر آن ا کـه از زنان پاکدامن و باعفت بوف؛ تـا آنجـفهد که خدیجه های تاریخی گواهی می گزارش
ها بوفند، آن بانوی بزرگ قریش، به جهت فضایل اخالقـی  که مرفم غرق فر منجالب ناپاکیفوره 

 1را به خوف اختصاص فافه بوف.« طاهره»و پاکدامنی، لقب 
های پاک ، بر محور ارزشآید که عالقه وی به پیامبرفست می به از گفتار و کرفار خدیجه

، فراتـر از ازفواج وی با پیامبرفاری آن حضرت بوف. بنابراین، انگیزه  انسانی، صداقت و امانت
تأثیرگـذار بـوف، مـی مساهل مافی و ظاهری بوف؛ زیرا اگر مسـاهل فنیـوی فر ازفواج خدیجـه

فر  اثیـر، خدیجـه کـرف. بنـا بـه نقـل ابنبایست با یکی از خواستگاران ثروتمندش ازفواج می
لین  ازفواج خـوف را چنـین ، ضمن اظهار عالقه به ایشان، انگیزه های خوف با پیامبروگوگفتاو 

مند شدم؛ زیرا با من خویشاوندی و میان قومت از شـرافت بسـیاری بهـرهبه تو عالقه»ابراز نموف: 
صـداقت مـیفاری شـهرت فاری و فارای اخـالق نیکـو و با امانتات به مند هستی. نیز نزف قبیله

 2«باشی.
ازفواج  ، ابتدا خـوفش پیشـنهاف کـرف کـه بـا حضـرت رسـولاند: حضرت خدیجهنوشته
   4، موجب این پیشنهاف شد.از کرامت اخالقی پیامبر آگاهی خدیجه 3نماید.

 ازدواج حضرت خدیجه سن  

خـان ،پیـامبر بـا ازفواج هنگـام فر خدیجه حضرت سن   مورف فر  اقـوال نویسـان سیره و مور 

چهل ساله بوف؛ ولی بـا  فر منابع تاریخی مشهور است که خدیجه 5اند.فاشته بیان را گوناگونی
فر عدف چهل تشکیک نمـوف و آن  تواناز این ازفواج نصیبشان شد، میتوجه به تعداف فرزندانی که 

                                                           

 .۳۱1، ص ۳، ج الطبقات الکبریسعد،  . ابن1
 .۴۱1، ص 6، ج أسد الغابةاثیر،  . ابن2
 .19۴، ص ۳، ج السیرة النبوية،  هشام . ابن3
 .6۱، ص ۳، ج عیون األثرسیدالناس،  ابن. 4
 نیشـابوری، حـاکم ) سـاله وهشـت بیست (؛۳۴9، ص ۳، ج السایرة الحلبیاةحلبی، ) ساله وپنج بیست جمله: از. 5

حلبـی، ) سـاله سـی (؛۳۳۳، ص 1، ج سیر أعاالم النابالء(؛ نهبی، ۳8۱، ص ۱، ج المستدرک علی الصحیحین
بـالنری، ) سـاله چهل (؛1۱6، ص 1، ج البداية والنهاية کثیر، )ابن ساله وپنج سی (؛۳۴9، ص ۳، ج السیرة الحلبیة

يخ دمشاقواقدی، ) ساله وچهار چهل (؛۱8، ص ۳، ج أنساب األشراف  وپنج چهـل (؛۱9۱، ص 1، ج تهذيب تار

يخ دمشقواقدی، ) ساله  (.۱۴1، ص 1، ج تهذيب تار
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کـه عـدف نویسـان رقـم چهـل را از آن جهـت  را عدف واقعی ندانست؛ بدین توجیه که شاید تاریخ
فار نیز وجوف فارف: یکـی،  کاملی است، انتخاب کرفه باشند. فر مقابل این نظر، فو فیدگاه ُپرطرف

 وپنج ساله بوفن او. هشت ساله بوفن خدیجه و فیگری، بیست و بیست

ل:   :هنگام ازدواج بودن خدیجه ساله 28 ـ دیدگاه او 

هنگـام ازفواج بـا  ه سـن  خدیجـهکنـد کـعباس روایت می از ابن طبقات الکبریسعد فر  ابن
 1وهشت ساله بوف. ، بیستحضرت محمد

َجاَ، َ ث اُإون أنْا  ِااَناُة َّمّما ن َوِعّْشاإحن»گویـد: می شذرات الذهبعماف حنبلی فر نیز ابن َْ  2؛َو 
خان، قول بیست تـرجیح  فر زمان ازفواج با پیامبروهشت سال را برای خدیجه  بسیاری از مور 

 «اند.فافه
فر زمـان خدیجـه  3؛ ا َن َلْا  َحاْوم َتَزَوجْا  َّمّما ن َوِعّْشاُإون َساَنة»کند: نیشابوری نقل می حاکم

 « وهشت ساله بوف. ، بیستازفواجش با پیامبر
توفیت خدیجة بنت خویلـد )رضـی اللـه عنهـا( »گوید: عروه که می بن هشامنویسد: قول نیز می

؛ ل  شان  وپنج سـالگی وفـات  فر سن  شصـتاینکه خدیجه  4وهی ابنة خمس وستین سنة، هذا َقوس
 «باشد.نموف، قول نافر می

  5است.وهشت سال را نکر نموفه  بالنری هم به عنوان یک قول، بیست
ِوَى َعْن اْااِن »گویند: می 7عساکرو ابن 6نهبی ُْ َعّبا   قا ل:   َناْت َخدحَجاة َحاوَم َتَزَوَجْا  ْساول َو

وهشـت سـاله  فر زمان ازفواج بـا آن حضـرت، بیستخدیجه  8؛إحَن َسَنةِاْاَنُة َّمّم ن َوِعّْش  الّلَ
 «بوف.

                                                           

 .۳6، ص 8، ج الطبقات الکبریعد، س. ابن1
 .۳۴، ص ۳، ج شذرات الذهب فی اخبار من ذهب. عبدالحی، 2
 .۳81، ص ۱، ج المستدرک علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، 3
 . همان.4
 .۱8، ص ۳، ج أنساب األشراف. بالنری، 5
 .۳۳۳، ص 1، ج سیر أعالم النبالء. نهبی، 6
يخ مدينة دمشقعساکر، . ابن7  .۳۱۱، ص ۱، ج تار
 .۳6، ص 8، ج الطبقات الکبریسعد،  . ابن8
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 :هنگام ازدواج بودن خدیجه ساله 25 ـ دیدگاه دوم:

وپنج ساله فر پانزفه سال پیش از بعثت ازفواج  با خدیجة بیست رسول خدا»گوید: بیهقی می
 1«نموف.

ُحق ل َخّمسا ن َساَنة، َوُهاَو أَصاّ، َاَّلَغت َخدحَجُة َخّمس   »... است:  نیز آورفه بعضـی  2؛َوِسّت َن َسَنة، َو
انـد: پنجـاه وپنج سال بوف و برخی فیگر گفتـه )فر هنگام وفات(، شصت گویند: سن  خدیجه

 «  ساله بوف که نظر صحیح، همین است.
فر سـن هنگام، خدیجه  ازفواج نموف و فر آن است که پیامبر با خدیجهحلبی نیز این قول را آورفه 

  3وپنج سالگی بوف. بیست

 لین زن مسلماناو   ،حضرت خدیجه

هشــام  بــه حضــرت ایمــان آورف. ابن مبعــوث شــد، خدیجــه فر همــان روزی کــه پیــامبر
نُه؛کَو »نویسد:  می ما جاَ  م  ، َوَصَدَق ب  ه  َرُسول  الَله  َوب  َل َمن آَمَن ب  لـین فـرفی بـوف  4اَنت أَو  خدیجه، او 

 «ایمان آورف و قرآنش را تصدیق نموف. که به رسول خدا
که محمد امین فر غار حرا مشغول فعا بوف، صدای جبرهیل را شنید کـه از سـوی  یک روز فرحالی

با  از غار بیرون آمد و به خانه رفت. خدیجه خداوند حامل پیام رسالت برای او بوف. پیامبر
متوجه شد که برای شوهرش اتفاق بزرگی رخ فافه است. پیامبر نیز مشـاهدات خـوف  فیدن پیامبر،

سخنان شوهرش را شـنید و ایمـان آورف. بـدین ترتیـب،  بیان کرف. خدیجه را برای خدیجه
لین زن مسلمان را به خوف اختصاص فاف. امام علـی حضرت خدیجه فر ایـن بـاره  لقب او 

 فرماید: می
َِ  َلْم حْجَّمْع َا ٌت » ُسوِل الَّلا َْ ِئٍه ِفی ااْسَلِم َغ َإ  ََ َْ اْلاَوْحی  َواِحٌد حْو ى ُناو َْ َّما  أَ ُْ َنا  َّم ِلُث

َ
َوَخِدحَجاَة َوأ

ای بوف که پیـامبر و  شد، خانه ای که فر آن مسلمان یافت می فر ابتدای اسالم، تنها خانه 5؛َوالِإَس َلةِ 
فیـدم و بـوی  نـور وحـی و رسـالت را می خدیجه و من که سومی آنها بـوفم، فر آن بـوفیم. مـن،

                                                           

 .71، ص 1، ج دالئل النبوة. احمد بیهقی، 1
 .7۳. همان، ص 2
 .11۱، ص ۳، ج السیرة الحلبیة. حلبی، 3
 .1۴9، ص ۳، ج السیرة النبويةهشام،  . ابن4
 .۳۱1، خطبه نهج البالغة. صبحی صالح، 5
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 «خورف. پیامبری و نبوت به مشامم می
ام بـه مکـه آمـدیم تـا عطـر  گوید: روزی با عموها و تعدافی از اعضای قبیله مسعوف می بن عبدالله

فروخت. نزف او رفتیم. عبـاس فر کنـار چـاه زمـزم نزفیـک  عبدالمطلب عطر می بن بخریم. عباس
ین هنگـام، مـرفی از بـاب صـفا وارف شـد. طـرف راسـت او، نوجـوانی راه کعبه نشسته بوف. فر ا

رفت و پشت سرش بانویی با لباس پوشیده. آنها کنار َحَجر األسوف رفتند. ابتدا آن مرف به َحَجر  می
جر اسماعیل نماز  فست کشید و سپس، آن نوجوان و بعد هم آن بانو . آنگاه طواف کرفند و کنار ح 

انـد؟ عبـاس گفـت: آن  پرسیدم: آیا فین جدیدی فر شهر مکه آمده؟ اینان کیانخواندند. از عباس 
فیگـر مـن  مرف، برافرزافه من است و آن زن، خدیجه، همسـر اوسـت. آن نوجـوان هـم بـرافرزافه 

آورفه است؛ اما به خدا قسم  غیر از این سه نفـر، فر روی زمـین  ای  گوید که فین تازه است. او می
 1بول ندارف.کسی این آیین را ق

 فضایل حضرت خدیجه

روایات فراوانی وجوف فارف کـه گویـای  سن ت، فر مورف فضیلت حضرت خدیجه فر منابع اهل
 است؛ از جمله: جایگاه واالی ام  المؤمنین، حضرت خدیجه

همسرانش بـه  به اگر بخواهیم فر مورف میزان عالقه پیامبر: همسر پیامبرترين  ا محبوب
فاشت، تنهـا بـه وسـیله  فست یابیم و بدانیم که حضرت بیشتر به کدام همسرش عالقهاطالعاتی 

ها و رفتارهای از طریق افعاهای فیگران. با توجه به گفتهممکن است؛ نه  گفتار و کرفار پیامبر
از فیگـر همسـرانش فوسـت  را بـیش ایشـان حضـرت خدیجـهشـوف کـه پیامبر، فهمیده می

کرف، خشـنوفی  یاف می از خدیجههرگاه برف،  سرمی زمانی که فر مدینه به فاشت. پیامبر می
را بهتـرین  ، خدیجـهگویـد: پیـامبرعایشه می  2فاشت.خوف را از آن بانوی بزرگ ابراز می

 3فانست.زنان خوف می
نـزف آن حضـرت، از جایگـاه رفیعـی  ، نشـانه آن اسـت کـه خدیجـهگفتار و رفتار پیـامبر

                                                           

 .116، ص ۳۱ ، جشرح نهج البالغهالحدید،  ابی . ابن1
حجـر عسـقالنی،  ؛ ابن۳81۱، ص ۴، ج اإلساتیعابعبـدالبر،  ؛ ابن۳۳1، ص 1ج سیر أعالم النابالء، . نهبـی، 2

 .۳98، ص 8، ج اإلصابة فی تمییز الصحابة
 .۳۳7، ص 6، ج المسند حنبل، احمدبن. 3
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نیکی یاف  کرف و از او بهاز او ستایش می، پیوسته پس از وفات خدیجه وف. پیامبربرخورفار ب
کـرف و گـاهی فر  و بـرایش فعـا مـی 1شدنموف و نقش همسرش را فر پیشبرف اسالم یافآور میمی

اسـت؛ خیال نکنید مقام شما بیش از خدیجـه »فرموف:  ریخت و به زنان خوف می فراقش اشک می
 2«شما کافر بوفید، او به من ایمان آورف. او، مافر فرزندان من است.  همه زمانی که

زنـده  کـه خدیجـهتا هنگامی امری متداول بوف، پیامبر« چند همسری»فر آن محیطی که 
 و این خوف، فلیلی است گویا بر تکـریم پیـامبر 3فر جهت تعدف زوجات برنداشتبوف، گامی 

 .فر مورف حضرت خدیجه
کرف، سهمی از آن را بـرای فوسـتان خدیجـه گوسفندی را نبح می که پیامبر اکرمنیز هنگامی 

حُب َحبیُبها؛ ]بـه جهـت شـدت عالقـه بـه »فرموف: گرفت و فر توجیه کارش میفرنظرمی
ُ
ن ی أَل إ 

 4«خدیجه[ فوستانش را نیز فوست فارم.

 و حساسیت عایشه ل خدیجهیفضا

خان و سیره از خدیجه نـام مـی وقتی پیامبر»گوید: اند: عایشه میفهنویسان آور بسیاری از مور 
هایش را نگوید و برایش استغفار نکنـد. یـک روز کـه پیـامبر از خدیجـه  توانست خوبیُبرف، نمی

اْن »گفت، غیرت من به جوش آمد و گفتم:  سخن َِ  َُ َُ  َلَقْد َعَوَضَک الّلا َ ب اَإِة الِساِن. قا ل: َفَإأْحُتا
از  گویـد: پیـامبر...؛ به جای این پیرزن، خدا زن جوانی نصیبت کرفه است. میَغِّضَ  َغَّضب   

ُْ »این سخن خشمگین شد و فرموف:  ُْ َ اَهَاِني الَنا ُ  وآَوتنای َ َناْت اای َ ََ َِ َلَقاْد آ َ ْ َ  ُقّْلِت َوالّلا
ّنای َِ  ُِ ُتُّماو َْ ا  اْلَوَلاد َوَحَإ َْ ْن َِ ِزْقُت  ُْ َفَّضنی الّن ُ  َو رفـی زفی؟ خـدای عـالم، ؛ چطـور چنـین حَْ

 کرفند. او به من پنـاهکه مرفم تکذیبم می به من ایمان آورف؛ فرحالیخدیجه را به من فاف. خدیجه 
از شما محروم که مرفم مرا ترک کرفند. خدای عالم از او به من فرزند فاف و حال آنکه  فاف؛ فرحالی

 5«شدم.
                                                           

، سیر أعاالم النابالء؛ نهبی، ۴۱7، ص 6، ج أسد الغابةاثیر،  ؛ ابن۳9۳، ص 8ج  ،اإلصابةحجر عسقالنی،  . ابن1
 .۳16، ص 1ج 
 .۳۱۱، ص ۳، ج السیرة النبويةهشام،  . ابن2
 .19۳. همان، ص 3
 .۳98، ص 8، ج اإلصابةحجر عسقالنی،  . ابن4
، ص 1، ج سیر إعالم النابالء؛ نهبی، 1۱8، ص ۳، ج تاريخ اإلسالم؛ نهبی، 16، ص 6، ج امتاع االسماع. مقریزی، 5

 .۳98، ص 8، ج اإلصابة ؛ ابن حجر عسقالنی،۳81۱، ص ۴، ج اإلستیعابعبدالبر،  ابن؛ ۳۳1
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َإ »گوید: عایشه می َْ ُِ اِإَِ  ِغْإُت ِلّلَنِبی َعّلی ا َِ َ  ِغْإُت َعّلی َخِدحَجاَة ِلكْثاَإِة  ْن ِنَس ِئ َِ ٍة 
َ
اح َها  َوَا  أ

َْ  َقُّط  حُت
َ
أ که بر خدیجـه حساسـیت  طوری کدام از همسران پیامبر حساسیت نداشتم؛ آن هیچبه  1؛َْ

گاه فر عمرم خدیجه را ندیـده هیچ که کرف؛ فرحالی خدیجه را بسیار یاف می فاشتم؛ زیرا پیامبر
 «م.ا

َْ  َوَلكن»گوید: نیز می حُت
َ
أ َْ َحٍد َن ِنَس ِء النبی َ  ِغْإُت عّلی َخِدحَجَة َوَ  

َ
 ا ن النبای  َ  ِغْإُت عّلی أ

ِِ َخِدحَجاَة َفُإَاَّما  قّلا َْ  فی َصَداِئ ْعَّض ء  ُّمَم حْبَعُث
َ
َْ  أ َاَ، الَّش َة ُّمَم حَقِطُع َُ َاَّم   ُْ ُِ َإَه  َو َُ لام َحكُثُإ  َنا

َ
ت لاَ  أ

ْنْ  َوَلٌد  َِ َْ    َنْت َو  َنْت َو  َن لی  َن َِ ٌة َا َخِدحَجُة ف قول 
َ
َإأ َْ کـدام  هیچ سبت بهمن ن 2؛حكْن فی الُدْن   ا

که به خدیجه حساسیت فاشتم. پیامبر خیلی به یـاف  طوریهای پیامبر حساسیت نداشتم؛ آناز زن
فاف. مـیفوستان خدیجـه  کرف و بهتکه می کرف، آن را تکهخدیجه بوف و وقتی گوسفندی قربانی می

ی رسول خـدا  گویـا فر فنیـا و کرف که گفتم: انیکی می به قدری پیامبر به یاف خدیجه بوف و او را به
هـایم فرموف: چنان بوف و چنـان بـوف و او، مـافر بچـهآخرت زنی غیر از خدیجه وجوف ندارف؟ می

 است.
َإأة  َ  َحَسْدُت َخدحَجة»همچنین، عایشه گفته است:  َْ که به خدیجـه حسـد  طوری آن 3؛َ َحَسْدُت ِا

 «ورزیدم. هیچ زنی حسد نمیورزیدم، بهمی

 یمدار  ارزش

هـا را  نسبت بـه شـوهرش، نگـاهی ارزشـی بـوف. او کمـاالت و خوبی نگاه حضرت خدیجه
های جاهلی را فر هم  ها و سن ت شناخت و آنها را فر وجوف پیامبر یافته بوف. او فر این راه، قالب می

 ، یتیمی بیش نیسـت، توجـه نکـرف. خدیجـهگفتند: محمد شکست و به گفته مرفم که می
ِغْبُت ِف َک ِلَقإاَاِتَک َوَساّلَعِتَک فای »هنگام ابراز تمایل برای ازفواج با پیامبر، گفت:  َْ َح اَن َعّم ِاّنی 

َک َوَاَ َنِتَک َوُحْسِن ُخّلِقَک َوِصدَق َحدحِثَک  َِ ای پسرعمو  من به جهت خویشاوندی با تـو،  4؛َقْو
 «ات، به تو تمایل پیدا کرفم. ُخلقی و راستگویی فاری، خوش شرافت تو بین مرفم، امانت

                                                           

 .۴866، ح 196، ص ۱، ج المستدرک علی الصحیحین؛ حاکم نیشابوری، 8۴، ص 6، ج أسد الغابةاثیر،  . ابن1
 .۱8۳8. صحیح بخاری، ح 2
 .۴86۴، ح 196، ص ۱، ج المستدرک علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، 3
 .19۳، ص ۳، ج السیرۀ النبويةهشام،  . ابن4
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  بشارت بهشت به خدیجه

ا »فرموف:  پیامبر ََ َِ َوَا َن َ  ِف  ََ َاِّشَإ َخدحَجة ِاَبْ ٍت ِفي اْلَجَنِة َا َص
ُ
ْإُت أْن أ َِ

ُ
خـدا بـه مـن  1؛أ

ای فر بهشت برای او از تارهای طال فر نظر گرفتـه شـده فستور فافه به خدیجه مژفه فهم که خانه
 «است.
ُسوَل الّلاَ َاّّشاَإه  ِاَب اٍت ِفای الَجَناة»گوید: می فر مورف حضرت خدیجهعایشه  َْ پیـامبر  2؛أَن 

 «فرباره حضرت خدیجه، بشارت بهشت را فاف.

 رور زنان اهل بهشتس   ،خدیجه

 فرموفه: اند: رسول خدانویسان نوشته نگاران و سیره تاریخ
اَزاِحم اَاإأة فإعاون، َوَخِدحَجاُة ِاْناُت َافَّضُ  ِنَس ِء اْلَع َلِّم َن »ـ  َُ َحُم ِاْنُت ِعّْمَإاَن، َوآِساَ ُة ِاْناُت  ْإ ََ َاٌع:  ْْ أَ

َّمد َِ َُ ترین زنان اهل بهشت، چهار نفر هستند: مـریم فختـر با فضیلت 3؛ُخَوْحِّلٍد َوَف ِطَّمُة ِاْنُت 
 .«محمد عمران، آسیه فختر مزاحم همسر فرعون، خدیجه فختر خویلد و فاطمه فختر

َزاِحم اَإأة فإعون، َو َخِدحَجُة ِاْنُت »ـ  َُ َحُم ِاْنُت ِعّْمَإاَن َو آِسَ ُة ِاْنُت  ْإ ََ َاٌع:  ْْ ُخَوْحِّلاٍد َخْ ُإ ِنَس ِء اْلَع َلِّم َن أَ
َّمد َِ َُ بهترین زنان  فو جهان، چهار نفرند: مـریم فختـر عمـران، آسـیه فختـر  4؛َو َف ِطَّمُة ِاْنُت 

 .«مزاحم همسر فرعون، خدیجه فختر خویلد و فاطمه فختر محمد
إأة ِفإَعاون»ـ  َْ َحُم ِاْنِت ِعّْمإاَن ُّمَم ف ِطَّمة ُّمَم َخدحَجة ُّمَم آِسَ ة ِا ْإ ََ َسـرور زنـان  5؛َسّ َدُة ِنس ِء أْهِ  الَجَنِة 

 «مریم فختر عمران، سپس، فاطمه، آنگاه خدیجه و بعد، آسیه همسر فرعون است. اهل بهشت،
َحُم ِاْناِت ِعّْماإاَن َوَخدحِجا »ـ  اْإ ََ اَإأِة ِفْإَعاْون َو َْ َن الِنس ِء َّا آِسَ ة ِا َِ َن الِإج ِل َ ث ٌإ َوَلْم َحْكُّمْ   َِ ة َ ُّمَ  

ها فقط سه نفر کامل شدند: سیدند؛ اما از زناز میان مرفان جمع بسیاری به کمال ر 6؛ِاْنِت ُخَوْحِّلد

                                                           

ــان، ص 1 ــحاق،  ؛ ابن1۴۳. هم ــابوری،   ؛1۳6، ص ۳، ج ساایرت رسااول اللااهاس ــاکم نیش المسااتدرک علاای ح
 .۴8۴۱، ح 19۴، ص ۱، ج الصحیحین

 .۴86۴، ح 196، ص ۱، ج المستدرک علی الصحیحین؛ حاکم، 8۴، ص 6، ج أسد الغابةاثیر،  . ابن2
 .۱۳6، ص ۳، ج المسندحنبل،  ؛ احمدبن8۱، ص 6، ج الغابةأسد اثیر،  . ابن3
 .۳81۳، ص ۴، ج اإلستیعابعبدالبر،  . ابن4
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  .۳۳7ـ  ۳۳6، ص 1، ج النبالء
 .167، ص 6، ج فت  القدير؛ شوکانی، 6۳، ص 1، ج البداية والنهايةکثیر،  . ابن6
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 «فختر خویلد.آسیه همسر فرعون، مریم فختر عمران و خدیجه 
َِ »گفت:  اند: عایشه به فاطمهنیز نوشته ُساوَل الّلا َْ َاِّشُإِ  ِاّنای َساِّمْعُت 

ُ
َحُقاوُل: َساّ داُت  َاا أ

َحُم ِاْنِت ِعّْمإاَن  ْإ ََ َاٌع:  ْْ َِ  ِنس ِء أْهِ  اْلَجَنِة أ ُساوِل الّلا َْ َوَخدحَجاُة ِاْناِت ُخَوْحِّلاِد َوآِساَ ُة  َوف ِطَّمُة ِاْنِت 
إأِة ِفْإَعْون َْ آیا به تو بشارت ندهم؟ من از پیامبر شنیدم که فرموف: َسروران زنان بهشت، چهـار  1؛َ

 «  همسر فرعون.فختر خویلد و آسیه فختر پیامبر، خدیجهنفر هستند: مریم فختر عمران، فاطمه 

 نزد خدا و جبرییل جایگاه خدیجه
است که خدا و جبرهیل بـر او فروف رسیده خدیجه، به مقامی »فرموف: می رسول گرامی اسالم

 آمد و گفت:  اند که جبرهیل نزف پیامبربخاری و مسلم از ابوهریره نقل کرفه 2«فرستند.می
ُسوَل الَّلَ» َْ َِ  ح     َْ َع ََ َتْتک 

َ
 َساَلم  َن ء ف َ ههِ َخِدحَجُة َقْد أ

ْ
َتْتاک َفا ْقَإأ

َ
ام أو َطَع م أو َشَإاب فاُا ِهی أ َُ ا

ّنی َِ َْ  َعَز َوَجَ  َو ِا َْ ْن  آید با ظرفـی از غـذا و ای رسول خدا  این خدیجه است که نزف تو می 3...؛َِ
سـالم او هـم بـه او سالم برسـان. از جانـب مـن آمد، از طرف خدای عاَلم به آب. وقتی خدیجه 

 «برسان.
از خانه بیرون آمد و پیامبر بیرون مکه بـوف و  حضرت خدیجه»نویسد: حجر عسقالنی می ابن

شـدند. ]وقتـی[ خدیجـه  ها، ]و[ آنجا مخفـی میرفتند فر کوهاز ترس قریش بعضی از روزها می
ُبرف، جبرهیل را فید به صورت یک مرف. این مـرف از خدیجـه  می کبری غذایی برای رسول اکرم

خواهد پیامبر را بکشد. چیـزی سؤال کرف: پیامبر کجاست؟ خدیجه را ترس فراگرفت که شاید می
کـرف های ُپر از سنگ عبور مـیها و کوه که از سنگالخ و آن مرف رفت. حضرت خدیجهنگفت 

را پیـدا کـرف و گفـت: مـن  وجو، پیـامبر ها جسـتزف: حبیبی محمد، بعد از مدتو صدا می
فیدی، جبرهیل بـوف. آنگـاه رسـول مرفی را فیدم و ترسیدم. حضرت فرموف: خدیجه  آن مرفی که 

گفت که به تو سـالم برسـانم و تـو را بشـارت فهـم بـر قصـر و فرموف: ]جبرهیل[ به من  خدا
 4«ای فر بهشت. خانه

                                                           

، ص ۱، ج مجماع الزوائاد؛ هیثمی، ۴86۱، ح196، ص ۱، ج المستدرک علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، 1
 .69، ص 1، ج البداية والنهايةکثیر،  ؛ ابن19۳

، ص 1، ج بخااریصاحی  ؛ 8۴، ص 7، ج أسد الغابةاثیر،  ؛ ابن17۴، ص ۴، ج إلصابةحجر عسقالنی، ا . ابن2
 .۳۳6و  ۳۳6، ص 1، ج سیر أعالم النبالء؛ نهبی، ۳887، ص ۴، ج صحی  مسلم؛ ۱۳6

 . 1۴۱1، ح ۳887، ص ۴، ج صحی  مسلم؛ ۱69۱، ح ۳۱8۱، ص ۱، ج صحی  بخاری. 3
 .69۴، ص 7، ج إلصابةحجر عسقالنی، ا . ابن4
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 خاطره خدیجه حفظ یاد و

از سوی فیگر، کار را به جایی رساند کـه  از یک سو، و وفای رسول اکرم خدیجهکماالت 
 1نموف. رفت؛ مگر اینکه از خدیجه ستایش می هرگز از خانه بیرون نمی به گفته عایشه: پیامبر

کـاَن َرُسـوُل اللـه  ال »کنند: از عایشه نقل می اإلستیعاب عبدالبر فر و ابن المنتظمجوزی فر  ابن
ها؛ َیکافُ  ُسُن الَثنا  َعَلیس ُکُر َخدیَجَة َفَیحس ی َیذس ت  َحت  َبیس َن الس ُرُج م  خواسـت هر وقت مـی پیامبر 2َیخس

 «کرف.از خانه بیرون روف، به یاف خدیجه بوف و از او تعریف می
احتـرام فاف، بلکـه بـه  های او بها می گوید: پیامبر، نه تنها به یاف و نام خدیجه و فداکاری عایشه می

گذاشـت. روزی، بـانویی  او، به هرکس و هرچیزی که یاف خدیجه را به همراه فاشـت، احتـرام می
خورفه به خانه آمد. پیامبر با او بسیار مهربانی کرف. پس از رفتن پیرزن، گفتم: فرسـت اسـت  سال

ذاری؛ امـا گـ ویژه محرومان، احتـرام می ها، به انسان  وخوی شما مهربانانه است و به همه که ُخلق
ـی  إَنَها َکاَنتس »بهایی که امروز به این پیرزن فافی، ویژه بوف؛ مگر او که بوف؟ پیامبر فرموف:  یَنـا ف    َتأت 

؛  َزَمن   یَمان   
َن اإلس د  م  َعهس َن الس َن ُحسس یَجَة َوإ  آمـد و از  این زن، فر زمـان خدیجـه بـه خانـه مـا می َخد 

 3«های فیرین، بخشی از ایمان است. فوستی  فاشتن سابقه فیدگاه من، پاس

 در موفقیت پیامبر خدیجه نقش
، خـدمات وپنج سال زندگی مشترک بـا پیـامبر گرامـی اسـالم فر بیست حضرت خدیجه

های مالی، روحی و عاطفی از حضـرت حمایت. بسیاری برای آن بزرگوار و فین اسالم انجام فاف
کرفنـد و یـاری ایشـان فیگران تکذیبش میه فر روزگاری ک ، تصدیق و تأیید پیامبرمحمد

 است.  هایی از خدمات ارزشمند حضرت خدیجهفر برابر آزار مشرکان، گوشه
فر حقیقت یار و همدمی بوف که خداونـد ، تنها یک همسر نبوف؛ بلکه برای پیامبر خدیجه

فر راه حمایـت از  نمـوف. خدیجـهآسـان مـیهای حضرت را از طریـق او  بسیاری از ناگواری
 ، بهترین فداکاری و ایثار را از خوف نشان فاف. رسول خدا

لین بانویی بوف که به پیامبر، خدیجه گرویـدن زنـی هماننـد  4ایمان آورف و مسلمان شد. او 
                                                           

 .۳۱۱، ص ۳، ج السیرة النبويةهشام،  . ابن1
يخ الملوکالمنتظجوزی،  . ابن2  .۳81۱، ص ۴، ج اإلستیعابعبدالبر،  ؛ ابن۳8، ص ۱، ج م فی تار
 .۳98، ص ۳8، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ابی . ابن3
 .1۴9، ص ۳، ج السیرة النبويةهشام،  . ابن4
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منـد بـوف، عـاملی مهـم فر جـذب اجتماعی ممتـازی بهـرهفر عصر خوف، از جایگاه خدیجه که 
 شد.ه میاسالم شمرففیگران به 

، بر کسـی پوشـیده نیسـت. آن بـانوی های رسول خدافر موفقیت نقش حضرت خدیجه
گذاشـت. رفتـار او، موجـب آرامـش  بزرگ اسالم، آثار بسـیار فرخشـانی فر زنـدگی پیـامبر

این آسوفگی و آرامش  خاطر فر زندگی، زمینه خوبی را ایجـاف کـرف نموف که حضرت را فراهم می
هـای مشـرکان قـریش را تحمـل نمایـد و مهـریموفقیت قدم برفارف و آزارها و بـیکه حضرت با 
 قدم و استوار به پیش حرکت کند. همچنان ثابت

ایشـان بخشـید تـا آن را هـایش را بـه  فارایی، همـه پس از ازفواج با پیامبر اسـالم خدیجه
حـرا، همیشـه مراقـب فر غار  فر فوران عبافت رسول خداخواهد مصرف کند. او هرگونه می

کـرف. او مـیهـا را تحمـل مـیتمامی سختی حضرت بوف و برای حفظ جان و جایگاه پیامبر
کـه آورف، انجـام فهـد؛ چنـان هم نمـی ترین تمایالت حضرت را که به زبانکوشید حتی کوچک

ف، ُبـرسـرمی هنگام به عنوان برفه نـزف خدیجـه به آنکه « زید بن حارثه»به  وقتی فید حضرت
 1فارف، او را به حضرت بخشید.عالقه 

فاف. ایـن  کرف و خوف را سپر بالی حضرت قـرار مـی فر همه احوال، از پیامبر ففاع می خدیجه
باران و زخمی کرفند. حضرت  شد. یک بار مشرکان پیامبر را سنگ  امر، سبب آرامش حضرت می

باران کرفنـد.  و حتی خانه ایشـان را سـنگ به سوی خانه به راه افتاف. مشرکان به فنبال پیامبر آمدند
  ترین زنان قوم و قبیله زفن به خانه زنی که نجیب از خانه بیرون آمد و گفت: آیا از سنگ خدیجه

بـه خانـه برگشـت و بـه  خوف است، شرم ندارید؟ مشرکان شرمنده شدند و بازگشتند. خدیجه
ه بوف که جبرهیل، سالمی ویـژه از سـوی های پیامبر مشغول شد. فر این واقع بستن و مداوای زخم

َن »فر برابر این سـالم گفـت:  آورف. خدیجه خدا برای حضرت خدیجه َِ   ََ   ُهاَو الَساََلُم   الَّلا
 َُ ْن َِ ََ الَساَلُم َوَاَإ  ُتاَ  الَسََلُم   َو ُسوَل الّلا َْ همانـا خداونـد خـوف،  ؛َوَعَّلی َجْبَإِئ َ  الَسََلُم َوَعَّل َک ح  

 2«سالم از اوست و بر جبرهیل و بر شما ای رسول خدا، سالم و برکات خدا باف. سالم است و
سخت آید.  تا زنده بوف، اجازه نداف آزار و شکنجه مشرکان، بر رسول خدا حضرت خدیجه

                                                           

 .۳۳6و  ۳۳6، ص 1، ج سیر أعالم النبالء. نهبی، 1
 .۳۳۳، ص ۴، ج اإلستیعابعبدالبر،  . ابن2
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نگرانـی را  آمد، خدیجه باری از مصیبت و اندوه به خانه می با کوله هنگامی که رسول اکرم
 ف.زفواز نهن و خاطرش می
و  ، بـه عنـوان ابـزاری مناسـب از همـان ابتـدا فر خـدمت پیـامبراموال حضرت خدیجه

فر محاصـره فر سه سـالی کـه مسـلمانان فر مکـه ویژه  اش قرار گرفته بوف و به پیشرفت آیین الهی
ار قرار گرفته بوفند، اموال خدیجه نقش مهمی  نقـل پیـامبر از که جایی تافاشت؛  اقتصافی کف 

ثَ  َ  َنَفَعنی َ ُل َخدحَجاَ» فرموف: که است شده َِ  فارایـی هماننـد ثروتـی هـیچ ؛َ  َنَفَعنی َ ٌل َقُّط 

   1«است. نرسانیده سوف من[ آیین ]و من به خدیجه،
اسـت: یکـی، ثـروت فو چیز وابسته مانایی و پیشرفت فین من، به »است که فرموف: نیز نقل شده 

   2«طالب. بیا بن خدیجه و فیگری، شمشیر علی
  برگزیـد، نـه از برخی همسرانی که پس از حضرت خدیجه این، فر حالی است که پیامبر

های قهرمانانه ندیده بوف، بلکه نامالیمـاتی هـم فیـده بـوف و حتـی خداونـد فر  تنها چنان حمایت
 3نکوهش آنان آیاتی را نازل نموف و آنها را به طالق و قطع زندگی مشترک تهدید کرف.

های پیامبر و پیشبرف اسالم است که فر موفقیت توجه به نقش بسیار مثبت حضرت خدیجهبا 
ای بـزرگ بـوف کـه اندازهبسیار گران آمد و مصیبت آن، به  بر پیامبر خدا فرگذشت خدیجه

، یعنی سال غـم «عام الحزن»و ابوطالب فر آن رحلت کرفند،  سالی را که خدیجه پیامبر
 4و اندوه نامید.

 از حضرت خدیجه فرزندان پیامبر
 بوفند. مشهور است کـه پیـامبر ، جز ابراهیم، از حضرت خدیجههمه فرزندان پیامبر

هـای: های: ام  کلثوم، رقیه، زینب و فاطمه، و سه پسر به نامهفت فرزند فاشت؛ چهار فختر به نام
ب به طیب و طاهر( و ابراهیم. همـه   فرزنـدان، از حضـرت خدیجـهایـن قاسم، عبدالله )ملق 

 5بوفند و فقط ابراهیم، از کنیزی به نام ماریه قبطیه بوفه است.
                                                           

  .۳6۱، ص األنوار الساطعةالوی، . شیخ غالب سی1
  . همان.2
 .6ـ  ۳. تحریم، آیه 3
 .۳8، ص 8، ج عمدة القاری. العینی، 4
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 رحلت حضرت خدیجه

طالـب از فنیـا رفـت.  فر فهم ماه رمضان سال فهـم بعثـت، فر شـعب ابی حضرت خدیجه
با فست خوف، او را فر حجون مکه مقابل قبر مافر خویش، آمنه، به خاک سـپرف و  رسول خدا

، یعنی سـال غـم و «الحزن  عام»آن سال را  اظهار ناراحتی نموف که قدر فر مصیبت خدیجه نآ
 1و مسلمانان، نام نهافند. اندوه برای پیامبر

                                                           

 .۳8، ص 8، ج عمدة القاری. العینی، 1





 مجلس یازدهم 

 خانواده در تعمیق باورهای دینی فرزنداننقش 

 *محمدرسولآهنگراندکتراالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

فهد. ثمـره ازفواج، زیباترین قرارفاف و واالترین بنیافی است که فوسوی آن را زن و مرف تشکیل می
این قرارفاف، پدیدآیی نسلی است که فر صـورت تربیـت و پـرورش صـحیح، قـافر خواهـد بـوف 

ای را متحول سازف و با پیموفن باالترین مدارج کمال و قرب به خداوند، بـا نفسـی مطمـئن جامعه
ویژه فامان ُپرمهر مافر، نخسـتین پرورشـگاه به سوی منزلگاه ابدی خویش پرواز کند. خانوافه، به

 تربیت انسان است؛ تا جایی که منشأ سعافت و شقاوت انسان را باید فر رحم مافر فانست.
فهنده شخصیت فرزند، نقشی اساسی را بر عهده فاشته، با همتی عنوان ارکان شکل ر و مافر، بهپد

گمارنـد، آینـده تـوأم بـا که فر راستای تربیت صحیح و تعمیق و پرورش باورهای فینی به کار مـی
نظـران، کـه صـاحبکنند؛ تـا جـایی  سعافت جامعه و به تبع آن، آینده نیک جهان را ضمانت می

یافتگی کشورها را شـیوه آمـوزش و پـرورش و میـزان اهتمـام بـه رشـد و شـکوفایی  توسعه محک
 اند.اخالقی کوفکان برشمرفه

                                                           

 فانشیار فانشگاه تهران. *
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 نقش انکارناپذیر خانواده 

شناسی تربیتی، نظریات گوناگونی فرباره تأثیر محیط و وراثـت فر تربیـت انسـان مطـرح  فر روان
صـورت لـوح سـفیدی فر (، کوفک را بـهم۳79۴ـ  ۳6۱1است. جان الک، فیلسوف بریتانیایی )

نظر فاشت و بر طبق فیدگاه وی، کوفکان فر ابتدا چیزی نیستند و تجربه، به شخصیت آنها شـکل 
فافن کوفک بـوف. از  فار تربیت نیروی محیط فر شکل فهد که او طرففهد. این نظر، نشان میمی

صورت دعی شد که کوفکان بهم(، فیلسوف فرانسوی، م۳778ـ  ۳7۳1ژاک روسو )فیگر سو، ژان
ای نظـری بـرای رشـد طور طبیعی از موهبت فرک صحیح و غلـط و برنامـههای اصیل بهوحشی

کنـد ایـن اسـت کـه بـه فرک منظم و سالم برخورفارند و آموزش بزرگساالن، تنها کاری کـه مـی
 1زند.فرف تفکر احساس کوفکانه صدمه میهای منحصربهاخالقی فطری و روش

فهـد. های تربیت و شیوه نگرش به آن را فر جوامع بشری نشـان مـیتفکر، نخستین جرقهاین فو 
توان فر زمینه تربیت مشاهده کرف. فیـن امروزه، با تلفیق این فو نظریه، رویکرفهای متفاوتی را می

و اندی پیش، نقش تربیت و وراثت را به صورت توأمان فر نظـر مبین اسالم، هزاروچهارصد سال 
رق )ژن( فر انتقال ویژگی فاشته های ارثی اشاره کرفه اسـت و همچنـین، بسـیاری از و به نقش ع 

عواملی را که فر رشد شخصیت و تربیت فرف تأثیر فارف و از طریق تجربـه و بـا ابزارهـای محـدوف 
نیافتنی است، بیان نموفه است. شارع مقدس به فلیل احاطه کـاملی کـه بـر تمـامی بشری فست
 است.لم فارف، برنامه تربیتی کاملی را فر اختیار بشر قرار فافه عوامل و عوا

سـازی آنهـا از  نهافینه  گیری باورهای فینی فر فرزندان و شیوه فر این نوشتار، به تبیین مراحل شکل
 پرفازیم. منظر آیات و روایات می

 دهی و تثبیت باورهای دینی نقش خانواده در شکل

 گیرف: فرزندان، فر فو مرحله از فرآیند رشد صورت مینقش خانوافه بر تربیت فینی 
فهی به باورهای فینی که به صورت غیرمستقیم بوفه و ناخوفآگاه بر ضمیر و نهان . مرحله شکل۳

 کوفک تأثیرگذار خواهد بوف.
صـورت مسـتقیم سازی تربیت و باورهای فینی که فر قالب آموزش و به. مرحله تثبیت و نهافینه1

سـازی باورهـای های خوف از محـیط و اطرافیـان بـه فرونف تحت تربیت با توجه به یافتهبوفه و فر
                                                           

 .1۳، ص شناسی رشد روان. لورا برک، 1
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 پرفازف.خویش می

 باورهای دینی دهی بهمراحل شکل

 اند از:  گیری باورهای فینی عبارت به طور کلی، مراحل شکل
 انتخاب همسر .1

همسر فانسـته و بـر ایـن امـر اسالم آغاز تربیت فرزند را فر فوران پیش از ازفواج و زمان انتخاب 
ای را مبذول فاشـت؛ تأکید فارف که برای فاشتن نسلی سالم، باید هنگام انتخاب همسر فقت ویژه

 1تا جایی که فر روایت آمده: شقاوت و سعافت فرزند را باید فر رحم مافر و نطفه پدر جویا شد.
ْجِز ا»آمده:  فر روایتی از امام صافق ِِ َس  َتَزَوُجوا ِفي اْل َُ ََ ِلِ، َفِاَن اْلِعْإَق  با خانوافه خـوب  2 ؛ل

 «ازفواج کنید؛ زیرا عرق )ژن( اثر فارف.
 انعقاد نطفه .2

فر تعالیم اسالمی، آفاب فراوانی پیش از انعقاف نطفه فر نظر گرفته شده اسـت؛ از جملـه رعایـت 
اشـاره فارف. قـرآن  ای از سالمت نسـلاصول تغذیه، بهداشت جسمی و روانی که هریک به جنبه

روایات  3کریم و روایات بر ضرورت طلب نسل و نریه پاک و به فور از هرگونه پلیدی تأکید فارف.
آمده که بـه نـوع تغذیـه پـدر و مـافر پـیش از انعقـاف نطفـه،  فراوانی نیز از جانب اهمه اطهار

ف که نشـانگر اهمیـت بستری اشاره فارمشروعیت منبع تهیه آن و حتی به زمان، مکان و شرایط هم
 4این امر فر رشد و شکوفایی استعدافها و پایبندی به باورهای فینی فرزند است.

 دوران بارداری  .3

مثابه سفری جسمانی و روحانی است که مافر و کـوفک فر  فوران بارفاری و زایمان و شیرفهی، به
و معرفـت بـا یکـدیگر عنوان همسـر فر جـافه رشـد ای تنگاتنگ و خونی حدوف سی ماه بهرابطه
   اند.همراه

                                                           

ی: »۳۴، ص الزهد اهوازی،حسین کوفی  1. یُد َمنس َعن  الَنب  ـن    : الَسع  ـی َبطس ی ف  ی َمنس َشـق  ن  ُأِمه  َوالَشق 
ی َبطس َد ف  َسع 

.  «ُأِمه 
 .۳۱7، ص مکارم األخالق. حسن طبرسی، 2
یا َرَبُه قاَل َرِب َهبس لی: »۳۱8عمران، آیه  . آل3 ک َفعا َزکر  نس َلُدنسک ُنِریًة   ُهنال   «َطیَبًة.م 
 .۱۳7، ص 67 ، ج بحار األنوار؛ عالمه مجلسی، ۱61، ص 6 ، ج یکافال. ر.ک: شیخ کلینی، 4
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فر قرآن کریم فوران بارفاری از فو جنبه مورف تأکید قـرار گرفتـه اسـت؛ هـم از جهـت سـختی و 
 2و هم از لحاظ مراحل رشد جنین و تکامل آن. 1مشقتی که برای مافر خواهد فاشت

نـوی و حتـی کننده این مدعاست که حـاالت روانـی و معامروزه، بسیاری از شواهد علمی، ثابت
آورنـده  محیط جسمانی پیرامون مافر فر فوران بارفاری، بر ُخلقیات جنـین تـأثیر گذاشـته، فراهم

عالیق، باورها و اعتقافات فینی و پایبندی عملی به آن خواهد شد. پدر نیـز فر فوران بـارفاری بـه 
تربیت ایمـانی صورت غیرمستقیم و با ایجاف محیط روانی و جسمی ایمن برای مافر، فر آرامش و 

 کند.و الهی فرزند خویش ایفای نقش می
 نوزادی .4

های خاص تربیتی را تـدوین کـرفه و بـر آن لحظه عمر انسان برنامهفین مقدس اسالم برای لحظه
است تا انسان بدین وسیله، به باالترین فرجات کمال صعوف کند. فر ایـن راسـتا، بـرای لحظـاتی 

مشاهده کرف که تأسـی بـه  توان فر سیره معصومانای را مییژهپس از والفت نوزاف نیز آفاب و
ساز تربیت شایسته فر فرزند خواهد بـوف؛ آفابـی چـون: گفـتن انان و اقامـه و برخـی از آن، زمینه

 3گذاری نیکو.ها فر گوش نوزاف، عقیقه و صدقه، نام سوره
 شیرخوارگی .5

و تأکید روایات نیز بر آن اسـت کـه شـیر  4فتهقرآن کریم این فوره را تا فوسالگی کوفک فر نظر گر
و بسـیاری از ُخلقیـات، باورهـا و افکـار مـافر از طریـق  5باشـد مافر، بهترین غذا برای نوزاف می

   6شوف.شیرفهی و از راه خون به کوفک منتقل می
 کننده نیاز جسمی، از لحاظ روانـی و عـاطفی نیـز نقـشترین منبع تأمینشیر مافر، عالوه بر مهم

کـه فر حـاالت بسـیاری از بزرگـان،  کند؛ چنانای را فر رشد و تربیت فینی کوفک ایفا میسازنده
                                                           

هُ : »۳6. احقاف، آیه 1 سانًا َحَمَلتس حس َدیه  إ  وال  ساَن ب  نس  
رًا.  َوَوَصیَنا اإلس صاُلُه َثالُثوَن َشهس ُلُه َوف  هًا َوَحمس ُه کرس هًا َوَوَضَعتس  «ُأُمُه کرس

 .۳۴ـ  ۳1آیه . مؤمنون، 2
 .1۱۱، ص الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا . ر.ک:3
  .1۱۱. بقره، آیه 4
یَن : »۳۳9، ص 8، ج األحکامتهذيب  . شیخ طوسی،5 ن  م 

ُمؤس یُر الس َظـَم َبَرکـًة َقاَل َأم  ی َأعس ه  الَصـب  َضُع ب  نس َلَبٍن یرس : َما م 
نس َلَبن    .«  ُأِمه    َعَلیه  م 

ی.َقاَل َرُسوُل الَله  : »۳9۴همان، ص  .6 د  َن الَلَبَن یعس َقاَ  َفإ  َحمس ُعوا الس ض  َترس  «: اَل َتسس
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مانند فقیه نامدار مرحوم شیخ اعظم انصاری نیز آمده که مافر پرهیزکار و پاکدامن ایشان، همیشـه 
عالوه، کرفند. بهبا نام خداوند متعال و طهارت، فرزند خویش را از شیره وجوفی خوف سیراب می
هـا هـا و شـنیدهمغز کوفک فر این فوران، مانند فوربـین بـه ضـبط و ثبـت وقـایع اطـراف، فیـده

فهی بـه تربیـت فینـی بـه حسـاب ترین اوقات شکلپرفازف. فر نتیجه، این زمان را باید از مهم می
 آورف.

 سالگی  7ـ  2سیادت:  همرحل .6

عنـوان مسـتقیم و فینی، والدین نباید به هـیچگیری تربیت که بیان شد، فر مراحل شکل گونههمان
کننـد؛ ویژه حفظ آن و یا فیگـر َاعمـال عبـافی، وافار  اجبار فرزند را فر جهت یافگیری قرآن، به به

 عنوان الگوهای عملی، شیوه صحیح رفتار و اخالق فینـی را بـه کـوفک آمـوزش بلکه خوف باید به
عملیاتی )پیـاژه( و یـا مرحلـه ماقبـل تفکـر  فوره پیششناسی، این مرحله به  فهند. امروزه فر روان

کنـد و قـافر بـه  شوف؛ بدین معنا که کوفک تنها محسوسات را فرک میمذهبی )گلدمن( تعبیر می
هـای مخلوقـات خداونـد و قـدرت تفکر انتزاعی نیست. بنابراین، بایسته است که با بیان ویژگـی

 پایان او، به کوفک فرس خداشناسی فاف. بی
حٌإ َسْبَع ِساِن َن   ِسِن َن   اْلَوَلُد َسِ ٌد َسْبَع »فرماید: می بر اکرمپیام فرزنـد تـا  1؛َوَعْبٌد َسْبَع ِسِن َن َوَوِز

 «فرماست، تا هفت سال بنده است و تا هفت سال فیگر، وزیر است. هفت سال فرمان
وفک تعبیر شـده اسـت؛ عنوان فوره امیر یا سید بوفن ک فر این روایت، از هفت سال آغاز زندگی به

چراکه فر این زمان، کوفک خوفمحور است و توقع فارف که فیگران از او اطاعت کنند. برای کمک 
هـای روایـات، توصـیه فرهای او فر این سن را فر نظر گرفت. به کوفک، باید اقتضاهات و توانایی

بپـرفازف و  2انـدوزیازی و تجربـهفراوانی آمده مبنی بر اینکه فرزند را فر این مرحله رها کنید تا به ب
ی خاص بسنده نمایید. همچنین فر ایـن  3تنها به آموزشی اندک و چند جمله کلیدی آن هم فر سن 

فهی صـحیح باورهـای فینـی توان کوفک را فر شکلفوره، از طریق تشویق رفتارهای شایسته می
 یاری نموف.

                                                           

 .۴7۴، ص 1۳ ، ج وسائل الشیعه . شیخ حر  عاملی،1
د  الَله  : »۱۴1، ص األصول الستة عشر، گروهی از نویسندگان 2. ی َعبس  َأب 

َعُب   َعنس ُغاَلُم یلس یَن.  َقاَل: الس ن  َع س   « َسبس
 .189، ص ۳ ج  ،کتاب من ال يحضره الفقیه ر.ک: شیخ صدوق، .3
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 سازی باورهای دینیتثبیت و نهادینه همرحل

هفت سال آغازین زندگی، کوفک پای به مرحله جدیدی از جهت رشد جسـمی و روانـی با اتمام 
ویـژه پـدر صورت مستقیم، توسط والدین، بـهگذاشته، از این پس، آموزش آفاب و تعالیم فینی به

نمـوف، از آغاز خواهد شد. اگرچه تا این زمان مافر نقش اساسی را فر تربیت فینی فرزند ایفـا مـی
 کند.قش پدر بسیار ُپررنگ و برجسته جلوه میاین به بعد، ن

هـایی متأسفانه، امروزه پدران غافل از نقش حساس تربیتی خویش به آموزش فرزنـدان، فر زمینـه
تنها به حال تربیت و پرورش ُبعد روحانی و جسمانی ایشان مفیـد نیسـت، ورزند که نهاهتمام می

از پدران آخرالزمـان  نیست که پیامبر اکرمجهت  زاست. بیبخش و آسیب بلکه برای آنها زیان
 لب به شکوه گشوفه و فرموفه:

ْحٌ  » ْن آَا   َو َِ ُم اْلُّمّْشِإِ  َن َفَق َل َا  ِْ ْن آَا ِئ َِ  َِ ُسوَل الَّل َْ ْم َفِق َ  َح   ِْ ْن آَا ِئ َِ ََ ِن  ُِ آِخِإ الَز ُم ِْلَْوَا ِْ ِئ
َن  َِ  

ْم َشْ ئ   ُْ ِن َن َا ُحَعِّلُّموَن َِ َن  اْلُّمْؤ َِ ْم ِاَعَإٍض َحِس ٍإ  ُْ ُضوا َعْن َْ َنُعوُهْم َو ََ ُهْم  ُُ ْوَا
َ
ا َتَعَّلُّموا أ َُ

َِ اْلَفَإاِئِ  َو
ْم َاِإي ُْ ْن َِ َن  

َ
ِني ِاَإاٌء  الُدْنَ   َفأ َِ  1؛ٌء َوُهْم 

اند؟ فرمـوف: نـه، وای بر فرزندان آخرالزمان از ناحیه پدرانشان  پرسیده شد آیا به سبب آنکه مشرک
آموزنـد، آنـان را از اند و به فرزندانشان چیـزی از واجبـات فینـی را نمـی از پدرانی که مؤمن بلکه

کنند. پس، فهند، بسنده میآموختن نهی کرفه، به نفع اندکی از فنیا که از فرزندانشان به ایشان می
 «من از آنها بیزارم و آنان نیز از من بیزارند.
اشتغال مافران فر بیرون از منزل، خوف عـاملی اسـت کـه از سوی فیگر، تغییر فر سبک زندگی و 

هر مـافر و آرامـش  سبب شده کوفک برای ساعت های متمافی به َمهد سپرفه شوف و از آغوش پر م 
 بهره باشد. آموزی توسط فلسوزترین پرستار )مافر(، بی خانه و مهارت

تـرین و تأثیرگـذارترین عضـو عالوه، وروف وسایل ارتباط جمعی و قرارگرفتن فر رفیف با اهمیتبه
فلک کشیده فنیای مجازی  حایـل بـین افـراف خـانوافه )موبایـل، تبلـت،  خانوافه و نیز فیوار سربه

ضابطه از این وسایل و فر فسترس کوفکان بوفن، جملگی سبب اینترنت و کامپیوتر( و استفافه بی
هـای ه بیجا و نامناسب، آسـیبرنگی روابط عاطفی بین اعضای خانوافه شده و به فلیل استفاف کم

ناپذیر روانی و جسمی به کـوفک تحمیـل خواهـد شـد؛ خطراتـی چـون: ضـعف بینـایی،  جبران
                                                           

 .186، ص جامع األخبار، ی. شعیر1
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هـای  گرفتن از فنیای واقعی، انزوا، عدم اعتماف به نفس، آسـیب بـه مهره مشکالت عصبی، فاصله
 ان.گرفن و توانایی کالمی، شور و شوق اجتماعی، میزان تمرکز و روابط عاطفی کوفک

های مجـازی، نـه و شبکه وسیله ماهواره امروزه، فشمنان اسالم با شبیخون فرهنگی و جنگ نرم به
های فینی و اخالقی ایشـان را نیـز مـورف هـدف قـرار تنها نسل امروز و جوانان، که والدین و آموزه

گ بنـدوباری و فرهنـ هـویتی، خوفبـاختگی، بی هـای خصـمانه، بیاند و با اجرای سیاسـت فافه
انـد. تنهـا راه فـرار از ایـن جـافه  هـای ایرانـی گسـیل نموفهقیدی را به سوی خانوافهبرهنگی و بی

های فینـی و تمسـک بـه برفن به آموزه گمراهی، آگاهی از عواقب شوم پیموفن این راه بیراهه و پناه
 است.  سیره و روش اهمه اطهار

یـأس، اسـتفافه ابـزاری از واژه اخـالق و  گرایی، بـدبینی واحساس اضطراب و ناامنی روانی، پوچ
اعتمافی و گرایش به رنایل اخالقی و بزهکـاری فر جامعـه و تیرگـی روابـط فـرفی، انسانیت، بی

 فینی و عدم تربیت فینی است.  بخشی از رهاورف بی
فاری و پایبنـدنبوفن  های بسیاری است که عدم فیـنای از آسیبآنچه تا کنون بیان شد، تنها گوشه

ـر نیسـت، مگـر بـا وجوفآورنده آن است و پیشگیری از این آسیب های وحیانی، بهآموزه به ها میس 
ی ایشان بـرای تربیـت و تعمیـق باورهـای فینـی فر  پایبندی عملی از سوی والدین و کوشش جد 

 فرزندان.
 سازی باورهای فینی را فر فو مرحله پیگیری نموف: توان تثبیت و نهافینه به طور کلی، می

 سالگی 14ـ  7اطاعت:  همرحل .7

ای فیگر از مراحـل رشـد های کوفک از جهت جسمی و نهنی، فورهها و قابلیتبا افزایش توانایی
 کند.از آن به فوران عبد بوفن یاف می ای که پیامبر اکرمشوف؛ فورهوی آغاز می

چهارفه قـرن پـیش از آید. حساب می ترین زمان آموزش به فرزند بهاین مرحله، نخستین و رسمی
و فیگـر  2، فعـا و نمـاز1عنوان بهترین زمان تربیت مستقیم قرآناین فوره را به این، پیامبر اکرم

هـا و های فوره قبل )سیافت( را فارف و نـه سرکشـیآفاب معرفی کرفه است؛ چراکه نه محدوفیت

                                                           

یـَتَعَلُم : »66۳، ص 8 ، ج شرح مان ال يحضاره الفقیاه یروضة المتقین فمحمدتقی مجلسی،  1. کَتـاَب   َو َع   الس   َسـبس
یَن. ن   « س 

د  الَله  : »۴9۱، ص ۱ ، ج یالکاف کلینی،. شیخ 2 ی َعبس  َأب 
یاَنکمس َعنس بس یَن.  : َفُمُروا ص  ن  ع  س 

ی َسبس َنا کاُنوا َبن  الَصاَلة  إ   « ب 
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ر آن اسـت کـه فرزنـد فر رو، فر روایات نیز تأکید بتحوالت عاطفی و جسمی فوره بلوغ را. ازاین
َجاِإ   ِفي  اْلِعّْلُم »کوفکی تحت آموزش و تعلیم علم و آفاب فین قرار گیرف؛  َِ َغِإ َ  لَنْقِش ِفاي اْل َِ  1؛ال

 «ماند[. شوف ]و باقی می یافگیری فر کوفکی، مانند نقشی است که بر سنگ حک می
ناشایسـت فرزنـد، فر ایـن سـن و بـرای استفافه صحیح از ابزار تنبیه نیز فر صورت تکرار اعمـال 

تر تجویز شده است. بدین وسیله، تربیت فینی عمیـق فر تـاروپوف شخصـیت اطاعت هرچه تمام
ویژه فر تربیـت و بدون ترفید، فر این مرحله نقش صالبت و جدیت پدر، به گستراندفرف ریشه می

 اوالف پسر، بسیار برجسته و حایز اهمیت است.
 سالگی 21ـ  14وزارت:  همرحل .8

ای کـه فر آن، فـرف پس از گذار از مرحله اطاعت، فرزند با فوران بلوغ مواجه خواهد شد؛ مرحلـه
فچار تحوالت عاطفی و هیجانی و جسـمانی سـریع و جهشـی شـده، انقالبـی را هـم از لحـاظ 

 کند.ویژه جنسی، و هم از نظر روانی فر وجوف خویش تجربه میجسمی، به
طلبی شخص به اوج خوف رسیده، به تبع آن، فوره اطاعت محض فرف رو بـه اللفر این فوره، استق

انـد. وزیـر، فـرفی اسـت کـه فر این فوره را زمـان وزارت برشـمرفه روف. پیامبر اکرمپایان می
حسـاب آمـدن از گاه مورف شور قرار گرفته، نیازمنـد تأییـد و بـهعنوان تکیهبسیاری از مشکالت به

 سوی فیگران است.
فهـد، ولـی وقتـی ا اینکه نوجوان بسیاری از تکالیف شناختی را بهتر از زمان کوفکی انجـام مـیب

کند. چون بزرگسـاالن بهتـر از صورت منطقی فکر نمیهایی را بگیرف، اغلب به خواهد تصمیممی
هـای هـر  فهند، منافع و مخاطره گیرند و نکات بیشتری را مورف توجه قرار می نوجوانان تصمیم می

گرفتن و مشـورت بـا فیگـران را بـه نوجوانـان توصـیه  زینه را سـبک و سـنگین کـرفه، راهنمـاییگ
   2کنند. می

با توجه به رشد تفکر انتزاعی و قوه استدالل فر نوجوانی، تربیت فینی نوجوان باید همراه با توصـیه 
تـار او نظـارتی و استدالل باشد تا بتوان پاسخ قاطع و روشنی را به شـبهات احتمـالی فاف و بـر رف

عمال نموف؛ چنان  فرماید:می فر این باره به امام حسن مجتبی که امیر مؤمنان سنجیده را ا 
                                                           

 .۱۳۱، ص ۳ ، ج کنز الفوائدمحمد کراجکی،  1.
  .۴6، ص 1، ج شناسی رشد روان . لورا برک،2
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َْ ِت »  ِط الُّشُب ُْ ٍم َو َتَعُّلٍم َا ِاَتَو ُْ ِلَك ِاَتَف َُ هـای تـو از پس، تالش کن تـا فرخواسـت 1؛َفّْلَ ُكْن َطَّلُبَك 
 «روی آوری. روی فرک و آگاهی باشد؛ نه آنکه به شبهات

فر این راستا، والدین یا از توان فکری و علمی الزم برخورفار بوفه و قـافر بـه اسـتدالل صـحیح و 
صـورت، نخسـت اند که فر ایـن یاری فرزند خویش هستند و یا اینکه از انجام چنین عملی ناتوان

بط سـازند تـا بـدین باید به یافگیری مبافرت نموفه، فرزند خویش را نیز با عالمی آگاه و عامل مرت
 وسیله، از وظایف خویش آگاه گرفف و فستورات فین را عمل نماید. 

 های رفتاری خانواده در انتقال باورهای دینیبایسته

 محبت. 1

ای اسـت کـه انسـان را بنـده احسـان و گونهجایگاه محبت فر تربیت و آموزش باورهای فینی، به
شـوف او تـا سـرحد   ی رفتار فـرف شـده، باعـث میسازاند. محبت، سبب فرونمعرفی کرفه2نیکی

ـا»د: یفرمام مییبندگی پیش بروف. خداوند فر قرآن کر ِهِلنَتَلُهمَوَلوُمنَتَفّظ ّ َفِبماَرحَمٍةِمَنالَلّ
خو شـدی و اگـر تنـدخو بـوفی،  واسطه رحمت خداوند، نرم به 3؛َغلیَظالَقلِّبَ نَفّضواِمنَحوِلَك

فلـی، فارای ایـن آیـه، بیـانگر آن اسـت کـه محبـت و نـرم« شدند.تو پراکنده میرامون یمرفم از پ
ویژه  ای است که سبب پذیرش منطق و استدالل شده، پایـه و اسـاس تعلـیم و تربیـت و بـه جانبه

عنـوان کارآمـدترین سـالح آید. بنابراین، محبت از سوی پدر و مافر، به باورهای فینی به شمار می
کنـد. عـدم ابـراز فهی به شخصیت و باورهای فینی فرزند ایفا میرا فر شکلتربیتی، نقش مهمی 

محبت صحیح و بجا، سبب خواهد شد که  انسان فر معرض هرگونه انحراف و فسافی قرار گیرف. 
هـا،  هـا، زورگویی بازی ها، لج ها، خشـونت به عقیـده بسـیاری از فانشـمندان، بیشـتر تنـدخویی

های افـراف، نتیجـه عقـده  ها و ناسازگاری ها، ناامیدی گیری ها، گوشه گیها، اعتیافها، افسرف بدبینی
حقارتی است که فر اثر محرومیت از محبت به وجوف آمده اسـت. فر اثـر ایـن عقـده حقـارت، 
ممکن است فرف به فزفی، قتل نفس و یا طغیان فست بزند تـا از پـدر و مـافر و مرفمـی کـه او را 

تی ممکن است خوفکشی کنـد تـا از وحشـت فرفنـاک محبـوب فوست ندارند، انتقام بگیرف؛ ح
                                                           

 .۱۳، نامه نهج البالغه. 1
َساُن : »6۳، ص عیون الحکم والمواعظعلی لیثی واسطی، . 2 نس  

َسان    اإلس حس  
ُد اإلس  .«  َعبس

  .۳6۱عمران، آیه  . آل3
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البته محبت باید بجا بوفه، مصافیق آن متناسب با سن و شرایط فرزند باشـد و 1 نبوفن نجات یابد.
 باید از افراط و تفریط فر این زمینه جلوگیری شوف. 

 تکریم. 2

لین مربی انسان میخداوند متعال به و  2«م.یـرامـت فافکن، فرزندان آفم را یقی به»فرماید: عنوان او 
این، خوف بیانگر اهمیت تکریم مربی فر مقام تربیت است و ارضـای ایـن نیـاز از سـوی مربیـان 

آید.  تکریم فرزندان از سوی والدین، سبب خواهد شد شمار می تربیت، صحیح و خداپسندانه به
نـا بـر فرمـایش امیرمؤمنـان، که کوفک به شخصیت و ارزش واقعی و واالی خویش پـی ببـرف و ب

   3کند. ، چنین فرفی خوف را با گناه خوار نمیعلی
عزت و اعتماف به نفس، از فیگـر آثـار احتـرام و تکـریم فرزنـد اسـت کـه خـوف مـانعی فر برابـر 

های روانی و میل به بزهکاری و اعتیـاف و شخصـیت ضـد  اجتمـاعی او خواهـد بـوف. ناهنجاری
 سوی والدین، فارای چنان تأثیری است که فر روایتی از پیـامبر اکـرماحترام و تکریم فرزند از 

 آمده:
ُ ْم » َُ ْوَا

َ
وا أ َُ ْ ِإ

َ
ْم ُحْغَفْإ َلُكاْم   أ ُْ َا َُ ْحِسُنوا أَ

َ
فرزندان خوف را گرامی بدارید و خوب تربیت کنید کـه  4؛َوأ

 «موجب مغفرت شماست.
 الگوی عملی بودن. 3

   .کنندعملی، نقشی کلیدی را فر رفتار و باورهای فرزند ایفا میعنوان الگویی  پدر و مافر، به
اند و فرزند بـا الگـوبرفاری و تقلیـد از رفتارهـای ایشـان، والدین بیشتر اوقات فر تیررس مشاهده
آمـده  آموزف؛ برای نمونه، فر زندگی گهربار امام حسنبسیاری از آفاب فینی و معاشرت را می

ریشـه ایـن  5وال خویش و سه بار نیز نصف آن را فر راه خدا انفاق نموف.که ایشان فوبار تمامی ام
یافـت؛  و حضرت زهرا رفتار را باید به فلیل الگوبرفاری از پدر و مافری چون امیر مؤمنان

فار بوفن، افطار خـویش را بـه مسـکین و یتـیم و اسـیر انفـاق آنجا که سه روز متوالی پس از روزه
                                                           

1. http://pajoohe.ir  
  .79اسرا ، آیه  2.
.: »677، ص غررالحکم ودررالکلم . عبدالواحد تمیمی آمدی،3 َیة  َمعص  الس نها ب   « َمن َکُرَمتس َعَلیه  َنفُسُه َلم ُیه 
 .1۳8، ص مکارم األخالق. حسن طبرسی، 4
 .667، ص ۳ ، ج کشف الغمة فی معرفة األئمة. علی اربلی،  5
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 سعافتمندی را به فرزندشان آموزش فافند. سان، راهکرفند و بدین
َُ »فرماید: فرباره تأثیر رفتار عملی فر تربیت می امیر مؤمنان، علی   َساّْمٌع   اَن اْلَوْعَ  اَلِهي َا َحُّمُج

َِ ِلَس ُن اْلَعْقِ   َِ ِا َُ ِلَس ُن اْلَقْوِل َوَنَط ََ  َسَكَت َعْن َُ َنْفٌع  پندی که هـیچ گوشـی آن را بیـرون  1؛َوَا َحْعِدُل
بـر آن  عقلنیفکنده و هیچ نفعی با آن برابر نبوفه، پندی است که زبان گفتار از آن خاموش، و زبان 

 «گویاست.
 یهای فردی و شرایط سن  توجه به تفاوت .4

هـای فـرفی و همچنـین ویژه تربیت فینی، فر نظرگرفتن تفاوتترین اصول تربیتی، به یکی از مهم
ی است. بنا بر آنچه تا کنـون بیـان شـد، فرزنـد فر هریـک از مراحـل رشـد، فارای اق تضاهات سن 

عمال تربیت نیز باید بر اساس این امور باشد.ها و محدوفیتقابلیت  های خاص آن فوره بوفه و ا 
های هر مرحلـه از رشـد، اصـول تربیتـی متناسـب را پس، والدین باید با کسب آگاهی از ویژگی

فه، از هرگونه افراط و تفریط فر زمینه تربیت فینی که سبب آسیب به باورها و اعتقافات و لحاظ کر
 شخصیت فرف خواهد شد، بپرهیزند.

 تشویق و تنبیه .5

هـای تربیتـی تـرین شـیوه تشویق، به معنای بر سر شوق آورفن فرف برای انجام عمل، یکـی از مهم
هـا فر تثبیـت شاره قـرار گرفتـه و از مـؤثرترین روشها فر قرآن کریم و روایات مورف ااست که بار

آید. قرآن کـریم نیـز فر شمار میویژه اوایل کوفکی به اعمال پسندیده فر تمامی مراحل زندگی، به
های گوناگون با ایجاف انگیره، بندگان را به انجام واجبـات ترغیـب کـرفه  موارف متعدفی و به روش

های آن پرفاخته، نمونه واضحی از استفافه ایـن اصـل  متاست. آیاتی که به توصیف بهشت و نع
 فر تربیت فینی است.

ِساِن  اْزُجاِإ اْلُّمِساي»فرمایـد: با اشاره به این اصل تربیتـی مـی امیر مؤمنان ِْ بـا  2؛َء ِاَثاَواِب اْلُّم
رفتارهای تشویق، فر ترغیب بنابراین، « فافن به نیکوکار، بدکرفار را از عمل خویش باز فار. پافاش

 کند. پسندیده به صورت مستقیم و ترک اعمال ناپسند به صورت غیرمستقیم، ایفای نقش می
نموفن فرف از زشتی عملـی اسـت کـه مرتکـب  سازی و متوجه از فیگر سو، تنبیه نیز به معنای آگاه

                                                           

 .۳۴۳، ص عیون الحکم والمواعظمحمد لیثی،  1.
  .۳۳9، ص خصائص األئمة . شریف رضی،2
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لـی و 1گیـرف؛شده است. این اصل تربیتی، فامنه وسیعی را از عدم تأیید تا مجازات بدنی فربرمـی
ومرز الزم فراتر بروف و وسیله ای برای تشفی خاطر و اعمـال خشـونت و  نباید به هیچ وجه، از حد 

ویژه فر تربیت فینی، باید از چنان ظرافتی برخورفار باشـد گیری باشد. تنبیه، به ارضای حس  انتقام
 که سبب آگاهی فرف از وظایفش و عدم تکرار رفتار نامطلوب شوف.

 گوید:ویژه فر کوفکی، میاره نقش تربیتی تشویق و تنبیه، بهسعدی شیرازی فر ب
 آرخرفمنـــــد و پرهیزکـــــارش بـــــر

 

ـــدار  ـــازش م ـــت فاری بن ـــرش فوس  گ
 

ــن ــیم ک ــرفی فرش زجــر و تعل ــه خ  ب
 

 بـــه نیـــک و بـــدش وعـــده و بـــیم کـــن 
 

گیری بهتر از تشوق و تنبیه، بایسته است برخـی نکـات، از جملـه: تناسـب بـا عمـل، برای نتیجه
عمال آن و عدم تأخیر فر تشویق و تنبیه، رعایت شوف.  ظرفیت وجوفی فرف، روشن بوفن فلیل ا 

سالگی(، رهـاکرفن کـوفک بـه معنـای آزافی مطلـق و عـدم  7ـ  1برای نمونه، فر فوره سیافت )
نداشتن بر رفتار کوفک نیست؛ بلکه بدین معناست که نباید کـوفک بـه طـور  محدوفیت و نظارت

مؤاخذه و تنبیه قرار گیرف و از آنجا کـه بیشـترین میـزان یـافگیری، از طریـق فیـدن و مستقیم مورف 
پذیرف، اهتمام به انجام تکـالیف فینـی از سـوی والـدین، الگوبرفاری از رفتار والدین صورت می

 بهترین روش برای تعمیق باورهای فینی فرزند است.
 استمرار .6

مرحله و همگام با مراحل رشدی فرزند، بهاید مرحلهتربیت فینی، امری تدریجی است که فر آن ب
شده را فر پیش گرفت و از تندروی و کندروی جلوگیری کرف و با آهنگـی  روشی فرست و حساب

َِ   َتاُدوُم   َقِّل اٌ  »فرمایـد: می یکنواخت، ولی همیشگی، این مسیر را طی کرف. امیر مؤمنان َعَّلْ ا
ّْمُّلوٍل  ََ ْن َ ِث ٍإ  َِ َجی  ْْ  «کننده. اندک پایدار، بهتر است از بسیار خسته 2؛أَ

 رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسـته روف
 

ــته روف  ــته و پیوس ــه آهس ــت ک ــرو آن اس  ره
 

تـرین اصـولی بـوف کـه بایسـته اسـت فر امـر تربیـت و  آنچه تا کنون بیان شد، مهمسخن آخر: 
ویـژه نکر است که سرآغاز تربیـت، بـهسازی باورهای فینی، بدان توجه کامل نموف. شایان  نهافینه

ها پیش از تولد فرزند فر نظر گرفت و والدین با مؤفب ساختن خویش بـه تربیت فینی را باید سال
                                                           

  .6۳، ص بیتمحدوده مجاز تنبیه بدنی کودکان از منظر روايات اهل. ر.ک: محمدرسول آهنگران، 1
 .۴۱6، حکمت البالغه نهج .2
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آفاب و تعالیم فین، فرزندان را فر پیموفن این راه ُپرفرازونشیب یاری فهند و بدون ترفید، این مهم 
ی و همگامی والـدین بـا یکـدیگر، رعایـت حاصل نخواهد شد، مگر با صبر و استقامت، همراه

ی و روحی فرزندان. بدون  عدالت بین فرزندان و نظارت شایسته و متناسب با حاالت و شرایط سن 
سازف، مصونیت فرزندان از هر نوع های این راه جانکاه را گوارا میشک، آنچه نامالیمات و سختی

ای رزند صـالحی اسـت کـه چـون صـدقهآسیب اخالقی و مقاومت فر برابر انحرافات و تربیت ف
 جاریه فر پرونده اعمال پدر و مافر خواهد فرخشید.

 





 مجلس دوازدهم 

 (1جوان )های تقویت آن در نسل  باوری و راه دین

 *ابوالفضلساجدیدکتراالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

زه یـنـه و انگی، زمیم؟ از نظـر شـناختیوفا سـازکرا فر جوانان ش یباور نیم نهال فیتوان چگونه می
جـو و قتیحق یه این امر، فطری است. همچنین، او موجوفکفر جوان وجوف فارف؛ چرا یاوکنیف

 یشناسـروان یهـااسـت. پـژوهش یخوف فر مورف نظام هسـتن یافیبن یهاپاسخ پرسش یایجو
و ارتباطـات  یلذات معنو کفر یز براین یجانیو ه یه جوان از نظر عاطفکفهد یرشد نیز نشان م

 ینیف یو رشد باورها یآموز نیف یبرا یو روان یبا توجه به وجوف بستر نهن 1فارف. یآمافگ یروحان
از آن بـه ضـعف مـا فر  ین باره کاستی فارند، بخش مهمـیتوان گفت اگر آنها فر ا فر جوانان، می

 گرفف.  یش برمیت و انجام رسالت خویترب یها روش
 ینـیف یباورها یند و چهار روش مناسب بارورک می کمکبه ما  یاستکن یمقاله حاضر، فر رفع ا

ن، یرا بـه والـد« هیـق و تنبیتشو»و « ریذار و تبشان»، «یالگوفه»، «نشیب یاعطا»جوانان، یعنی: 

                                                           

 .عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی *
 .۱۱۱ص  ،دنیای جوانمحمدرضا شرفی، . 1
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غان و تمام طالیمرب  فهد. نسل نو اراهه می ینیت فیفاران و فلسوزان هدا هیان، معلمان، مبل 

 باوری در جوانان های تقویت دین روش

 اند از: ها، عبارت ترین این روش مهم
 . تقویت بینش دینی1

 یده و نافرست افراف، فر نـافانینسنج یرهایگ ها و جهت نگرشفر ابتدا باید گفت: اغلب رفتارها، 
فر جوانـان، جهـل بـه  ینـیف یضعف باورها یاز عوامل اصل یکیآنها ریشه فارف و  یاطالع و کم

 یان نیز هسـت و فرقـیعص یها شهی، جهل، از راسالم یامبر گرامین است. بنا به فرمایش پیف
ت، یـن روایـاز ا 1برخـورفار باشـد. یت ظاهرییا جذابو  یت اجتماعیندارف که جوان از چه موقع

ن افـراف یتر کنـد، فر زمـره جاهـل یم یچیکه از فرمـان خداونـد سـرپ یجه گرفت کسیتوان نت می
ن یا فر بهتـریـافـت کـرفه، یها فر ن فانشـگاهیرا از بهتـر ین مدارک علمیتر یاگر عال یاست؛ حت

 ها قرار فاشته باشد.  تیها و موقع منصب
و یافتن پاسـخ  یجوانان، مواجهه با شبهات است. پرسشگر ینیف یعوامل ضعف باورها گریاز ف

ه آنـان و یـروح یده اسـت و اقتضـایپسند یجوانان امر ی، برایباور نیر فیژه فر مسیو مناسب، به
بـاز  یر الهـیت فر مسـکـ، جـوان را از حرینـیماندن فر شـبهات ف یآنهاست؛ اما باق یان ترقکپل
 د:یفرما می یه امام علک فارف؛ چنان یم
ْن   َعِّلُّموا ِصْبَ  َنُكْم » ُم   َِ ُْ ََ  َحْنَفُع َُ   ِعّْلِّمَن   ا   الَّل َْ ِح

ْ
ُم اْلُّمْإِجَئاُة ِاَإأ ِْ َِ َا َتْغِّلْ  َعَّلْ  ان خـوف آن کـوفکبـه  2؛ِا

بـر آنـان غالـب  3شه و نظر ُمرجئهید تا اندیم فهید است، تعلیحال آنان مف ه بهکمقدار از فانش ما 
 «نگرفف.

 هایي از جهل جوانان معاصر نمونه

 یها شـرفتین مواجـه سـاخته اسـت. پیـبسـیاری فربـاره ف یها جهان مدرن، جوان را با پرسش
انگارانـه  یات مافیـمسـلمانان، نظر یخیتار یماندگ ن، عقبیزم فر مغرب یو تمدن ماف یصنعت

                                                           

ن کاَن َجمیَل الَمنَظر  َعظیَم الَخَطر.: »۳69، ص ۳، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 1 إ  ه َو َل َمن َعَصی الل  َن الجاه   «إ 
 .۴78، ص 1۳، ج وسائل الشیعه، یحر  عامل. شیخ 2
، فیکااالفافنـد. )ر.ک: شـیخ کلینـی، را فر مقامی نازل قرار می ُمرجئه، گروهی ضد  شیعه بوفند که جایگاه امام علی. 3

 («رجا »، نیل مافه ۳ ، ج مجمع البحرين، ی؛ طریح۴7 ، ص 6 ج 
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ران و نیـز رشـد یـژه ایو ، بهیاسالم یشورهاکها فر  شهین اندی، ترجمه گسترفه ایشمندان غربیاند
جوانـان اثرگـذار بـوفه اسـت.  یرکـه فر بحـران فکاست  یزفه، از جمله عوامل سندگان غربینو
از  یریـثکن جمـع یآن فر ب یرش اجمالیبه جهان و پذ ین، نگاه مافیبه ف یج نگرش خرافیتدر به

و  یین موانـع، شناسـایا از یک، الزم است هریباور نیت فیتقو یجوانان حاصل شده است. برا
 برطرف شوند.

تیشاف کن را با عزلت، تریمتأسفانه، معمواًل جوانان ف خانه غـم، یکتارتوته فر یو ب یزیست ها، لذ 
انداز  . چشـمپندارنـدیمـ یمرفگـو فل یرا مـالزم افسـرفگ ینـیشمارند و التزام به بـاور فیمعافل م

 است.  یبلکه مرام مرفگ ،ین زندگیین، نه آیاز جوانان ما از ف یاریبس
، یبعـدکظالم، خشن، ت ی، ستمگرین واقعیمتد ییه گوکشوف یر میتصو یاگونه ن بهیگاهی ف

و مروج خشم و نفرت، قهر و خشونت و یا قتـل و غـارت اسـت.  یجو، حامخواه، سلطهتیتمام
 نند.کیم میغ کرفه، به جوانان تفهیه فشمنان ما فر سراسر جهان آن را تبلکاست  ین سخنیا

مخاطبان را فر  یدیه ناامکسازند یاز آن م یر سختی، چنان تصوینیف ین باورهاییز فر تبین یبرخ
 یمثــال، زمــان ین نبــوفه اســت؛ بـراین چنـیــن فیکــه روش آموزگـاران نخســت فارف؛ فرحالی یپـ
سـازف، بـه  مـن ین روانـه یـآمـوزش ف یو معان را برا ر مؤمنانیم گرفت امی، تصمامبریپ ه ک

 ایشان فرموف: 
د و آنـان را از خـوف یـد و مـرفم را مـژفه و بشـارت فهیـبرو 1؛َحِسُإوا َوَا ُتَعِسُإوا َوَاِّشُإوا َوَا ُتَنِفُإوا»

 «د؛ نه سخت و فشوار.یریرا بر آنان آسان بگ ینید. امور فیمران
ح و یه، تفـریـماننـد تغذ یعـیطب یهـاخواسـته یوبک، سـریان ساختگیاف یااسالم برخالف پاره

ند تـا بـه اهـداف برتـر کینترل مکه فقط آنها را کرا هدف قرار ندافه است؛ بل یز جنسیغرا یارضا
ماُیریُدالَلُهِلَیْجَعَلَعَلْیُكْمِمْنَحَرٍجَولِكْنُیریُدِلُیَطِهَرُمْمَوِلُیِتَمِنْعَمَتـُه»د؛ یایان صدمه وارف نیآفم

نـد و ک کخواهد شـما را پـایم یشما تنگنا و رنج قرا فهد؛ ول یخواهد برایخداوند نم 2؛َعَلْیُكْم
 «  امل گرفاند.کنعمتش را بر شما 

باشـد و  یرفتنیقابـل هضـم و پـذ یاگونه د بهیز بایاسالم به جوانان ن یهاان آموزهیبنابراین، زبان ب

                                                           

 .۱8۳، ص ۳، ج عوالی اللئالی العزيزية فی األحاديث الدينیةجمهور،  ابی . ابن1
 .6. ماهده، آیه 2
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 ند.کر یل سکج از آسان به مشیتدر به
 شناسي دشمن

سـلطه خـوف  یرفه، بـراکـمشاهده  یرا فر جامعه اسالم ینیه فشمنان اسالم آثار رشد فکاز آنجا 
ه کـهاسـت  انـد و سال جوانان را هـدف قـرار فافه ینیف یف باورهایاند، تضع رفهکاحساس خطر 
ن امـر را مـورف یـز بارهـا ایـاند. رهبر معظم انقـالب ن ر آغاز نموفهین مسیرا فر ا یا تالش گسترفه

 1گاه و ابعاف جنگ نرم فشمن پرفاخته است.یفافه و به جاد قرار کیتأ
ح به جوانان، توجه به زمان و فرهنگ جامعه و سن  مخاطـب، مهـم اسـت. ینش صحیب یفر اعطا

ُاِاُكام،»فرمایـد:  می حضـرت علـی ُ ام َعّلای آ َُ َّلوقاوَن ِلَزَا ٍن  ا َتقِساإوا َاوا ََ م  ُْ َغ اِإ  َفاِ َنّ
فرزندانتان را بر آفاب خوف تربیت نکنید؛ چراکه آنها برای ]آینده و[ زمـانی غیـر از زمـان  2؛َزَ ِنُكم

 «  اند. شما آفریده شده
آنـان  ین امور مـافیندارند و فقط به تأم یفرزندان خوف اهتمام ینیف یت باورهایه به تربک ینیوالد
 رم کـتی آمده است رسول ایکه فر روا منفور هستند؛ چنان رمکامبر ایشند، از نظر پیاند می

 ند و فرموف:کان نظر افکوفکبه بعضی 
ْحٌ  » ََ ِن   َو ُِ آِخِإ الَز ْن   ِْلَْوَا ْم   َِ ِْ ُساوَل   َفِق اَ    آَا ِئ َْ َِ   َحا   اْن   الَّلا ُم   َِ ِْ ُم   َفَقا َل   اْلُّمّْشاِإِ  َن   آَاا ِئ ِْ اْن آَاا ِئ َِ َا 

َن  َِ  
ْم َشْ ئ   ُْ ِن َن َا ُحَعِّلُّموَن َِ اَن  اْلُّمْؤ َِ ْم ِاَعَإٍض َحِسا ٍإ  ُْ ُضوا َعْن َْ َنُعوُهْم َو ََ ُهْم  ُُ ْوَا

َ
ا َتَعَّلُّموا أ َُ

َِ اْلَفَإاِئِ  َو
ْم َاِإي ُْ ْن َِ َن  

َ
ِني ِاَإاٌء  الُدْنَ   َفأ َِ تـوجهی و[ روش   وای به فرزندان آخرالزمان، بـه جهـت ]بی 3؛ٌء َوُهْم 

آنها؟ فرموفنـد: نـه؛ بلکـه از پـدران  کناپسند پدرانشان  عرض شد: ای رسول خدا  از پدران مشر
آموزنـد و هرگـاه  نـی را بـه فرزنـدان خـوف نمـییاز واجبـات احکـام ف یـک چیه هـکمسلمان آنان 

زی از امـور یفارند و به ناچ ن امر باز میید، آنان را از انی باشنیفرزندانشان فر صدف تعلیم مساهل ف
 «  زارند.یز از من بیزارم و آنان نین قبیل مرفم بری و بیمافی فرباره آنان قانع هستند. من از ا

 امبریـنند، مـورف نفـرت پک ن منع مییری فیه فرزندان خوف را از فراگک ینیت، والدین روایفر ا
ت یـا ناخواسـته موانـع تربینند و خواسته ک ه مییه ماهواره تهک یسانک، کاند. بدون ش فانسته شده

                                                           

 .۳9/6/۳۱89له به کنگره جامعه اسالمی فانشجویان فر مشهد،  . ر.ک: پیام معظم1
 .167، ص 19 ، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ابی . ابن2
 .116ص  ،جامع األخبار، یشعیر. 3
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نند، از مصافیق این روایت شـریف هسـتند. فلسـوزان و متولیـان ک فرزندان خوف را فراهم می ینیف
بـر  یا مـاهواره یها هکو شـب یمجـاز یفضـا یمنف یرگذارین را از ابعاف تأثید والدیت، بایامر ترب

 فرزندان آگاه سازند. ینیت فیترب
 یغـیتبل یها تیدار نموفه، از فعالیرف گذشته و حال آنها، جوان را بکفشمنان اسالم و عمل یمعرف

ه کـز یسـت فار و اسالم هیسـت سـرمایونی، صهکمثال، اگر رابرت مرفا یسازف؛ برا زار مییفشمنان ب
ُپرمخاطـب  یها هکری از شبننده بخش بسیاک تیرفه و هداکار کخوف را با اسالم بارها آش یفشمن

 ابد.ی ر میییها تغ هکن شبیشوف، نوع نگاه مرفم به ا یبه نسل نو معرف یفرست است، به یا ماهواره
 یها هکن نفون، حضور شـبیاز ا یا افته است. نمونهی یا ها نفون گسترفه امروزه، فشمن فر خانوافه

هاست که به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم، باورهـای اسـالمی را آمـاج حملـه  فر خانه یا ماهواره
 خویش قرار فافه است.

ب یـق راه تخریـفق ییها ، نقشهیفارس یس یب یوان و ب یای مانند: من و تو، فارس ماهواره یها انالک
 یزنـدگ کسـبغ یـمختلـف ماننـد تبل یهـا اند. آنها به روش ش گرفتهیجوانان را پ ینیف یها انیبن

شـرفت و تمـدن بـوفن آن و نیـز ین و ضد  پیف یانگار ن خرافهیش به غرب، تلقیت گرای، تقویغرب
ننـد. مـاهواره، فرون خانـه ک ن هـدف را فنبـال مـییـن، ایف یها گرا به آموزه ستن نگاه تقدسکش

رفه و کخانوافه جا باز  یه فر فل فرزندان و اعضاکوآمد است  ُپر رفت یحضور فارف و مانند مهمان
ار یبسـ یفـرف یکـیه شـما کـن اسـت یمنزل، مثل ا ید ماهواره برایفهند. خر همه به او گوش می

اما فاسد و منحرف را به منـزل  ر، یتأث یباال ییسخن، جذاب، شوخ طبع و برخورفار از توانا خوش
 و با آنها محشور باشد.ند ک یخانوافه شما زندگ یها با اعضا ا سالیها  ه ماهکد ینکخوف فعوت 

ها، امـور خرافـی و موهـوم از قبیـل: جـافوگری، کهانـت،  هـا و سـریال اکنون انبـوهی از فیلم هم
کنند و خواسته یا ناخواسته امور وحیانی  ای ُپررنگ مطرح می گونه پیشگویی و ارتباط با ارواح را به

 فهند. رفیف آنها قرار می را هم
شـه و یانـد و بـر نـوع اند فرزنـدان مـا را نشـانه گرفته یات و باورهاسو، اعتقاف یکها از  هکن شبیا

 یلذات مـاف یال آنان را به سویها و ام شیگر، گرایف یگذارند و از سو یآنها اثر سو  م ینیب جهان
ش یر و گـراکـن نـوع فیـفهند و به فنبال آن، رفتار و عافات آنها را بـر اسـاس ا سوق می یوانیو ح
 نند.ک ت مییهدا
شـوف: گـاه  انجـام می یمختلفـ یها لکهـا، بـه شـ ن فر ماهوارهیف یانگار ن شبهات و خرافهیتلق
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ه اعتقـاف بـه ک یوگو با مرفم ق گفتیشوف، گاه از طر یارشناس مطرح مکا ی یم توسط مجریمستق
ال توسط چهـره محبـوب یا سریلم ین فیها فر ح لمیگران فیشوف، گاه توسط باز ان میین ندارند بیف

ون محبـوب یـزیه توسـط تلوکـ ییهـا ر چهرهیوسـیله سـا شوف، گاه نیـز به ن مییلم تلقیو مثبت ف
فر خـالل انـواع  یشوف. فر موارف متعـدف ار القا میکارشناس و یا ورزشک، کگرفند مانند پزش می

ننـد، ک ت مـییـجرهت گناه را فر جوان تقو ینیف یها به آموزه یعمل ییاعتنا یخوف، با ب یها برنامه
پسـر  فختـران فوست یفختر نداشـتن و بـرا پسران فوسـت ینمایند، برا ج مییرا ترو یفساف جنس

رار آن و کـستن قـبح گنـاه، تکفهند و با ش جلوه می یماندگ ب، ضعف و نشانه عقبینداشتن را ع
 سازند.  جوانان را متزلزل می یجلوه فافن آن، باورها یعاف

ن را یـاصل ف یشوف، بر فو نوع است: گاه قا میفشمنان ال یغیتبل یه توسط ابزارهاک یانگار خرافه
ارت مشـاهد مشـرفه، ی، زیخاص مانند: حجاب، عزافار ییها آموزه ینند و گاهک می یخرافه تلق

ه کـن اسـت یـاز ف یبخشـ یانگار وع فارف، خرافـهیشـتر شـیخاص را. امـروزه، آنچـه ب یا عبافتی
 شوف. ن مییل فکبه  یساز نگاه منف نهیزم

ل به یرا انسان میم را فارف؛ زیرمستقیغات غینات و تبلین تلقیرش ایپذ یبرا یروان یز آمافگیجوان ن
ا به قـول یه یتوج یها را فارف و به فنبال راه یوانیال حیحد  و مرز ام یخته و ارضای بیافسارگس یآزاف

خواهد، انجام فهد و فچار عذاب وجدان هـم  ه آنچه میکاست  یففاع یها زمیانکشناسان م روان
 نشوف. 

 . الگودهي 2

: یاسـت. الگـو، فر لغـت بـه معنـا یینسـل نـو، روش الگـو یباور نیت فیمؤثر تقو یها از راه
ه کـاست  یحالت یار رفته و به معناکبه « اسوه»فر قرآن واژه  1سرمشق، مقتدا، مثال و نمونه است.

   3است. یرویاقتدا و پ یز به معنایو ن 2ندک دا مییر پیغاز  یرویانسان هنگام پ
نسل نو اراهـه  ین باشند. برایای ثمره عمل به فیه گوکاست  یبشر ییافتن الگوهایجوان فر صدف 

                                                           

 .177۱، ص 1، ج نامه دهخدا لغتاکبر فهخدا،  . علی1
التحقیق فی کلمات القارآن ؛ حسن مصطفوی، «أَسا»، نیل مافه «اسوه»، کلمه مفردات. ر.ک: راغب اصفهانی، 2

يم  .۱9، ص ۳ ، ج الکر
يم؛ حسن مصطفوی، 188، ص ۳6 ، ج المیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 3 ، التحقیق فی کلمات القرآن الکر

 .۱9، ص ۳ ج 



   911  (9تقويت آن در نسل جوان )های  باوری و راه مجلس دوازدهم: دين

م و موفق و یبدون مصاف ییهاآموزه ه بـا جهـان کـاست  یانتزاع یاتیافته، چون نظری مالکق مجس 
م بـه یرمسـتقیا غیـم یباور، مستق نیانسان ف ینی، نمونه عیالگوفهارتباط است. فر روش  یب یآفم

و ثمـرات آن را مشـاهده کنـد و بتوانـد از او  یفار نیـان تحقق فکشوف تا جوان ام جوان عرضه می
 نماید. یرویپ

ت کـحر ینـیف یف باورهـایر تضـعین روش فر مسـیز با استفافه از ایها ن ه ماهوارهکگفتنی است 
سازند. نقـش برتـر، برجسـته و موفـق فر  جوانان محبوب می یرا برا ینیضد  ف ینند. الگوهاک می

هـا  لمیف یه محتـواکنیفهند. عالوه بر ا ز مییست نیف یها تیخوف را به شخص یها الیها و سر لمیف
 فهند. اراهه می ینیف یاز الگوها یمنف یا ز چهرهین

 یافآوریـامبر خـوف را بـه یپ یات متعدفیو فر آ 1تام فارف یمان توجهیالگو به اهل ا یقرآن بر معرف
ه قـرآن از کـ ات فاشته باشد؛ چنانیست، حتمًا الگو فر زمان ما حیالزم ن 2ند.کیالگوها فعوت م

 یز الگـویـرا ن رمکـامبر ایـقرآن پ 3ستند.یز می امبریه قبل از زمان پکند ک اف میی ییالگوها
گـر، قـرآن فر روش یف ینـدارف. از سـو ه بـه صـدر اسـالم اختصـاصکـند ک ر میکن یشگیهم

 4فارف. ورانه برحذر میکورک یرویند و از پک مرفم را به انتخاب آگاهانه فعوت می یالگوفه
ه از عوامل مهم و کاند، نشانه آن است دهیعه گرویه به اسالم و شک یسانکقات فر خصوص یتحق

، اسـالم یگرام یمانند: نب یبرجسته اسالم یهاتیشخص ین عرصه، مطالعه زندگیمؤثر فر ا
لــ یبــزرگ بــوفه اســت؛ بــرا یو علمــا اهمــه اطهــار ن امــام، ین و ســومیمثــال، شــناخت او 

و  یپـس از انقـالب اسـالم یهـارا فر سال یل ُپرشماریخ ،دالشهدا یو س ا یداالوصیس
جمـع  ینـیشـناخت امـام خم یشانده است؛ حتک تیب عه، به فامن اهلیش یجهان یمعرف
فر فاخـل کشـور نشـان  یدانیم یهارفه است. پژوهشکرمسلمانان را مشتاق اسالم یاز غ یفراوان

العـافه  ن فوقیـفر جذب جوانـان بـه ف امامان یمربوط به زندگ یهاالیه پخش سرکفهد یم
اربرف کـبا  امامان یره عملیو س یاسالم ین منسجم الگوهایین جهت، تبیمؤثر بوفه است. بد

 َبَرف.ش یبه پ یبلند یها، با گامیباور نیت فیر تقویتواند جامعه را فر مس می، یهنر یابزارها
                                                           

 .۴؛ ممتحنه، آیه 1۳. احزاب، آیه 1
 .66و  6۳، ۴۳. ر.ک: مریم، آیه 2
 . همان.3
 .1۴ـ  1۱. زخرف، آیه 4
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ه کـفهـد یآموزان سال سوم متوسطه شهر تهران انجام شـده، نشـان مـه فر مورف فانشک یقیتحق
ال امـام ی، سـریت حضـرت علـیو شخصـ یآموزان به زنـدگر را فر جذب فانشین تأثیباالتر

جـه، یش گذاشته شـد و فر نتیش به نمای، فر اترمحمد رسول اللهلم یف 1فاشته است. یعل
نفـر نیـز فر آن سـال مسـلمان  ۴999نفر نام فرزند خوف را حمـزه گذاشـتند و  ۱999  فر آن سال
ون نفـر فر یـلیم 6/۳ان، باعـث شـد یحیمس یای مذهبیاز اول یکینامه  یلم زندگیش فیشدند. نما

 2 شوند. یحیقا مسیآفر
 تبشیر. انذار و 3

 یبخش یآگاه یز نوعیر نیکه تبش ه به فنبال آن ترس باشد؛ چنانکاست  یخبرفافن یانذار، به معنا
را فر  ییها تیف و محدوفیالکبه ت یبندی، پایباور نیه فکاز آنجا  3ند.که فرف را خوشحال کاست 

م. ینـکرا بر جوان آسان  ین تلخیر، تحمل ایاز جمله انذار و تبش ییها فارف، الزم است با روش یپ
مواجـه  یشـتریرا بـا زجـر ب ی، وین سختیه عدم تحمل اکترساند  می یانذار او را از خطر باالتر
را بـه  یزف و ویـانگ یز رغبـت او را برمیـا نیـافـت عطایفافن جوان بـه فر خواهد ساخت. بشارت

شوف.  ف مییلکرش تیذجه، جوان آمافه پیب او خواهد شد. فر نتیه نصکسازف  دوار مییام یجینتا
 ده است. یر نامیر و نذیامبران خوف را بشیروست که قرآن، پ ازاین

ش از هـر یفارف. امروزه، ب یا ژهیت ویاهم یو اخرو یویفن یرفهاکارکر، توجه به یانذار و تبش یبرا
ن امـر یـبـه ا یاسـت. فانشـمندان متعـدف ین مورف توجه محافل علمیف یرهاکارک، یگریزمان ف

ن یـیانـد. تبآمـده ژه اسـالم بریو ن، بـهیف یو اجتماع ید فرفیجد یایفهم زوا یرفه، فر پکاعتراف 
ن یـبه رخسـار ف ینیو ع یسازف و رنگ عملیجوانان ملموس م یاز به آن را براین، نیف یرفهاکارک
ات و یـات و روایـن موضـوعات بـا اسـتناف بـه آین اییجوانان، توجه به تب ینیزند. فر آموزش فیم

 ارساز است. کافزوفن فیدگاه فانشمندان، بسیار 
                                                           

 .۳98، ص 6، ش یتربیت اسالم صلنامه فپژوهشگاه حوزه و فانشگاه، . 1
 یها جلـوه فافن اسـوه یمانند تاریخ یهای ، باید از آسیبیاست، فر روش الگوی ی. گفتنInquiryبه نقل از مجله  .2

ياز دين، یاطالعـات بیشـتر، ر.ک: ابوالفضـل سـاجد یاز آنها اجتناب شوف. برا یفراانسان یو تلق یفین چارا   یگر
 .1۱7ـ  1۱۱، ص سان  هِچ  یگراي دين

ذار»، کلمه مفردات. ر.ک: راغب اصفهانی، 3 نس بشـیر إخبـار فیـه سـرور.«: »]اإل  ؛ «هو[ إخبار  فیه تخویف کما أن  الت 
ينطریحی،   «.نذر»، نیل مافه مجمع البحر
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ن یـف یرفهـاکارکفافن مؤمنان بـه ار گرفته، توجهکت به یهدا یز برایه قرآن نک ییهااز جمله روش
ننـده سـخن کو اقنـاع ید، بـه زبـان فطـریـسـخن بگو یه به زبان فستورکش از آنیاست. قرآن ب

ر ینیـز بـه تـأث ی، و برخینان قلبیجاف اطمیاف خدا فر ایات به نقش یآ ینمونه، برخ ید؛ برایگویم
ق عبـافات ین اثـر بـه مصـافیـگـر، ایات فیآ یفر بعض 1نفس اشاره فارف. کیه و پاکیعبافت فر تز

قلمـداف  یشـگیه نفـس و تقواپکیمثال، قرآن اثر روزه ماه رمضان را تز ینسبت فافه شده است؛ برا
 یو اجتماع یها و انحرافات اخالقیه نماز را زفوفن زشتگر، خداوند اثر اقامیف یفر جا 2ند.کیم
و  یفـرف یرفهـاکارکز غالبـًا فربرفارنـده یـام اشاره فارف نکه به فلسفه احک یاتیآ 3رفه است.کر کن

ر کـمترتـب بـر آنهـا ن یرهاکارکام و آثار و کمت وضع احکات، حین آین است. فر ایف یاجتماع
   4شده است.

 تبشیررعایت تناسب در انذار و 

از  یـکز شـوف. هریـوه پرهین شـیط فر ایه از افراط و تفرک، الزم است یباور نیت فیر تقویفر مس
و  یختگـیهسـتند. هـر فو، فر برانگ ینـیف یبخشـتکت و حریترب یبرا یمناسب ین فو، ابزارهایا

ن حـال، یر و هم مرعوب انذار است؛ فر عـیمؤثر فارند. جوان، هم مشتاق تبش ینقش یبازفارندگ
ر یند و از مسـکعمل  یت متربید، هماهنگ با موقعیترس و ام یحاو یهاد فر اراهه آموزهیبا یمرب

 رکـن امبریـنـار هـم، بـه عنـوان صـفات پکر را فر یر و نذیبش یاعتدال عدول نورزف. امام عل
 یفر بازفارنـدگ کترسـنا یهـاامیـر پیز از نقش چشمگین یدانیو م یتجرب یهاپژوهش 5ند.کیم

   فارف. یرفتار
 یز بـرایـو خـوف ن 6شـمرفیت الزم مـیـقرآن کریم توجه به هر فو عنصر بشارت و انذار را فر ترب

را یـفارف؛ ز یا ژهیـگـاه ویانـذار فر قـرآن، جا 7وه بهـره بـرفه اسـت.یها، از هر فو ش هدایت انسان

                                                           

 .1۳؛ بقره، آیه 18. رعد، آیه 1
 .۳8۱. بقره، آیه 2
 .۴6. عنکبوت، آیه 3
يز دين، ی. برای اطالعات بیشتر، ر.ک: ابوالفضل ساجد4  .۳68ـ  ۳68ص  سان ، هِچ  یگراي چرا  دين یگر
 .۳7۱و  ۳69، ۳96، خطبه نهج البالغه. 5
 .۴6. احزاب، آیه 6
 .113؛ طه، آیه 71؛ یس، آیه 261. بقره، آیه 7
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قدم انذار بـر رو، ت فهند. ازاینیب اثر میش از جلب منفعت ترتیها بر ففع مفسده و ضرر، بانسان
ر یش از تبشـیفارف. اگرچه بیشتر آفمیان بـه انـذار بـ یشناختته روانک، نیات الهیآ یر فر برخیتبش
بـر تـرس  یبر عشق و محبت را بر روش مبتنـ یفهند، فر مجموع، اسالم روش مبتنیب اثر میترت

َن »د: یفرمایم که امام صافق فهد؛ چنانیح میترج َِ ْفَّضُ  
َ
ُ  أ ُِ ْوِف اْل ََ بـر تـرس  ،حـب 1؛اْل

 «فارف. یبرتر
شده  یاز ترس تلق یبرتر از عبافت ناش یات، عبافت عاشقانه، بسیه فر رواکل است ین فلیبه هم
 2است.

ت جوان اسـت. اگـر او یوضع یبه مقتضا یکت تناسب هریر، رعایگر فر انذار و تبشیته مهم فکن
د یـند، باکیم یر خطا را طیرفه و مسکرا فراموش یزیست نیجا، خطرات راه فنابه یدهایل امیبه فل

از  یان خالصـکـده و امیـأس فرغلتیـش انذار شوف؛ ولـی اگـر بـه یفر مورف عواقب انحراف خو
 3از فارف.یننده نکو فلگرم یقیند، به عامل تشویبیگناهان و عذاب را فور م

 . تشویق و تنبیه4

فافن اسـت.  رفن و توجـهکـ آگـاه یه، به معنـایتنبل، و یجاف شوق و میا یق، فر لغت به معنایتشو
 4رفن است.ک ا آگاهیدار یل و فر لغت، معافل بیه، مصدر باب تفعیتنب

ق، و یر بـا تشـویم. غالبـًا تبشـیه توجه فاشته باشیق و تنبیر با تشویالزم است، به رابطه انذار و تبش
ا یـش از عمـل یر و انـذار، پـیگرند. تبشیدیکه متفاوت از ک یشوند؛ فرحال یه مشتبه میانذار با تنب

ر و یتبشـ یجـه، جـایه، پس از عمل اسـت. قبـل از تحقـق نتیق و تنبیهمراه عمل است؛ اما تشو
د از یـفر جوانان، با یباور نیت فیتقو یه است. بنابراین، برایق و تنبیتشو یانذار، و بعد از آن، جا

جوانـان  یبـاور نین روش، فر رشد فیته اسیاربست شاکهر فو استفافه شوف؛ قبل و بعد از عمل. 
مدارانـه فر  نیت رفتـار فیـرار، اسـتمرار و تثبکـه، تیـق و تنبیفارف. هدف از تشو یتأثیر قابل توجه

 جوانان است.

                                                           

 . ۳18، ص 8، ج الکافی، یشیخ کلین. 1
 .6۱، ص ۳، ج وسائل الشیعه، یشیخ حر  عامل .2
 .۳8۱ـ  ۳87، ص عصر تبلیغاتپراتکانیس،  یآنتون. ر.ک: 3
 «.تنبیه»واژه نامه دهخدا،  لغتاکبر فهخدا،  . علی4
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ر یه انذار و تبشـک گر، آنیف یر است. از سویش از انذار و تبشیه، بیق و تنبیه اثر تشوکنیگر ایته فکن
ر و یت با تبشـکرا حریفارف؛ ز یو پختگ یفار نیرشد ف یبرا یشتریب فر او اثربخش است، استعداف

ن یسـن یجـه اسـت. پـس، بـراینترل نفس قبـل از مشـاهده نتکو  ینگر ندهیآ یانذار، مستلزم نوع
 1فارف. یشتریاربرف و اثر بکه، یق و تنبیفارند، تشو یمترک یه رشد شناختکتر  نییپا

                                                           

 .۳79، ص میدوباره به تربیت اسال ینگاه، ی. ر.ک: خسرو باقر1





 مجلس سیزدهم 

 (2های تقویت آن در نسل جوان ) باوری و راه دین

 *ابوالفضلساجدیدکتراالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

پیشـرفت و اعـتالی علمـی، فرهنگـی و کننـده و مهمـی فر  ای نقش تعیین جوانان، فر هر جامعه
رو، اهتمام به امر تربیت صحیح و پاسخگویی مناسب بـه نیازهـای آنـان،  اخالقی آن فارند. ازاین

سازف و فر عمل، بـه سـالمت و سـعافت  های مختلف هموار می مسیر حرکت و رشد را فر زمینه
های عقیدتی آنـان، از  قویت بنیانباوری جوانان و ت شوف. فر این میان، فین فرف و اجتماع منتهی می

 اهمیت و ارزش باالیی برخورفار است.
ل این نوشتار، به معرفی چهـار روش جهـت تقویـت روحیـه فین بـاوری فر جوانـان  فر بخش او 

گر فر ایـن بـاره اسـت یشوف، بیان پنج روش ف پرفاختیم. فر افامه، آنچه فر نوشتار حاضر اراهه می
جوی جوان بر جـای  ح فینی و تقویت و استحکام آن فر نهاف حقیقتکه آثار شگرفی فر القای رو

ــن روش می ــد؛ ای ــا عبارت نه ــد از:  ه ــت»ان ــر و محب ــ»، «مه ــر و نه ــح یام ــه روش ص ، «حیب
 «.یجیت تدریترب»و « میرمستقیت غیترب»، «یهنرورز»

                                                           

 .امام خمینیعضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی  *
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 . مهر و محبت1

 یاسـت. برخـورفار یباور نیق مهم  تشویق به فیسته برخورف با فرزندان جوان، از مصافیروش شا
غ فی، همچون: والدیمرب   م، استاف، مبل  متبسـم و مصـمم و  یا و امام جماعت، از چهره ینین، معل 

بـا جـوان،  یارتبـاط فوسـت یفارف. برقـرار ینیف یهار آموزهیبسزا فر تأث یم، نقشینرم و مال یلسان
شـدن فر صـورت عـدم حضـور فر اوحـال یایـ، جویمـاریفر صـورت ب یاز و یافت مرب  یع

الس و فسـت آنـان را کـا یب مسجد یغا یاز اعضا یگروه یدارهایا نماز جماعت، فیجلسات 
 یا ، چهـرهیبـه طـور عـاف یها مهـر و محبـت اسـت. برخـ از جلوه ییهافشرفن، نمونه یبا گرم

وحشـت نشـاند و  ین افـراف، غبـار غـم بـر فل میفارند. نگاه مستمر به ا کعبوس، خشن و ترسنا
سـتند، یز عبـوس نین یوس فارف. برخکمع یاثر ینیت باور فیتقو یای، برا ند. چنین چهرهیآفر یم

 یهـا بدان محتاج است، افـزون بـر نگاه یشوف. آنچه مرب یم یتبسم بر لبانشان جار یسخت اما به
سـب کد با ممارسـت آن را یرفه، باکچهره عافت ن یمتبسم است. اگر او به گشافگ یمای، سیجد

 ند. ک
رگـذار اسـت. گـاه یبـا جـوان تأث یت ارتباط عـاطفیر، فر تقوید و تحقیاز تهد یان و فوریب ینرم

بـر  ییه گوکفارف  یا ر همراه است و چنان لحن آمرانهیا ناخوفآگاه، با تحقی، آگاهانه یسخنان مرب  
ننـد؛ ک یفافن گرم و فشـرفه بـا جـوان و مخاطـب اجتنـاب مـ نیز از فست یه فارف. برخکیعرش ت

ان طـرفین را یـو عطوفـت م ی، فوستیگانگی، احساس یو فشرفگ یفافن با گرمکه فست فرحالی
ر کـت محبـت نیـد شده و آن را سـبب تقوکیز به فشرفن فست تأیات نیروا یفارف. فر برخ یفر پ

خـوبی ارتبـاط فاشـتم، امـا خـاطره  ینیان فیبا مرب   یه فر فوران نوجوانکرفه است. نگارنده با آنک
انگشـتانش بـه  کمربوطـه بـا نـو یه مرب  کاست  یاز یک نفر آنان فر نهن فارم و آن، مورف یتلخ

 فاف.ینوجوانان فست م
ن جهت اسـت یشمارف. بدیمرفم از اطراف فرف م یندگکن صفت را سبب پرایم، فقدان ایرکقرآن 

ْحَمٍةِمَنالَلِهِلْنَتَفِبماَر»فهـد: یامبر خویش را رهوف و مهربان قرار میکه خداوند متعالی، قلب پ
يَلُهْمَوَلْوُمْنَتَفًّظاَغلیَظاْلَقْلِّبَ ْنَفُضواِمْنَحْوِلَكَفاْعُفَعْنُهْمَواْسـَتْغِفْرَلُهـْمَوشـاِوْرُهْمِفـ

ْمِرَفِإذاَعَّزْمَتَفَتَوَمْلَعَلیالَلِهِإَنالَلَهُیِحُّباْلُمَتَوِملیَن ، فر برابر آنهـا یت[ رحمت الهکبه ]بر 1؛اْْلَ
                                                           

 . ۳6۱عمران، آیه  . آل1
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 «شدند.ینده مک، از اطراف تو پرایسنگدل بوف و اگر خشن و ی)مرفم( نرم ]و مهربان[ شد
ن بـا مخاطبـان یـمعلم ف یسخن و برخورف مدارا یز، فر نرمیآمق برخورف عطوفتیاز مصاف یکی

ر و یمؤفبانـه و فلپـذ ارین بوفند. قرآن از لحـن بسـین صفت مزیبه ا یامبران الهیکه پ است؛ چنان
 یزبـان ، بر نرمیفه نور آسمانیاصرار صح 1د.یگویبا قوم خوف سخن م نده از محبت موسیکآ

د و او به یگویقانه سخن میز شفین انسان )فرعون( نیتریه با طاغکرسد یآنجا من تا به یآموزگار ف
 خواند:یت فرا میراه هدا

 یبـه سـو 2؛*َفُقْلَهلَلكِإليآنَتَّزمي*َوَأْهِدیكِإليَرِبكَفَتْخشـياْذَهّبِإليِفْرَعْوَنِإَنُهطَغي»
 ی؟ و مـن تـو را بـه سـویزه شـوکیپـا یخواها مییرفه است و به او بگو: آکان یه طغکفرعون برو 

 «ت الهی برسی؟ینم تا به مقام خشکت یپرورفگارت هدا
ه با فرزند خویش ک یا پدریه با فوست خوف ک یسکو مشفقانه است؛ همچون  یه، پرسشیلحن آ

 د.یگویسخن م یاز سر  فلسوز
ز و ُپرجانبـه یـآمجمـالت عاطفـه یریارگک برخورف مشفقانه، اظهار محبت و به یهااز جلوه یکی

ز بـا یـخرفسـاالن را ن رمکـا یسازف. نبیسپرفن م جان  دن و گوشیه شخص را آمافه شنکاست 
؛ ای فرزنـد یاُبنَ یـ»ز ماننـد: یـآماحترام یهاز با واژهیفرزندان خوف را ن زف. امامانیه صدا مینک

یـا »د: یـفرمایمـ فر نامه به فرزندش، امام حسـن یرفند. حضرت علکیصدا م« فلبندم 
 3.«یُبنَ 

روابـط  ین، عبارت اسـت از: برقـراریبا مشتاقان و جویندگان ف یمهربان یهاگر از جلوهیف یبرخ
ل کیو تشـ یرسـان ، امدافی، رشـد فرسـیبـه آنهـا فر امـور زنـدگ یعمل یها، مساعدتیفوست
از اعضـا غاهـب،  یدار گروهـیـو مسـاجد، ف یز آموزشـکـفر مرا یارکـتعـاون و هم یهـاگروه
ان و کـوفکژه سـراغ گـرفتن از یو ، بـهیو نـاراحت ی، گرفتـاریمـاریگرفتن از آنها فر حاالت ب سراغ
ه بـه جـذب مخاطبـان کـاسـت  یق ارتبـاط عـاطفیا، مصـافنهیاز ا یکرساندن به آنان. هر سالم

ن صـورت، یـد؛ زیرا فر این، به فرزندان بدهیوالد ید، به جایفهیزه میه و جایانجامد. اگر هدیم

                                                           

 .1۳ـ  ۳7ر.ک: فخان، آیه . 1
 . ۳۱ـ  ۳7. نازعات، آیه 2
 .199، ص 7۴، ج بحار األنوار، یعالمه مجلس .3
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 د.یا رفهکهم والدین و هم فرزندان آنان را جذب 

 ی. هنرورز 2

ر ین مسـیـفر ا اربسـت هنـرکجوانان،  ینیف یت باورهایفر عرصه تقو یضرور یاز ابزارها یکی
نـد. ک ه جوان فر برابـر آن مقاومـت مـیکفارف  یزیال غرینترل امکچون  یلوازم یباور نیاست. ف

جـاف شـده یر این مسـیجوانان فر ا یبرا یاالت تازهکه فر جهان حاضر موانع و مشکنیگذشته از ا
ات مافکاست  ییت باورهایاست. گاه هدف ما تقو اسـت  یویو ظواهر فن یه لوازم آن وروف به لذ 

تر  آسـان یق فر امر نخست، بسیاست. توف یو اله یواالتر انسان یهاارزش یت به سویو گاه هدا
را بـه  یکـیخواهـد یه فو فرزنـد فارف و مـکاست  یر، چونان پدرین مسیشوف. رهرو  ایحاصل م

همـان  ت، بـهین وضـعیـپرورش فهـد. فر ا یگوشیباز یرا برا یگریل علم سوق فهد و فیتحص
ار کـبـه  یتـر فزون یهنـر یارهاکتر است، برای فیگری باید سازوسخت یت علمیه هداکزان یم
 یاربران ابزارهـاکـش غالب فر یه گراکن است یم، ای، آنچه فر جهان معاصر شاهدیرف. از طرفیگ

 یها به سـوفافن انسان جهت یه براک یاست. فر عصر یال مافیزفن به ام و فامن یک، تحریهنر
تـوان از یا مـیـشـوف، آیاسـتفافه مـ یژه هنـریو ی، از ابزارهایماف یهاشیت گرایات و تقویماف

 یآسـمان یاالهـاکرف؟ اگـر کـآن غفلـت  یت باورهـاین و تثبیم فیتعل یاهمیت و کاربرف هنر برا
 1ست؟ین یهنر یتر ابزارها اربرف فزونکسته یا عرضه آنها شایاست، آ ینیات زمیواالتر از ماف

و  ین زنـدگیـه اسـالم، فکـننـد کیفاننـد. آنهـا گمـان نمـینمـ ین جز امر و نهـیما از فجوانان 
، سـالمت یو شـغل یلیو تحصـ یق اخالقـی، توفیابیه فر فوستک ینیات است؛ فیبخش ح رونق

آزاف و آباف و نیز آخرت فلشـاف و آرام بـه  یایخاطر، آغاز و استمرار ازفواج موفق، فن یروان، آسوفگ
 ینـیگزن و از عزلـتیعجـ یبا زنـدگ یه اخالق و عرفان اسالمکاند  رساند. آنان غافلیما مدف م

ت یـم شـوف، قلـه تربینسل نو هنرمندانـه ترسـ یبرا ینیف یها آموزه یها ییبایزان است. اگر زیگر
الم مـا را کـ یهـا ییبایاگـر مـرفم ز شوف. به فرموفه امـام رضـایتر فتح م آسان ینیف یباورها

 یهـاالی، سـریمـدک یهالمی، خط، فیاگر شعر، نقاش 2رفند.ک می یق ما را طیطرفانستند،  می
                                                           

، یفینـی جوانـان، ر.ک: ابوالفضـل سـاجد یباورهـا یبـارو یاهمیت و نقش هنر برا ی. برای اطالع از فالیل علم1
يز دين  «.یهنر فر تعلیم و تربیت فین یکارگیر فالیل ضرورت به»، فصل سان  هِچ  یگراي چرا  دين یگر

َنا اَلَتَبُعوَنا.: »۱97، ص ۳ ، ج عیون أخبار الرضا. شیخ صدوق، 2 َن کاَلم  ُموا َمَحاس  َن الَناَس َلوس َعل   « فإ 
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جوانـان  یحـه مـذهبیبـر قر کیار گرفتـه شـوند، آثـار مبـارکن به یشیهدف پ یو... برا یونیزیتلو
لم و یال، تـاتر، فـیفر قالـب سـر یباور نیزفهنده از فیگر یشوف. اگر آثار سو  رفتارهایگر مجلوه

 شوف.یاسته مکاز جوانان  یاریاز انحراف بس ره عرضه شوف،یغ

 ازمنکر و نهی معروف . امربه3

ن فو، از یـر اسـت. اکـازمن یمعروف و نه ، امربـهیبـاور نیت و تقویت فیترب یها از جمله روش
 یا فارند. خداوند به جامعه یاتیح ین فر جوانان نقشیبذر ف یه فر بارورکهستند  یجمله واجبات

فافه     را وعیـد ید، عـذابی عمـومیـنما کا آن را تـریورزف و  یسست یواجب الهن یه از عمل به اک
د: یـفرما می رف. رسـول خـدایـگ ه تمام مرفم آن جامعـه و از جملـه مؤمنـان را فربرمیکاست 

د اجـازه جنـگ یـند، پس، بایواگذار نما   گریدیکر را به کازمن یمعروف و نه هرگاه امت من امربه»
ورزف،  یوتـاهک یضـه الهـین فریـه فر انجـام اکـ یا جامعـه   ن،یبنـابرا 1«د.خوف با خـدا را بدهنـ

افتن راه یـله، بـه فنبـال ین وسـیند و بـدیگری بنشیف واسطه  د انجام آن بهیس به امکه هرک یا گونه به
ر یمبغوض و مورف نفـرت خداونـد اسـت و فر مسـ یا ن جامعهیت باشد، چنیاز این مسئول یفرار

 ییفـاکا باشد، واجـب یط آن مهیه شراک یضه، فر صورتین فو فریند. اک میت کجنگ با خدا حر
آمـر و  یر و عدم احتمال خطـر مهـم بـرایط وجوب این تکلیف، احتمال تأثیاست. از جمله شرا

 ست.ین یناه
 یهـا و از جمله جوانان، بـه آموزه یر، التزام افراف جامعه اسالمکازمن یمعروف و نه هدف از امربه

م یمسـتق یه امـر و نهـک یقابل تحقق است. فر موارف یگوناگون یها ه به روشکست ن ایف یعمل
د یـوس فهـد، باکـجـه معیوه نتین شـیـه اکـ ید بهره جست. فر موارفین روش بایاز ا  مؤثر افتد،

آمـر بـه  یبـرا اسـالم یه رسـول گرامـکـ ییها یژگیش گرفت. از جمله ویرا پ یگریار فکراه
. با محبت و لطافـت، مـرفم را 1ق باشد؛ ی. با مرفم مهربان و رف۳است: ن یند، اک ر میکمعروف ن

مرفم توجـه  یوخو . به تفاوت ُخلق۴و و مناسب باشد؛ یک. گفتارش ن۱ر فعوت نماید؛ یار خکبه 
 2د.یس متناسب با خوفش سخن بگوکفاشته باشد تا بداند با هر

                                                           

یقـول: إنا امتـی  کـان رسـول اللـه   یقـول: عن الرضا: »۱۱۴، ص ۳۳ج  ،وسائل الشیعه. شیخ حر  عاملی، 1
 «تواکلت األمر بالمعروف والنهی عن المنکر فلیأننوا بوقاع من الله.

َتـاُج َأنس فقال رسول اللـه: »8۱، ص ۱7ج  ، بحار األنوار. عالمه مجلسی، 2 ُروف  یحس َمعس ـالس ـر  ب  مس
َ ُب األس : ... َصـاح 

اللُ  یًا َلُهمس ب  مس َفاع  ه  یقًا ب  یمًا َلُهمس َرف  َلَتهیکوَن... َرح  ز 
یَنِزَل کالا َمنس مس ل  ه  اَلق 

َتَفاُوت  َأخس فًا ب  َبیان  َعار  ن  الس
ف  َوُحسس  .« طس
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ن هدف یل به این یرا برا یمتعدف یها راهه آنها کشوف  استفافه می نیره و سخنان معصومیاز س
 یشدند. شخصـ یتر متوسل نم سخت یها رف، به روشک یرفند و تا ضرورت اقتضا نمک شه مییپ

  یشـقران یا»بوف. حضرت به او فرموف:  یخوار اهل شراب فر زمان امام صافق یبه نام شقران
، زشـت  ه سـر زنـدکس کاز هرار زشت کار نیکو از هرکس نیکوست؛ ولی از تو نیکوتر است و ک

 1.«یتر است؛ زیرا تو از وابستگان ما هست ، زشت اگر از تو سر زند یاست؛ ول
خوار اسـت، بـه  حتی نسبت به کسی که از بسـتگان و نزفیکـان اوسـت و شـراب امام صافق

 گوید تا او را از منکر بازفارف. ای مالیم، ارشافی و استداللی سخن می شیوه
د فر نظر گرفـت یز بایآن را ن یر احتمالیزان تأثیه طرف مقابل و می، روحیامر و نهب، فر ین ترتیبد

نـار که فر کز الزم است ین یار برف. فر موارفکبه  یگریافتد، زبان ف یارگر نمک یو اگر زبان فستور
 طلب نوجوانف و استقاللیه لطیر هم استفافه شوف. غالبًا روحکاز ارشاف، موعظه و تذ  ،یامر و نه

ت را بـه جـو  یـش و فوسـتانه تربکفل ین امر، فضای، سازگار نیست و ایو جوان، صرفًا با امر و نه
زبان نرم و ناصحانه، فل شنونده را نرم و آمـافه  یریارگک ند. بهکیل میوم تبدکم و محکحا یفستور

د. یـافزایان گوینـده و شـنونده مـیان سخت و آمرانه، بر فاصله میه بک گونه سازف؛ همانیرش میپذ
 یوقتـ رقبـافافند. امـام یح میرا ترج ییگوز فاشتند و نرمیوه پرهین شین، معمواًل از ایف یایاول
زبـان  آمرانـه  ی، بـه جـا«نکـوتـاه کلباسـت بلنـد اسـت؛ آن را »د: یـخواهد به فرزندش بگویم
 «  ؟ینکینمپاکیزه راهنت را یا پیزم  آیعز 2؛کصیر قمطهأال ت یا بنی»د: یگویم

 . تربیت غیرمستقیم4

روش  یت، اقتضـایُبرف. گاه وضع گوناگون بهره یهانسل نو، الزم است از روش ینیت فیترب یبرا
گفـت: مـن  3؛َقاَلِإّنيِلَعَمِلكمِمَناْلَقاِلیَن»فرمایـد:  که قرآن می ح فارف؛ چنانیان صریم و بیمستق

 «فارم.یعمل شما را فشمن م
                                                           

َلی َرُسول  الَله  : »۱69، ص ۴7 . همان، ج 1 ی َموس َران 
یـُت َعَلـی   الَشقس یع  َفَبق  ـی َشـف  َفٍر َوَما ل  ی َجعس َعَطاُ  َأیاَم َأب  َخَرَج الس

َنا إ  َباب  ُمَتَحیرًا َو ق   الس َفٍر الَصاف  َجعس ی َأَنا ب  َران 
ی... َقاَل: یا َشقس َران 

اَلک الَشقس َداک َأَنا َموس ی الَلُه ف  ُت َلُه: َجَعَلن  َلیه  َفُقلس ُت إ    َفُقمس
َحَسَن  َن الس نس کِل َأَح   إ  یَح م  َقب 

َن الس إ  َنا َو ک م  َمکان  َسُن ل  ک َأحس نس َنُه م  إ  نس کِل َأَحٍد َحَسن  َو َبُح َوَعَظـُه َعَلـی م  ک َأقس نس َنُه م  إ  یح  َو ٍد َقب 
َرُب  َنُه کاَن یشس

َ
یض  أل  ر 

َهة  الَتعس  .«  ج 
 .۴6۴، ص 6، ج تفسیر نور الثقلینحویزی،  عروسی .2
 . ۳68. شعرا، آیه 3
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 کد فارف، سـبید مخاطـب مخالفـت شـدیـه بـا عقاکـ ییهاژه آموزشیو از موارف، به یاریفر بس
ه خطـاب بـه آنـان نباشـند، کـ یاهیم، مؤثرتر است. همه به توصـیرمستقیان غیم مانند بیرمستقیغ

خصـوص اگـر بـا ه خطـاب بـه خـوف را بشـنوند؛ بـهیستند توصـیحاضر ن یسپارند؛ ولیگوش م
ت جوانان، یته فر تربکن نیفارف. ا یز فر پین یر منفیه تأثکر همراه باشد ین و تحقین توهیترکوچک

 یت باورهـایـه فر جامعـه مـا تقوکـتأسف است  یبس یبرخورفار است. جا یگاه شگرفیاز جا
ــیف ــتق ین ــه روش مس ــیب ــا یم، بس ــت و فر زم عیش ــه روشیتر اس ــان ــتقیغ یه ــدرت  م بهیرمس ن

م است؛ غافـل یمستق یها وهیراه، شا تنها یشوف. گویم یزیرو برنامه یگذارهی، سرمایشیاندچاره
 فارف.  یاژهیو یارآمدکه امروزه فر جهان رواج فارف، کمی یرمستقیغ یهاکاز اینکه سب

م یت، شخص را مورف خطاب مسـتقیم و تربیه فر امر تعلکم، آن است یرمستقیمقصوف از روش غ
واقع،  بـه یاسـت، ولـ امبریقرآن گرچه به پ یها، خطابقرار ندهیم. به فرموفه امام صافق

ْعِناي  ِاِاَحا ِك   اْلُقْإآُن   َنَزَل »فرموف:  مؤمنان مورف خطاب هستند. امام صافق
َ
ةُ   َواْساَّمِعي  أ َْ  1؛َحا  َجا 

 یا یم، ولـیگـوید: بـه تـو مـیـگویه مـکـنازل شده است  یالمثل عرب ن ضربیا کقرآن به سب
 «ه تو بشنو.یهمسا

رفه، کـامبرش را سـرزنش یـهر جا خداوند بلندمرتبـه پ»د: یفرمایگر میف یفر جا امام صافق
د: اگـر مـا تـو را ثابـت قـدم یـفرمایه مکگران است؛ مانند آنچه فر سوره اسرا آمده یمقصوفش ف

 2.«یل شویافران[ متماکآنان ] یه به سوکبوف  یکم، نزفیرفکینم
 انجام شوف؛ از جمله: یمتفاوت یهالکتواند به شیم میرمستقیسبک غ

ا ضـمن یـگر یه خطاب او به فرف فکفهد؛ بلیمًا مورف خطاب قرار نمینده، شخص را مستقی. گو۳
 شنوف.یز حضور فارف و سخن او را میشنونده ن یان فاستان و مثال است؛ ولیب

ز فر آنجا حضور فارنـد و فر واقـع، یه یکایک افراف نک ینده، به جمع است؛ فرحالی. خطاب گو1
 است. خطاب به هریک از آنان

ه کـرف؛ بلیـگیصـورت نمـ ینـیج فرهنگ فیم و تروی، فر قالب و عنوان تعلینی. پرورش باور ف۱
رف؛ یگیم یفهد و پیانجام م یار را به طور ضمنکگر، همان یگاه و لباس فیفهنده، فر جاآموزش

                                                           

 .6۱9، ص 1، ج الکافی، یشیخ کلین. 1
 .6۱۳، ص 1همان، ج . 2
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، ی، پژوهشـی، علمـی، بهداشـتکیپزشـ یهـا ئـتیه فر پوشـش هکـ ینـیف یهـامانند آموزش
و  یتیحمـا یهـا ه و انجمـنیـریخ یهـا ، مؤسسهی، بازرگانی، تجارینگار روزنامه، یگرفجهان
غان مسیانجام گ یخدمات کـه  انـد؛ چنانرفهکـخوف انتخـاب  یوه را براین شیا یحیرف. امروزه، مبل 

 گوید: می یحیسنده مسینو
ر بـه یتبشـم گرفتـه تـا از راه ینـون تصـمکرف. اکـر ضرر ی، از راه شمشیبیصل یها اروپا فر جنگ»

به هدف برسـد.  یزیر د، بدون خونیجد یبین جنگ صلیخواهد با ا یمقاصد خوف برسد. اروپا م
مارستان و... را اسـتخدام و مبشـرین را منتشـر یسا، مدارس، بیلکن هدف، یدن به ایرس یاروپا برا

 1«رفه است.ک
غ، مثاًل فر لباس استاف ریغ یفر چهره فرف ینیت فیاگر هدا وتر انجـام شـوف، یامپکیا و  یاضیر مبل 

 یهـاننده آموزهکو اثبات یننده فطرت الهکداریکه ب یاتهکنهد. اگر ن یبرجا یاتواند آثار ارزندهیم
ه بـا ک یتر و پرستارکبه فنبال فارف. اگر ف یر شگرفیمطرح شوف، تأث یگاهین جایاست، از چن ینیف
اف نخواهـد بـرف. یمار هرگز آن را از یند، بک یاعتقاف یریگمار ارتباط فارف، از اوقات مناسب بهرهیب

ز مجهز سازند ین یگریف یهاییخوف را به توانا ینیان فین مقصوف، الزم است مربیوصول به ا یبرا
گـاه یه فر جاکـ یسـانکان یـتوان از میعالوه متا فر غالب آن، رسالت خوف را به انجام رسانند. به

نـار حرفـه کد و آمـوزش فاف تـا فر یـرا برگز یفارند، افـرافه قرار یریو یا خ ی، مالیخدمات فرمان
ار آنان قـرار یاز اطالعات را فر اخت ینند و سطحکراغب  ینیف یهاخوف، جوانان را به آموزه یاصل

غان برتر مرتبط سازند. یفهند و برا  سطوح باالتر، آنان را به معلمان و مبل 
مقـدمات، او را  یسـازشـوند و پـس از فـراهمیق مـیبا فیگری تشـو یبه فوست یا افرافی. فرف ۴
 نند.کیت میرفه، او را تربکالقا  یرا به و یفهند و مطالبیم تحت نظارت خوف قرار میرمستقیغ
بیننده تناسـب فاشـته باشـد،  شخص  آموزش یهایاستککه با  یتیو ترب یآموزش یتابکا یلم ی. ف6

مثبـت و  یهـا و رفتارهـال آمـوزهیـنقد و تحله به کشوف یشوف. سپس، از او فرخواست میاراهه م
 یت احساسیپرفازف و از موقعیم یل نظرات ویمکبه ت یشده فر آن بپرفازف. آنگاه مرب مطرح یمنف

 برف.  را می یریگثر بهرهکجافشده حدایا
ا شـاگرفان شـما فر یـمثال، اگر فرزند  یشوف؛ برایم، فر قالب مشورت انجام میرمستقیان غی. ب6

                                                           

 .169، ص تبلیغاتی مسیحیت علیه اسالمهای  بررسی شیوه، یمرتضی نظر. 1
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د یـکـه فچـار همـان ترف ید فر برابر فرفیپرسید فارند، از آنها میترف ینید فیعقا یبرخخصوص 
 یباشد؛ نه آنکه مصـنوع یامل، واقعکد به طور یط مشورت باید. البته شرایتواند بگویشده، چه م

 ند.کجلوه 
ه بـا اسـتقبال گـرم مخاطـب کـاست  یگریم فیرمستقیوه غی، شی. آموزش و پرورش ضمن باز7

را  ینـیف یهـاآن، آمـوزه یالد و فر البـهیشـویمـ یبازن روش، با شخص همیهمراه است. فر ا
ن را فر تحقـق یبه ف یبندینید و فر عمل، آثار پاکمیان یاقتضا فارف، ب یه بازک یتیمتناسب با وضع

طـب را د و با رفتار خوف، اعتماف مخایفهیو رقابت سالم نشان م یصافقانه، توأم با جوانمرف یباز
با  یژه آنان به بازیتوجه و یایگو ،ر مؤمنانیو ام ره رسول خداید. سیینمایبه خوف جلب م

 یمانه و بـازیارتبـاط صـم ،نیامام حسن و امام حس ین لحظات زندگیفرزندان است. از بهتر
 شان با پیامبر خدا و پدر بزرگوارشان بوفه است. یا

 ییالس، فضاکاز  یا بخشی ییمانند: منزل، سفر ارفو یتیا فرزند، فر موقعی. فر حضور شاگرف  8
 د. ید آیپد یمعنو یهاد تا فر فل مخاطبتان جرقهینکجاف ین ایو فلنش یمعنو

 . تربیت تدریجي 5

د و از همـان روز نحسـت از او یبه فرزند خویش را هـدف قـرار فافه باشـ یبرفاراگر آموزش وزنه
ا فرزند شما از یرا ید؛ زیخوریست مکفر آموزش خوف شند، کبلند  ییلوکی 69ه وزنه کد یبخواه

د مبـتال یمر فرف شـدکزند و به یا وزنه را میفهد، یند و به آن تن نمیبیابتدا آن را فوق توان خوف م
الزم و  یسـاز، بـه بسـترینـیف یهـارش و عمـل بـه آمـوزهیماند. پذیار بازمکشوف و از افامه یم

ا توقـف و فر یـگرف  تواند به عقبیشبرف میپ یرمجاز، به جایجهش غاز فارف. ین یجیتدر یهاگام
 نجامد.یجازفن ب

رفه کـت یـج را رعایز اصـل تـدریـت مسلمانان صدر اسالم نیو هدا یسازخداوند فر مسیر آمافه
عت فر طـول یل شـریـمکسال نازل شـده اسـت. ت 1۱ یج طیتدر رو، قرآن کریم، به نیاست. ازا

م کـان حیـج اسـت؛ بـرای مثـال، بیت اصـل تـدریاز رعا کیط متنوع، حایزمان و با توجه به شرا
 یو قماربـاز یخـوارها به شرابل بوف و سالکمرفم مش یه عمل به آن براکحرمت شراب و قمار 

 شوف:یرفه بوفند، فر سه مرحله انجام مک یخو
كَعـِناْلَخْمـِریسـَئُلونَ»شـتر اسـت: یضرر آنهـا ب یفارند؛ ول ینها منافعید: ایفرمای. نخست م۳
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فرباره شراب و قمار از تـو  1؛ِإْثٌممِبیٌرَوَمَنِفُعِللَناِسَوِإْثُمُهَماَأمبُرِمنَنْفِعِهَما َواْلَمیِسِرُقْلِفیِهَما
مـرفم فر بـر  ی[ بـرای]از نظر مـاف یاست و منافع یان بزرگینند، بگو: فر آنها گناه و زکیسؤال م

 «شتر است.یاز نفعشان ب[ گناه آنها، یفارف؛ ]ول
ن بـار، از یـشـوف. ایوم مـکمح یدتریاب قمار، با لحن شدک. فر مرحله فوم، شرب خمر و ارت1

اف یـد اجتنـاب شـوف، از آن یـه باک یطانیش ید و فقط به عنوان عملیآیان نمیبه م یمنافع آن سخن
ُرَواَْلنَّصاُبَواَْلْزَ ُمِرْجٌسِمـْنَعَمـِلالَشـیَطاِنیاَأیَهااَلِذیَنآَمُنواِإَنَمااْلَخْمُرَواْلَمیِس»شوف: یم

هـا و ازالم )نـوعی د  شراب و قمار و بـتیامان آورفهیه اک یسانک یا 2؛َفاْجَتِنُبوُهَلَعَلُكْمُتْفِلُحوَن
 «د.ید تا رستگار شوینک یاند. از آنها فور طانیدند و از عمل شی( پلییآزمابخت

بار عالوه بر عـدم نیرف. ایگیمورف مذمت قرار م یشتریگر این کار با شدت بیه فیبه فنبال آن، فر آ
 یرگـیو ت یروحـ یر منفـی و زیانبـار آنهـا را فر آلـوفگیبوفن آن، تأث یطانیر منافع و عالوه بر شکن

َواْلَبْغَضـاَ ِفـيِإَنَمایِریُدالَشیَطاُنآنیوِقَعَبیـَنُكْماْلَعـَداَوَة»شوف: ی، گوشزف میروابط اجتماع
ان یـخواهـد م یطان میش 3؛اْلَخْمِرَواْلَمیِسِرَویُّصَدُمْمَعْنِذْمِرالَلِهَوَعْنالَّصاَلِةَفَهْلَأْنُتْمُمنَتُهوَن

همـه نیـا ]بـا ایـاز نماز باز فارف. آ ر خدا وکند و شما را از نکجاف یشما، با شراب و قمار عداوت ا
 «رف؟ک دیخواه یشدید[ خوففار یهن نیان و فساف و با ایز
ق یاز مصاف یکیه ک ی، حرمت فواحش و اثم و بغیالزم روح یهایساز. سرانجام پس از آمافه۱

ُقْلِإَنَماَحَرَمَربياْلَفَوِحشَماظَهـَرِمنَهـاَوَمـاَبطـَن»شـوف؛ یان میآنها شراب و قمار است، ب
ار باشد چه پنهـان، حـرام کبگو: خداوند فقط اعمال زشت را، چه آش 4؛َوا ْثَمَواْلَبْغيِبَغیِراْلَحِّق

 5«ن،[ گناه و ستم بدون حق ]را حرام نموفه است[.یرفه است و ]همچنک
پرسـتان قـوم  بـا بت میحضـرت ابـراه یو استدالل یجیان تدریگر آن فر قرآن، شیوه بینمونه ف

   6است. یخداشناس یش برایخو
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   969  (1های تقويت آن در نسل جوان ) باوری و راه مجلس سيزدهم: دين

ن بوف یسال رسالتش، اوسه ستیفر طول ب رسول اکرم یو پرورش یهمچنین، از اصول آموزش
ت ی، موقعیشیاند ه با فقت و ژرفکفاف؛ بل ق انجام نمییفق  یابیرا بدون طرح و ارز یارکه هرگز ک

ش یگام قـدم پـ بـه ن گامیـف یهـاآمـوزه یو عملـ یو قلب یت نهنیتثب یده، برایانات را سنجکو ام
ام کف اسـالم اسـتحیشد و نهال تـازه و ضـعینهضت او فر نطفه خفه من نبوف، ینهاف. اگر چن می
 خواند: ین اصل فرا میا یه سخنان آن حضرت نیز ما را به سوکره نبوی یافت؛ نه تنها سیینم
ُِ الّلَ » َلي ِعَب  َِ  َِ َة الَّل َُ ٍِ َوَا ُتَكِإُهوا ِعَب  َِ ِاِإْف ْوِغُّلوا ِف 

َ
ِت ٌن َفأ ََ َن َهَها الِدحَن  َِ َفَتُكوُناوا َ  لَإاِ اِ  اْلُّمْنَباِت َِ

ْاَقي
َ
إا  أ ْْ د و عبـافت یفر آن وارف شـو یآرام ن است. پس، بهین، متین فیا 1؛اَلِهي َا َسَفإا  َقَطَع َوَا َظ

د و نـه یـمایپ یمـ یار، نـه راهـکـ ه افـراطکـد یـد و بدانییـروه و ناپسند ننماکخدا را بر بندگان او م
 «گذارف. یم یخوف باق یبرا یگاههکیت

غلـط او، برخـورف  یع فر برابـر رأیتند و سر یریگجوان، اجتناب از موضع ینیت باور فیتقو یبرا
اسـت.  یگـام بـه عقـب، ضـرور یکگام، و گاهی نیز فو گام به جلو و  به است گامیا سی یجیتدر
مراحـل  یطـ یه بـه جـاکن است ی، اینیت فیما فر آموزش و ترب یجار یهاب غالب روشیآس
م و یشـویمًا به مرحله سوم وارف مـیاز شراب و قمار انجام فاف، مستق ینه یه قرآن براک یاگانه سه

گرفـت، نـه یش مـیوه ما را پیش رمکامبر اید، اگر پیترف یم. بیز فاریع نیر سریق و تأثیانتظار توف
ان یـفر قلـوب آفم ینـیف یهـا ارزش یخیت تـاریفرصت تثب یو یافت و نه براییم یاوریچندان 

 ز بوف.یان آن نیت ایشان، نقطه پاکه مبدأ حرکماند؛ بلیم یباق
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 مجلس چهاردهم 

 آثار وجودی امام زمان

 *والمسلمینخدامرادسلیمیاناالسالمحجت

 اشاره

منـدی نظـام هسـتی و جامعـه انسـانی از وجـوف امـام  از جمله موضوعات بایسـته واکـاوی، بهره
ها و شـبهات فراوانـی  ، مـوجـب پرسش است؛ زیرا اعـتـقـاف به غیبت امام عصر عصر

منطقـی و مسـتدل از جانب فوستان و مخالفان شده و فانشمندان شیعه نیز فر صدف پاسـخگویی 
، آن اسـت کـه امـام غـایـب چــه آثــار و برکـاتی بـرای  ها اند؛ از جمله این پرسش به آنها برآمده

توانند از حضرت بهره ببرنـد؟ ایـن نوشـتار  ، مسلمانان و جهانیان فارف؟ و مرفم چگونه می شیعیان
 ی را پاسخ فهد.اختصار این پرسش اساسکوشد به که فر محورهایی چند سامان یافته، می

 ، همچون خورشیدامام غایب

اسـت؛ زیـرا ایـن پرسـش، پـیش  مندی از امام عصر های بهره از مباحث مهم مهدویت، راه
 تواند فر هدایت و رهبری جامعه تأثیرگذار باشد؟  روست که امام غایب چگونه می

                                                           

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. *
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ا  »خوف فرمـوفه:  فر روایات به این پرسش جواب فافه شده است؛ مانند اینکه امام عصر ََ َ
َوأ

َْ  َعِن  ا َغَ َبْت َُ
َِ َُ اِاْنِتَف ِع ِاي ِفي َغْ َبِتي َفَك اْنِتَف ِع ِا لَّشّْمِس  َِ ب  َوْج ِْ الَس  ََ ْا امـا چگـونگی  1؛ اْْلَ

مندی از نـور خورشـید اسـت؛ زمـانی کـه ابرهـا آن را از  برفن از من فر ایام غیبتم، مانند بهره نفع
 «  یده باشند.چشمان مرفم پوش

شـدن  بت امـام بـه واقعیه غیه امام به آفتاب و تشبید: تشبیفرما ین باره میفر ا یآمل یالله جواف تیآ
 فربرفارف: یاریف بسیآفتاب پشت ابر، لطا

ه ک اند؛ چنان تکارات به فور او فر حریرات و سکت فارف و یزکمر ید، فر منظومه شمسی. خورش۳
َِ »ت فارف: یزکمر یفر نظام هست حضرت حجت ى   َاِقَ ِت   اَلِهي ِاَبَق ِئ َْ ِزَق اْلاَو ُْ  َِ الاُدْنَ   َوِاُ ّْمِنا

ُض َوالَسَّم ُء  ْْ ِِ َّمَبَتِت اْْلَ ُِ  2 ... .«َوِاُوُجو
نظـام اسـت،  یه ثبات و بقـایه ماکجاف جانبه یفارف؛ ا ین مجموعه، منافع فراوانید فر ای. خورش1

اهان و امثال یدن گییرسد، باف و باران، رو ین میز به زمیظ نیغله از پشت انبوه ابر کگرما و حرارت 
متر کاز پشت ابر،  یندارف. بله، نورافشان ید است و ابر، فر آن اثر مهمیات تابش خورشکآن، از بر

ن یه از بـکـنیفهد؛ نـه ا یل میاز منافع آفتاب را تقل یکی، فقط یب، ابرگرفتگین ترتیخواهد بوف. بد
 ببرف.

د فارف، از یه با خورشک یس به اندازه ارتباطکند. هرک یغفلت نم یاز نورافشان یا لحظه. آفتاب، ۱
برف؛  یم یاملکند، بهره ینار بزند و فر برابر آفتاب بنشکبرف و اگر بتواند همه موانع را  ینور آن بهره م

 گـذارف؛ ین بنـدگان خـدا نمـیب ین جهت، فرقیاست و از ا یض الهیف یه حضرت، مجراک چنان
 3شوف. یض میس به اندازه ارتباط خوف مستفکن هریکل

ه از نظـر کـ گونـه ه اضمحالل فشمنان گـرفف؛ آنیتواند ما یبا حضور و ظهور خوف م . امام۴
ننـده و از ک یه فارف، ضـد  عفـونکـ ییها د، به جهت اشعهیم خورشی، تابش بدون ابر و مستقیعلم

نش، مثـل یفر نظام آفـر وجوف امام معصوم؛ اما  شوف یز جزو مطهرات محسوب مین ینظر فقه
ها،  یشـتک ینماهـا نماهـا و قطـب بوفن، همـه قبلـه یه بـا وجـوف نـامریکن است یس زمیمغناط
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ه کـهـا، بل ونیلیت آن، مکـآورف و از بر یت فرمـکـو... را بـه حر ینظـام یهـا اتیماها، عملیهواپ
 1رسند. ینند و به مقصد مک یدا میر مسافرت خوف را پیا مسیارفها انسان، جهت قبله یلیم

 مندی از امام عصر های بهره جلوه

مندی فر  بوف؛ ولی این بهره مندی بشریت و جهان از امام زمان آنچه بیان شد، اصل کلی بهره
 اند: کند که برخی از آنها عبارت های متعدف نموف پیدا می عرصه

 رسانی . فیض1

که هم فر حدوث و هـم  ینش است؛ نظامینظام آفرآورنده  دیاض مطلق، پدیپرورفگار، به عنوان ف
ض را بـه ین فـیـرش ایت پذیها قابل دهیان خداوند است. از آنجا که آفریپا ض بییازمند فیفر بقا، ن

ض فر یعنوان واسـطه فـ را بـه ییها ها، انسـان دهیـن خوف و آفریم ندارند، خداوند بیصورت مستق
ـت»ها، با عنوان  ن واسطهیکه از ا نش و هم فر استمرار وجوف قرار فافه استیآفر اف شـده یـ« حج 

ت یاست. خداوند متعال، هست ونـد زفه اسـت؛ ین پیخـوف بـر زمـ یهـا و اسـتمرار آن را بـه حج 
ت الهی است. بر آن یکه نظام هستی و زندگ یا گونه به  ، منوط به وجوف حج 
ُن َح  َعِّليُ َلْو َا »فرموف:  خطاب به امام علی امبر اسالمیپ ِْ َِ   َن َُ   ََ  َخَّلا َم   الَّلا َُ َوَا َحاَواَء َوَا   آ

ض ْْ َْ َوَا الَسَّم َء َوَا اْْلَ ا را و بهشـت و ی  اگر ما نبوفیعل یا 2؛ اْلَجَنَة َوَا الَن  م، خداوند، آفم و حـو 
فربـاره حضـور   بر این اساس است که امام صـافق« کرف. ن را خلق نمییجهنم و آسمان و زم

ت ََ ٍم َلَس َخْت »د: یفرما ین میزم یبر رو حج  َِ ُض ِاَغْ ِإ  ْْ ن بدون امام بمانـد، یاگر زم 3؛َلْو َاِقَ ِت اْْلَ
َجُة َقْبَ  »همچنین، ایشان فرموف: « زف.یر یفرو م ُِ ِِ   اْل ّْلا

ََ اَع   اْل ََ ِِ   َو ّْلا
ََ ِِ   اْل ّْلا

ََ ـت،  4؛َوَاْعاَد اْل حج 
 «ش، همراه و پس از خلق است.یپ

فرماید:  ض اشاره کرفه، مییفرباره وساطت فر ف یشتریات بیگر به جزهیف یسخن آن حضرت، فر
ْحَنَعِت »

َ
ُْ َوأ ّْمَّمَإِت اْْلَْشَج 

َ
ُْ َوَجَإِت   ِاَن  أ ُْ َوِاَنا  َحْناِزُل   الِثَّم   َْ ْن َُ   اْْلَ ِض   َغْ ا ْْ َحْنُباُت ُعّْشاُ  اْْلَ الَساَّم ِء َو

َُ َوَلْو َا  ِتَن  ُعِبَد الَّل َُ َُ َوِاِعَب  ََ  ُعِبَد الَّل ُن  ِْ هـا بـه ثمـر  وهیفهنـد، م یوه میـبه سبب ما، فرختـان م 5؛ َن
                                                           

 . همان.1
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ند. بـه یرو ین میاهان از زمیبارف و گ یشوند و به سبب ما ابر آسمان م یم یرسند و روفها جار یم
همچنـین، « شـد. یده نمیم، هرگز خداوند پرسـتیشوف و اگر ما نبوف یده میما خداوند پرست یبندگ
تیشوایما پ»نقل کرفه است که فرموف:  از امام سجاف صافقامام   یهـا ان مسلمانان و حج 

 یاند. مـا کسـان که سـتارگان، امـان اهـل آسـمان م؛ همچنانینیان و امان اهل زمیخداوند بر جهان
ن را خـارج سـازف. اگـر مـا یواسطه ما رحمت خوف را منتشر کند و برکات زم م که خداوند بهیهست

 1«برف. ین اهلش را فرو می، زم نبوفیم
 شما بـوف یاز رهگذر خاک سر کو

 

 م سـحر افتـافیهر نافه که فر فست نس 
 

 معنوی  هدایت. 2

ت به ان معصومیشوایپ هسـتند؛ چـه  یبرکـات ی، فارایخداوند فر نظـام هسـت یها عنوان حج 
بـت قـرار یکه به سبب رفتـار مرفمـان فر پـرفه غ یان مرفم حضور فارند و چه زمانیکه فر م یزمان
، مربـوط بـه آشـکاربوفن امـام اسـت. ین آثار وجوفیاز ا یرند؛ البته روشن است که بخشیگ می
فارف و آن بخش، مباشرت  ین آثار وجوفیاز ا یا رفتن پاره فر ازفست یبت امام، سهمیرو، غ نیازا

و باواسـطه  یت معنـویهـدا یعدالت است؛ ول یحکومت و اجرا ییو برپا یت ظاهریاو فر هدا
 یحکومت و عـدالت، بـه حـال خـوف بـاق یان احکام و اجرایب یندگان ایشان برایله نمایوس او، به

طورکـه امـام  است؛ زیرا وظـیـفه امام، تنها بیان صوری معـارف و راهنمـایی مـرفم نیسـت. همان
مـچـنـان والیــت و رهـبــری بـاطـنــی وظیفه راهنمایی ظـاهـری مـرفم را بـر عـهـده فارف، هـ

کنـد  اعـمـال مرفم بـر عـهـده ایشان است و اوسـت کـه حـیـات مـعـنـوی آنان را تـنـظـیــم می
 فهد. و حقایق اعمال را به سوی خدا سوق می

َیْهُدوَنِبَخْمِرنـاَوَأْوَحْینـاِإَلـْیِهْمِفْعـَل»خـداونـد فـرماید:  و آنـان را  2؛اْلَخْیـراِتَوَجَعْلناُهْمَأِئَمة 
را به ایشـان   یکارهای نکرفند و انجام ک ت مییه به فرمان ما، ]مرفم را[ هداکم یانی قرار فافیشوایپ

َیْهـُدوَنِبَخْمِرنـا»همچنین، فر آیه فیگر فرموفه: .«  وحی نموفیم و از آنـان  3؛َوَجَعْلناِمْنُهْمَأِئَمـة 
 «  رفند.ک ت مییه به فرمان ما ]مرفم را[ هداکم یانی[ قرار فافیشوایامامان ]و پ
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، فارای یک نـوع هـدایت  شوف که امام عالوه بر ارشاف و هدایت ظاهری از ایـن آیـات اسـتفافه می
ف می وسـیله حقیقـت و نـورانـیــت و  باشـد و به و جذبه معنوی است که از سنخ عالم امر و تجـر 

نماید و آنها را به سـوی مـرتـبـه کـمــال و غـایــت  میبـاطن ناتش، فر قلوب شایسته مرفم تأثیر 
 کـند. ایـجـاف جـذب می

بـدیـهی است که حضور و غیبت جسمانی امام، فر این باب تأثیری ندارف و امام از راه بـاطن بــه 
شراف و اتصال فارف؛ هرچند از چشـم جسـمانی ایشـان پوشـید اسـت. فر  نفوس و ارواح مرفم ا 

ُ    الَسَبُ    أْحَن »م: ینخوا ندبه می یفعا َِ ْهِ    َاْ َن   اْلُّمَت
َ
ِض َوالَسَّم ء  أ ْْ ن یونـد بـیکجاست سبب پ 1؛اْْلَ

 «ن و آسمان؟یاهل زم
ع، تنها مذهبی است که رابطه هـدایـت الهی را میـان خـدا و »گوید:  هانری ُکربن می مذهب تشی 

فارف... تنهـا  را زنده و پابرجـا مـی خلق برای همیشه نگه فاشته و به طور مستمر، پیوستگی والیت
ت با حضرت محمد ع است که معتقد است نبو  شــوف؛ ولـی والیــت  خـتـم می مذهب تشی 

 2«ماند. کـه هـمـان رابـطـه هـدایـت تـکمیلی است، برای همیشه زنده می
 از دین پاسداری. 3

مــرفم، همــواره از زالل انــد کــه  امبرانیر پیفهنــدگان مســ افامه  ان معصــومیشــوایگمــان، پ یب
فروگذار  یچ کوششی، از هیاله یها اند. ایشان فر پاسداشت آموزه ها برفه ناب آنان بهره یها آموزه
ر ین مسـیـبا تمام وجـوف فر ا ی، امام علامبریسوز پ که پس از رحلت جان اند؛ چنان نکرفه

ن نقـش یـ، همگـی اینـیف یهـا آموزه یر رشد و تعالیفرزندان او فر مس یفشان گام برفاشت. جان
 یمنـد روفررو و بهره یز، اگرچه فسترسیبت نیفهد و فر زمان غ ل را فر منظر انسان قرار مییبد بی

و  ین الهـیـیاز آ یت خـوف فر نگهـداریسـت، امـا او فر مسـئولیممکـن ن  جانبه از امـام همه
آشـکار باشـد و چـه توان گفت: امـام چـه  یرو، م نینخواهد کرف. ازا یاسالمی، کوتاه یها آموزه

ت خداوند بر رو  ن خدواند است.یاز ف ین و برهان آشکار او فر پاسداریزم یپنهان، حج 
ت اله چین هیل  زمیکم یا»د: یفرما یم ر مؤمنانیام خدا بـا  یست که براین یخال یگاه از حج 

   3«مناک و پنهان.یا بیکند؛ چه آشکار و  ام مییبرهان روشن ق
                                                           

 .1۱7، ص ۳ج  ،عمالاقبال األ طاووس،  سیدبن. 1
2. http://rahyafte.com 
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عه یآن امام پنهان بوفه و هسـت. شـ یها تیع، فر گرو حمایار مکتب تشست که استمرین یدیترف
کننـده، بسـان  نییحسـاس و حـوافث تع یها ن باور است که آن حضرت همـواره فر عرصـهیبر ا
َُ »ت کرفه است؛ ین را فر جهت اصالح امور، هدایآفر نقش یها ارافه یبیغ یفست َفاُ  الَّلا ِْ اْم َح ِْ ِا

 َُ حَن ُِ ُِ َعَز َوَجَ   َُ ْم َحْإُزُق ِعَب  ِْ ُِ َوِا َُ ْم َحْعُّمُإ ِاََل ِْ نش را یـف یتعـال یه خـداکشان است یواسطه ا به 1؛َوِا
 «  فهد. یم یرفه، بالفش را آباف نموفه، بندگانش را روزکحفظ 

ع جلوه کرفه ، به فلیل وجوف امامی کـه روح بلنـد و  بر این اساس، امروزه اسالم که فر مذهب تشی 
 گرفف. ، حـفظ می ش مخزن اسرار الهی اسـتا سینه گشافه

، یــاری عالمــان و فقیهــان شــیعه فر  فر حفاظــت از فیــن از جـــمله اقــدامات ولــی  عصــر
اسـتـنـبـاط احکام شرعی و بیان مساهل شرع مقدس است. حل  مشکالت علمی و پـاســخ بــه 

از انحـراف فر فیـن جلـوگیری  فهد که امام عصـر های عـالمـان فیـنـی، نشان می پـرسـش
 کند.  می

 ه ایشان گفت: کاند  رفهکت یاکح  رعالمید فاضل میجماعتی از علما، از س
دم شخصی از مقابـل مـن بـه یرفم؛ فک یگرفش م ها فر صحن حضرت علی ی از شبیکفر 

 یلـیدم استاف بزرگـوارم، احمـد ارفبیرفتم، ف یکروف. وقتی نزف یر مؤمنان میطرف حرم منور ام
ه به طرف فرب حرم آمد. فر بسته بـوف؛ ولـی بـه کنیمن خوف را از وی پنهان نگاه فاشتم تا ا  است.

سی فر  که با کنید. مثل ایگو یه سخن مکدم یدن او، فر باز شد و او فاخل حرم شد. شنیمجرف رس
رون آمد و فر بسته شد. من هم از پشت سـر او رفـتم، تـا از یزند؛ آنگاه از حرم ب یگوشی حرف م

د. یـف وفه رفت. مـن فنبـال او بـوفم؛ ولـی او مـرا نمـیکشهر نجف خارج شد و به سوی مسجد 
د شـد. یفر آنجـا شـه ر مؤمنـانیـه امکوفه شد، به طرف محرابی رفت که وارف مسجد ک نیهم

رف. مـن همچنـان کـآمد و آهنگ نجـف  رونیستاف. سپس، برگشت و از مسجد بیمدتی فر آنجا ا
ه کـ طوری ام گرفـت؛ بـه مسجد حنانـه. فر آنجـا سـرفه یکم نزفیدیه رسکنیپشت سر او بوفم تا ا

رف و مـرا کـد، برگشـت و نگـاهی بـه مـن یمرا شـن  نتوانستم جلوی آن را بگیرم. وقتی صدای سرفه
ه کـنی؟ گفـتم: از مـوقعی ک ینجا چه میرعالم هستی؟ گفتم: آری. گفت: اید: تو میشناخت. پرس

ن قبـر مطهـر یـام. شما را بـه صـاحب ا نون همه جا با شما بوفهکد، تایمطهر شد  شما وارف صحن
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ل تا آخر به من اطـالع فه یقسم م م  یگـو ید. گفـت: میـفهم، آنچه امشب بر شما گذشت، از او 
ای از  فافم، فرموف: فر پـارهنان یسی نگویی  وقتی به وی اطمکام، به  ه تا من زندهکن شرط یولی به ا

ر یـه بروم خدمت امکنموف. به فلم گذشت  یل مکم مشیرفم و حل  آنها براک یر مکمساهل علمی ف
ه کـ دم، چنـانیه بـه فر  حـرم رسـکل را از آن حضرت بخواهم. موقعی کو حل  آن مش  مؤمنان

ت یـه شاه والکنموفم م گشوفه شد و فاخل حرم شدم و از خداوند مسئلت یدی، فر  بسته به رویف
ر شن وفه و از قـاهم که فرموف: برو به مسجد کدم یجواب سؤالم را بدهد. ناگهان، صدایی از قبر منو 

دم. یـرا او امام زمان توست. من هم آمدم پهلوی محراب، و آن حضرت را آنجـا فین؛ زکما سؤال 
 1گرفم. یزل برمبه من کنیدم و حضرت جواب آن را مرحمت فرموف و ایخوف را پرس  مسئله

  . امنیت4

بر طبق روایات، وجوف افراف مؤمن فر بین مرفم، منشأ خیر و برکت و موجب نـزول بـاران و جلـب 
سـوره بقـره از  16۳که فر تفسیر آیـه  منافع و ففع بسیاری از بالها و خطرها از جامعه است؛ چنان

َن »نقل شده که فرموف:  امام صافق َِ   ََ اِّلي  ِاَّماْن   َلَ اْدَفُع   الَّل ََ اْن   ُح اْن   َِ َِ اِّلي  ََ ِشا َعِتَن  َعَّماْن َا ُح
َّلُكوا َْ ََلِة َل ََ ْجَّمُعوا َعَّلی َتْإِك ال

َ
واسطه نمازگزاران شـیعه، بـال  فرستی که خداوند به به 2؛ِش َعِتَن  َوَلْو أ

، هـالک کند؛ زیرا اگر همه شـیعیان نمـاز را تـرک کننـد خوانند، ففع می را از کسانی که نماز نمی
 «  گرفند. می

واضح است که وقتی وجوف افراف مؤمن فر اجتماع، چنین برکتی را به همراه فاشـته باشـد، برکـات 
ت خدا ما کسانی هسـتیم »فرماید:  می مراتب بیشتر خواهد بوف؛ زیرا امام سجاف ، به وجوف حج 

اهلـش منـع گرفیـده نمـوفن  واسطه ما آسمان بر فراز زمین نگهداری شده و زمـین از هالک که به
ََ   َوِاَن  ُحَنِزُل : » فرماید حضرت فر افامه می« است. ُإُج   اْلَغْ  َْ ِض   َاَإَ ا ُت   َوُتْنَّشُإ الَإْحَّمُة َوَت ْْ َوَلاْو َا   اْْلَ

 َْ ْهِّل
َ
َن  َلَس َخْت ِاأ َِ ِض  ْْ    3.«ََ  ِفي اْْلَ

ول باران و انتشار رحمت خـدا و خـروج فر این فراز از بیان امام، به برکاتی فیگر اشاره گرفیده و نز
شمرفه شده است. این موضـوع، یـک اصـل قرآنـی  برکات زمین، از آثار وجوفی اهمه اطهار
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ْهَ  اْلُقإى»فرماید:  است؛ زیرا قرآن کریم می
َ
َن أ

َ
اَن الَساّم ِء   َوَلْو أ َِ ْم َاَإ ا ٍت  ِْ ن  َعَّلْ  ِْ ُنوا َواَتَقْوا َلَفَت ََ آ

ِض  ْْ َخْهن ُهْم ِاّم    ُنوا َحْكِسُبونَواْْلَ
َ
آورفنـد و  مان مییها، ا یو اگر اهل شهرها و آباف 1؛َولِكْن َ َهُاوا َفأ

ب یذکـم؛ ولـی ]آنهـا حـق را[ تیگشـوف ن را بر آنهـا مـییات آسمان و زمکرفند، برک شه مییتقوا پ
 «م.یرفکفر اعمالشان مجازات کیرفند. ما هم آنان را به ک

هـا، تقـوا را رعایـت  توان استفافه نموف، این است که اهل شـهرها و آبافی ین آیه میای که از ا نکته
نکرفند و حق را نیز انکار و تکذیب نموفند و سزاوار تنبیه و مجازات الهی گرفیدنـد؛ امـا فر عـین 

کنـد و برکـات زمـین از فل آن خـارج  کنیم که باران رحمـت الهـی ریـزش می حال، مشاهده می
واسـطه وجـوف اهمـه  شـوند و ایـن، امکـان نـدارف، مگـر به مند می زمین از آن بهره گرفف و اهل می

که مظهر پرهیزکاری فر زمین هستند. خداوند، نه تنها به جهت وجوف آنـان برکـاتش را  اطهار
فر  اهمـهسـبب کرامـت و عظمـت  کند، بلکه بالها و آفـات را نیـز به از اهل زمین فریغ نمی

وسیله  فهد تا شاید به های گنهکار مهلت می سازف و به انسان پیشگاهش، از اهل زمین برطرف می
ولـی  2؛َوماماَنالَلُهِلُیَعـِذَبُهْمَوَأْنـَتفـیِهْم»فرماید:  توبه، به سوی خدا بازگرفند. حق تعالی می

  «رف.کواهد ان آنها هستی، خداوند آنها را مجازات نخیامبر [ تا تو فر می]ای پ
عرض کرفم: علت نیاز به پیامبر  گوید: فرباره تفسیر این آیه به امام باقر یزید جعفی می جابربن

و امام چیست؟ حضرت فرموف: استوار ماندن جهان و تباه نشدن آن؛ زیـرا خداونـد، عـذاب را از 
تـا تـو فر »فرماید:  می که خداوند فارف، مافامی که پیامبر و امام فر آن باشد؛ چنان اهل زمین بر می

سـتارگان، »و پیـامبر نیـز فرمـوفه اسـت: « میان آنها هستی، خداوند آنها را عذاب نخواهند کـرف.
 3«بیت من، موجب امنیت و امان برای اهل زمین. موجب امنیت برای اهل آسمان هستند و اهل

 . حفظ شیعیان 5

شـمرفه شـده اسـت.  عصـرفر برخی روایات، حفظ شیعیان، از جمله برکات وجوفی امام 
شاید علت این مطلب، آن است که فر طول فوران غیبت، شیعیان بیشـتر فر معـرض خطـر قـرار 

 کع مبـاریـکـه آن حضـرت فر توق اند و فشمن از هر طرف به آنان هجوم آورفه است؛ چنان گرفته
                                                           

 .۱6. اعراف، آیه 1
 .۱۱. انفال، آیه 2
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َّمِّلا َن »نوشته است:  دیخ مفیخوف به مرحوم ش ْْ َُ َن  َغْ اُإ  َوَلاْو َا   ِلاِهْ ِإُ ْم   َوَا َن ِسا َن   ْم ِلُّمَإاَعا ِتكُ   َِ
َواُء َواْصَطَّلَّمُكُم  ِلَك َلَنَزَل ِاُكُم الَْلْ نمـاییم و بـه یـاف شـما هسـتیم؛  ما همیشه مراعات شما را می 1؛َُ

 «  کرفند. ریخت و فشمنان، شما را لگدمال می ها بر شما فرو می ها و گرفتاری وگرنه فشواری
 گوید:  نی میالله العظمی ناهی آیت

ل و اشغال ایران توسط روس ها، فشار و سختی ملت ایران  ها و انگلیسی فر فوران جنگ جهانی او 
متوسل شدم و با چشمانی گریان خوابیـدم. فر عـالم  به اوج خوف رسید. شبی به امام مهدی

زیـر آن  ای زن و بچـه ه فر حال سقوط است و عـدهکل نقشه ایران فیدم کرؤیا، فیوار بزرگی به ش
  شیدم. فر این حال، امام زمانکه فر خواب فریاف کبوف  کاند. وضعیت به قدری هولنا نشسته

شان را به طرف فیوار گرفتند. فیوار سر جـای خـوفش قـرار گرفـت. ایشـان کآمدند و انگشت مبار
شـوف، خطـر هسـت، ولـی مـا  ند، خـم میکشـ فرموفند: اینجا، خانه شـیعه، خانـه ماسـت، می

 2فاریم. ند؛ نگهش میکگذاریم سقوط  نمی
که از حال مرفم آگاه است، فر میان افرافی که اعتقاف بـه  وجوف ملکوتی و معصوم امام عصر

فاننـد، موجـب  تر و فلسـوزتر می امامت وی فارند و او را از هرکس فیگر نسبت به خـوف مهربـان
ت روحی برا ی آنهاست؛ به عبارت فیگر، وجـوف امـام، نقطـه اتکـایی اسـت بـرای فلگرمی و قو 

عنوان پناهگـاهی  بندگان خدا تا فر هنگام مواجهه با حوافث هولنـاک، بـه ایشـان پنـاه ببرنـد و بـه
بخش از وجوف امام منتفع گرفند و به تالش و کوشش خویش فر راسـتای نیـل بـه  ساز و آرام چاره

ُ  »فرمـوف:   ند. امیر مؤمناناهداف الهی و اسالمی افامه فه
ْ
ا اْحَّماَإ اْلَباأ َُ

َِ اَتَقْ َنا  ِاَإُساوِل   ُ َنا  
 َِ ْناَ الَّل َِ َلای اْلَعاُدِو  َِ ْقاَإَب 

َ
َن  أ َِ َحٌد 

َ
های جنـگ و  مـا فر هنگـام شـداید و سـختی 3؛َفَّلْم َحُكْن أ

 «تر بوف. فشمن نزفیکبرفیم. آن حضرت، از همه ما به  محاربه با فشمنان خدا، به پیامبر پناه می
 است.  بنابراین، فر عصر غیبت، تنها پناهگاه و امید شیعیان، امام زمان

 . امیدسازی و هدایت اجتماعی6

ها و نیـل  ار سـازمانکبقا و افامه  یفارف و برا یالت و سازمانکیخوف تش یبرا یا اصواًل هر جامعه

                                                           

 .۳76، ص 6۱ ، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  1
 .۱۳6ص  ،به علما و طالب ،  عنايات حضرت مهدیاصفهانی محمدرضا باقی.  2
 .619، ص نهج البالغه. صبحی صالح، 3
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اش فر  اجتمـاع باشـد، وجـوف و مداخلـهن رهبر فر فل یبه هدف، وجوف رهبر الزم است. هرگاه ا
محبـوس،  یهرگاه رهبر بـه عللـ یخواهد بوف؛ ول یها الزم و ضرور الت و سازمانکیهدایت تش

 یافکـامـور اجتمـاع و افـراف،  یریـگیپ یمار باشد، وجوف او بـرایض و بیا مرید و فور افتافه، یتبع
فهنـد. فر  یارهـا را افامـه مـکفافه،  د آن رهبر، فست به فست همیرا باز مرفم به امیخواهد بوف؛ ز

وجـوف  ین مطلب گواه فراوانیا یفاشتند، برا ییها ام و نهضتیه قکان ملل زنده یخ، فر میطول تار
موفـق بـه  یـکبرخورفار بـوفه، هرچنـد از نزف یات و زندگیفهد تا آن رهبر از ح یه نشان مکفارف 
امـام است؛ نمونه این امر، تبعیـد  مانده  یم داریو پا یالت آن گروه، باقکیشده، اما تش ینم یرهبر

به خارج کشور بوف؛ اما با این حال، مرفم با انگیزه بسیار به فعالیت سیاسی و اجتمـاعی  خمینی
 فافند.   خوف افامه می

ا اعتقاف به وجوف امام زنـده و نـاظر کـه بـه امـر ید گفت: آیبا ح، فرباره امام زمانین توضیبا ا
رفن کـ خصـوص آمـافه الت، بهکیت و تشینهضت است، فر حفظ وحدت جمع یالهی آمافه برا

  ست؟یام بر ضد  جور استبداف، مؤثر نیق یافراف برا
بخـش  توانـد الهـام یاو مـ یان مرفم هم نباشـد، وجـوف واقعـیجنبش فر م یکن، اگر رهبر یبنابرا
طنین صـدای رزمنـدگان هـنـوز روف که  یافمان نمی 1گرفف. یافآوریو  کد، تحر  یه امیو ما یمعنو

رســد کــه بـرای مقابلـه بـا  های غرب کشور بـه گـوش می های جنوب و فر کوه اسالم فر فشت
، فر فعاهای فرفی و جمعی خوف، نام مبارک امام  فشمن و برای بیرون راندن آنها از میهن اسالمی

ل خـوف فـروزان ساختند و بـدیـن وسـیـله، شـعـله امـیــد را فر ف را بر زبان جاری می زمان
 فاشتند.  نگاه می

ت ، حضور ُپرشور مرفم فر مراسم  فعای هر روز مؤمنان فر نماز و پس از آن به حضرت حج 
هایـی کـه یـاف و نـامی از موالی مـا  ، حضور فر مـکـان ،  خواندن زیارت جامعه کبیره فعای ندبه
ویـژه فر ، بـه نیـز فر مکـهشوف، همچون مساجد سهله و کوفه و جـمــکران و  می امام زمان

ای روشـن فارف. همچنـین، امــروزه  موسم حـج، همگـی نشـان از توجـه و امیـد آنـان بـه آینـده
عـدالتی فر غالب نقاط جهان گسترفه شده و جای پـای ظلـم را فر همـه جـای کـره زمـیــن  بـی
ــز ســازمان می ــد و نی ــزرگ و قدرتمن ــورهای ب ــد. کش ـــوان فی ــی  یکسویه های بین ت ـــر، ن الملل ـگ
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کـنــند و قـدرتی  های فنـیـایـی و غـیـرعـافالنـه خـوف را بـر جـهــان تـحـمـیــل می خـواسـت
راستی اگر اعتقـاف بـه مـصــلح بــزرگ فر میـان نباشـد، فیگـر  برای مقابله با آنان وجوف ندارف. به

رپـایی هـای فــرفی و جـمــعی فر مسـیر ب گونه امیدی برای بشر باقی نخواهد ماند و تالش هیچ
 ، متوقف خواهد شد.  قسط و عدل

فرمایـد:  فانـد و می را به آینده جهـان امیـدوار می الزمان مقام معظم رهبری، منتظران صاحب
رشــدن چـشــم الزمان منتظران صاحب» انداز زنـدگی بشـر و پایـان فوران ظلـم و  بـه مـنـو 

تواند چشمه امیـد را فر  جهانی نمیتجاوز امیدوارند و جنایات و ستم و تزویر سرفمداران استکبار 
 1«های آنان خاموش کند. فل
ت معرف یبرا ر مؤمنانیام ب یـغا یگریار و فکحاضر و آش یکیند: ینما یم یخدا فو نوع حج 

ــــو ناپ ــــا ی ــــدا؛ آنج ــــک ــــفرما یه م ُض  »د: ی ْْ ُّلااااو اْْلَ َْ ااااَمّ َاَّلاااای َا َت ُْ ااااْن  الَّلّ َِ  

 َِ ةٍ  َق ِئٍم ِلَّلّ َجّ ُِ ََّ   ِا َِ ْا  ،،  ْغُّمو ََ ََّ  َخ ِئف    َِ ْا  ، و  و ُْ ّْش ََ َِ  ِلَئََلّ َتْبُطَ   َظ ِهإا   َُ  ُحَجُج الَّلّ َن ُتا پرورفگـارا   2؛و َاِ ّ
ت چین هیزم یرو ار، و کو آشـ یمرهـ یه گـاهکـ ییها ماند؛ حجت ینم یتو خال یها گاه از حج 

 «  ف.محو و نابوف نشو ین الهیل آییم مرفم پنهان است؛ تا فالیاز ب یگاه
ت خاهف و مغمور، کسی جز پ یمقصوف امام عل کنون بـر  ه تـاکمعصوم نیست  یشوایاز حج 

ام و یـجهان مهیـای ق یالله روز شا  ن برف و ا یبت به سر میط مساعد، فر پس پرفه غیاثر نبوفن شرا
 .نهضت آن حضرت خواهد شد
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 مجلس پازندهم 

 از منظر رسول اعظم امام حسنفضایل 

 *االسالموالمسلمینعلیرضاانصاریحجت

 اشاره

 ، بررسـی ابعـاف شخصـیت امـام حسـناسـت بایسته واکـاوی مهم فینی که یکی از مباحث
فیگـر، شـناخت  سبط اکبر، بهترین الگوی زندگی اسـت. ازسـوی؛ زیرا شناخت زندگی باشد می

، بررسـی سـخنان و های شناخت امـام حسـن یکی از بهترین راه و امام، وظیفه شیعیان است
 .فانـد فرباره ایشان است؛ چراکه حضرت جایگـاه امـام را از همـه بهتـر می سیره رسول خدا

هدیه الهی، ریحانه و روشنای قلب خوف یاف نمـوفه عنوان: امام، فرزند،  از ایشان به  اکرم پیامبر
تبیـین  را از فیدگاه رسول اعظم  کند برخی فضایل امام حسن سعی می ،این نوشتار 1است.

  .کند

  گذاری الهی نام

برایش نـامی انتخـاب   علی ایمتولد شد، مافر بزرگوارش عرض کرف:  که امام حسن هنگامی
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ایشـان  و خبر به حضـرت رسـید .گیرم از رسول خدا پیشی نمی ،اما ایشان فرموف: فر این کار ؛نما
و فر  ،رسانید و آن هدیه الهی را فر آغوش گرفت و فر گوش راسـتش انان خوف را به منزل علی

 ،اید؟ عرض کرفند: فر ایـن کـار نامی برایش انتخاب کرفه :فرموف و آنگاه گوش چپش اقامه گفت
فرمـوف: مـن هـم فر ایـن امـر از خـدای متعـال پیشـی  پیامبر .پیشی نخواهیم گرفت از شما

جبرهیل نازل شد و عرض کرف: ای رسول خـدا  خـدای متعـال بـر شـما  ،فر این هنگام .گیرم نمی
ْنَك ِاَّمْنِزَلةِ »فرماید:  فروف فرستافه و می َِ  

َن َعِّلّ    َِ ِا ْسِم ااْ   َِ وَسی َفَسِّم َُ ْن  َِ وَن  ُْ وَن  ِن ه  ُْ ؛ جایگـاه ها 
 .«هارون قـرار فه  نام او را پسر ،پس .موسی است نسبت بههارون   چون جایگاه ،علی نسبت به تو
 «حسـن»نـام او را  رو، ازایـن شوف. گفته می« حسن»زبان عربی  بوفه که فر ُشَبر اسم پسر هارون،

 1.نهافند
 بافـت فرهنگـی و بـه را بـا توجـه فرزنـدانمانتـا ما  ی است برایالگوی ،گذاری امام حسن نام

های مهم تربیت فرزند، انتخاب اسم خوب و  از روش زیرا ؛میگذاری نمای نام خوف های فینی آموزه
فر  ،بـدی آن ای برای توجه به شخصـیت فرزنـد بـوفه، خـوبی و وسیله، ست. نام زیبااوزیبا برای 

رنجــش روحــی و خــوب نباشــد، ســبب  او ســازی فرزنــد اثرگــذار اســت؛ اگــر نــام شخصیت
فر روایـات، یکـی از حقـوق فرزنـدان بـر والـدین،  ،رو ازاین 2خاطر کوفک خواهد شد. آزرفگی 

پرسـید: مـا فرزنـدانمان را بـا   انتخاب نام پسندیده شمرفه شده است. شخصی از امام صـافق
وف: کنیم. آیا این کـار، نفعـی بـرای مـا فارف؟ حضـرت فرمـ گذاری می های شما و پدرانتان نام نام
ت است.  آری، به خدا قسم»  3«مگر فین، چیزی جز محب 

شـوف، مگـر اینکـه نخسـت نـام او را  هیچ نـوزافی بـرای مـا متولـد نمی»فرموف:   امام صافق
د» فهیم؛ وگرنـه همـان نـام را  نامیم و پس از هفت روز، اگر خواستیم نامش را تغییر می می« محم 

 4«گذاریم. بر او می
کنند که خـالف فرهنـگ  فرزندان خویش انتخاب می ی برایهای نام افراف، خیسفانه برأمت، امروزه

 است. و ایرانی اسالمی
                                                           

 .۳۱6، صاألمالی. شیخ صدوق، 1
 .۱7، ص  بیت حقوق فرزند در مکتب اهل. ر.ک: محمدجواف طبسی، 2
 .۳۱9، ص ۳9۳، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  3
 .۳8، ص 6ج  ،  الکافي. شیخ کلینی، 4
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 تربیت الهی 

بزرگـانی  آن است که فر خاندان وحی تربیـت شـد و مربیـان وی ، از فضایل فیگر امام حسن
شـوف کـه  میفینـی اسـتفافه  های از آموزه ،فیگر . ازسوی بوفند پیامبر، علی و فاطمه همچون:

َح ِم »اند:  مطهره به فنیا آمده های از رحم  بیت اهل ْْ ِة َواْْلَ ََ َِ ْا  ِفي اْْلَْصََلِب الَّش  اَإة  ُنو َْ  ...اْلُّمَط
تمام کمال انسـانی و الهـی را کسـب کنـد. پیـامبر  سبب شد که امام مجتبی ،همین امور 1.«

موف و نسل مرا از این نختم  (وحسین حسن) خداوند اسباط نبوت را به این فو»فرموف:  اسالم
از  مملورشدن از جور و ستم، کند و زمین را پس از پُ  فو قرار فاف. کسی که شهرهای کفر را فتح می

و سـروران جوانـان اهـل  نـداز نسل آنهاسـت. ایـن فو، فرزنـدانی طـاهر و مطهر ،سازف عدل می
 2.«.. اند. بهشت

روزی مرفی سبد خرمایی برای  گویند کرف. می بسیاری تالش فر تربیت امام حسن پیامبر
پرسید: این چیست؟ هدیه است یا صدقه؟ مرف پاسخ فاف: صـدقه  آورف. رسول خدا پیامبر

بـوف و بـازی  نـزف پیـامبر  امام حسـن ،ببر. فر آن حال 3است. فرموف: برای اصحاب صفه
انگشـت  و متوجه شد پیامبر خرمایی برفاشت و فر فهان گذاشت. ،کوفکی جهتکرف. به  می

  خوف را فاخل فهان او کرف و خرما را بیرون کشید و فور افکنـد و فرمـوف: مـا خانـدان محمـد
   4خوریم. صدقه نمی

 واسطه فیض الهی

این است که مایـه نجـات مـرفم، محـل نـزول رحمـت و برکـات  ،بیت از فیگر فضایل اهل
 بـه . رسـول خـدانداز آن برخورفار  بیت امتیاز بزرگی است که تنها اهل ،. این امرندا الهی
  علـی حضـرت س.یهای خـوف بنـو کیبـرای شـر ،نمکـ فرموف: آنچه را امال می  علی امام

ه کـ انـدفرزندان توشریکانت، ؟ فرموف: خدارسول  ایسانی هستند کان من چه یکرف: شرکعرض 
ت من باران میکت وجوف آنهاست کبه بر هستند.  امام شـان یبارف و فر پرتـو وجـوف آنهـا فعا ه بر ام 

                                                           

 .697، ص 1، ج  اإلقبال األعمالطاووس،  . ابن1
 .۴۴، ص ۱7، ج بحار األنوار،  . عالمه مجلسی2
فار( فر مسـجد پیـامبر  )مکان سـایه« صفه»ای به نام  . منظور گروهی از صحابه فقیر است که فر سکوی سرپوشیده3

 سکونت فاشتند.
 .۳۱، ص 6، ج  الطبقات الکبری،  عدس . ابن4
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ت یا راگرفف. خداوند به سبب آنها بال مستجاب می از  ایشـان،ت وجـوف کـگرفاند و بـه بر می ماز ام 
اشـاره    با فسـت بـه حسـن فر این لحظه، .شان استین اینخست ،نیا .بارف آسمان رحمت می

 1ند.ا ه امامکوف: فرزندان او رف و فرمکاشاره  نیبه حس ،سپس .رفک
ْحَنَعِت » نیز فرموف:  امام صافق

َ
ُْ َوأ ّْمَّمَإِت اْْلَْشَج 

َ
ُْ َوَجَإِت   ِاَن  أ ُْ َوِاَن  َحْنِزُل   الِثَّم   َْ ْن َُ   اْْلَ الَساَّم ِء   َغْ 

ََ  ُعِبَد  ُن  ِْ َُ َوَلْو َا َن ِتَن  ُعِبَد الَّل َُ ِض َوِاِعَب  ْْ َحْنُبُت ُعّْشُ  اْْلَ َُ  َو وه یـفرختـان م ،بـه سـبب مـا ...2؛الَّلا
بـارف و  یآسـمان م از شوند و به سبب ما ابـر یم یرسند و روفها جار یها به ثمر م وهیفهند و م یم
م، هرگـز یشوف و اگر مـا نبـوف یده میخداوند پرست ،ما یبندگ واسطه ند و بهیرو ین میاهان از زمیگ

 شوف.  ده نمییخداوند پرست
، امـا گیـرف صـورت می بیـت علیـه اهـل ییها نامهربانی از افراف، سوی برخی گرچه امروزه از

سـفره  زیـرا اینـان سـر ؛هسـتند  بیت های جهان مدیون اهل حقیقت این است که همه انسان
فـیض الهـی قـرار  ها مـورف رحمـت و انسـان ،اگـر اینـان نبوفنـد .اند نشسـته آن بزرگواراننعمت 

باشـد.  می  بیت سایه هدایت اهل رستگاری مرفم نیز فر و هدایت ،سوی فیگر از .گرفتند نمی
بـه ایـن مطلـب  از پیـامبر یه زمخشری با نکر روایتک چنان ؛باشند اینان کشتی نجات بشر می

ْن » اشاره نموفه است: َِ ِئَّمُة  ِإي َواْْلَ ََ ُْ َا َْ  ُنو ي َوَاْعُّل ُِ َجُة َقّْلِبي َواْاَن َه  َّمَّمَإُة ُفَؤا ْْ َنا ُء َف ِطَّمُة َا ََ ُ
ُوْلِدَه  أ

ْم َهاَوى ُْ َّلَ  َعْن ََ ْن َت ََ ْم َنَج  َو ِْ َم ِا ََ ِن اْعَت ََ  َِ َُ َو َاْ َن َخّْلِق ٌُ َاْ َن ّْمُدو ََ ِاي َوَحْبٌ   عصـاره و  ،فاطمـه 3؛ َْ
نور چشم من است و امامان  ،باشند و همسرش میوه فل من می ،خون قلب من است و پسران وی

 .باشـند آنان طناب آویختـه بـین خـدا و مـرفم می .ای خدای من هستنده امین ،از فرزندان فاطمه
 «سقوط خواهد نموف. ،گرفاند ییابد و هرکس از آنان رو نجات می ،هرکس به آنان چنگ آویزف

ه )ریسـمان  حبلهای خدا و  ـ امین  ـ ازجمله امام حسن فرزندان فاطمه ،فر این حدیث الل 
ویژگی ایـن  امابه این مضمون وجوف فارف،  فیگری نیز فیثاحااست. گرچه  معرفی گرفیده الهی(
 ایـن وفه اسـت؛ت، مانند زمخشری آن را نقل نمسن   بزرگ اهل ایعلم ی ازآن است که یک روایت

 حضـرت امامـت فرزنـداناسـت و نیـز از  فضـایل محـوری عتـرت  روشـنی بیـانگر حدیث، به
 فهد. میگوید که خاستگاه باور تشیع را شکل  سخن می هفاطم

                                                           

 .۴۳9، ص األمالي . شیخ صدوق، 1
 .۳۴۴، ص ۳ ، ج الکافی،  . شیخ کلیني2
 .111، ص ۱ ، ج   الموسوعة الکبری عن فاطمة الزهراء. اسماعیل انصاری زنجانی، 3
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 دوستی 

حضرت بارهـا  .باشد به وی می محبت رسول اعظم ،امام حسن های مهم   ویژگیفیگر  از
را پـافاش  بیت تا آنجا که محبت به اهل ه است؛آن پافشاری نموف بر کرفه، به این امر تصریح

خصـوص محبـت بـه  بـه، بیـت فر روایات متعدفی نیز فوسـتی اهل 1ه است.رسالت فانست
فقـط فوسـتی امـام  یشمرفه شـده اسـت و گـاه  محبت به شخص رسول خدا ، حسنین

 به حساب آمده است.  فوستی رسول خدا ، حسن
کـه  فرحـالی فر مسجد نشسته بوفم که فاطمـه زهـرا گوید: نزف رسول خدا ارقم می زیدبن

رفـت.   رسول خـدا هخان ویبا وی بوفند، از منزل خوف خارج شد و به س حسن و حسین
اْن »سر مبارکش را به سوی من بلند کرف و فرموف:   نگاه رسول خداآ ََ َحَبِناي َو

َ
ْم َفَقْد أ ُْ َحَب

َ
ْن أ ََ َو

ْاَغَّضِني
َ
ْم َفَقْد أ ُْ ْاَغَّض

َ
هرکس اینها را فوست بدارف، مرا فوست فاشته و هرکس ایشـان را فشـمن  2؛أ

بـدارف، همانـا مـرا فوسـت  هرکس آن فو را فوست»همو فرموف: « بدارف، مرا فشمن فاشته است.
 3«فاشته و هرکس آن فو را فشمن بدارف، همانا مرا فشمن فاشته است.

بر منبر رفـت و بـا مـرفم سـخن گفـت. مـرفی از میـان   امام حسن ، پس از شهافت علی
را فیدم که حسن را بر فامـن خـوف نشـانده بـوف و  جمعیت برخاست و گفت: من خوف پیامبر

فرموف: هرکس مرا فوست فارف، باید که او )حسن( را فوست بدارف  حاضران این موضوع را بـه  می
فر  ،سـپس .گفتم کس سـخنی نمـی نبوف، فر این باره به هیچ  غایبان برسانند. اگر فرمان پیامبر

   4جای خوف نشست.
 شده است: سفارشفو معیار مهم  مبربه امت پیا ،فر این احافیث

فار  فوسـت ههرکـ ،فانسـته شـده و فر نتیجـه  فوستی رسول خدا ، ل: فوستی امام حسناو  
 نیز باشد. فار امام حسن باید فوست ،باشد رسول خدا

 شمرفه شده است. بغض و فشمنی با رسول خدا ،فوم: بغض و فشمنی با امام حسن
ه و مانند آنها است بر خلفای بنیمعیار، خط بطالنی  این فو مثل وهابیت که فر طـول تـاریخ  ،امی 

                                                           

ي : »23. شورا، آیه 13 َمَوَفَة ف  اَل الس رًا إ 
ه  َأجس َئُلکمس َعَلیس بیُقلس ال َأسس ُقرس  .« الس

 .169، ص ۳، ج  کمال الدين وتمام النعمة. شیخ صدوق، 2
 .۱81، ص ۱ ج  ، طالب مناقب آل أبيشهرآشوب،  . ابن3
 .۳1، ص 6، ج الطبقات الکبریسعد،  . ابن4
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به سزای بغض امـام  روست که پیامبر اند. ازاین را به فوش کشیده بیت َعَلم فشمنی با اهل
فرموف: فر شب معراج فیـدم  گوید: رسول خدا عباس می نیز اشاره نموفه است. ابن حسن

َساْ ُن َا » که بر فر بهشت نوشته بوف: ُِ َساُن َواْل َِ ، اْل َِ ، َعِّليٌ َحِب اُ  الَّلا َِ ُسوُل الَّل َْ َّمٌد  َِ َُ  ، َُ َا الَّل َِ  
ََ َل َِ

ْم َلْعَنُة الَّلَ ِْ ، َعَّلی َا ِغِّض َِ ُة الَّل ََ َ
، َف ِطَّمُة أ َِ  ،محمد رسـول خـدا .نیست خدامعبوفی جز  1؛ َصْفَوُة الَّل
باشند. کسانی که بغض  و فاطمه کنیز خدا می ،خدا هو حسن و حسین برگزید ،و علی حبیب خدا

 «  آنها را فاشته باشند، لعنت خداوند بر آنها باف.

 الهی  علم

است. ایشان فر حیـات   کند، امام حسن روایت نقل می  جمله کسانی که از رسول خدا از
های پیامبر که گاهی آیات وحی و گاهی روایـات بـوف،  با فریافت گفته و فه سال فاشت  پیامبر

 فاف.  فیگران انتقال میبه  نموفه، آنها را کسب

فرنگ به منزل آمـده و آنهـا را  آمد، بی فروف می  که بر رسول خدا یبا شنیدن آیات  امام حسن
شـده بـوف.   منـانؤیر مباعث تعجب ام ،لهئ. این مس کرف قراهت می برای مافرش فاطمه زهرا

یافـت و آنگـاه  هفت ساله بوف که به همراه پیامبر فر مسجد حضور می  اند که امام مجتبی آورفه
شـنید و آنگـاه کـه بـه خانـه  هـا را از زبـان جـدش می شـد، همان که آیات جدید بـر او نـازل می

منـان وارف خانـه ؤم کـه هرگـاه امیـر ای گونـه بـه ؛کرف گشت، برای مافرش فاطمه تالوت می بازمی
 وقتـی مـاجرا را نزف فاطمه است. ،کرف آیات جدیدی که بر پیامبر نازل گرفیده شد، مالحظه می می

. بـدین جهـت، روزی شـنیدم فرموف: از فرزنـدت حسـن شد، فاطمه می جویا می از آن حضرت
 ،ر نازل شـدهزوفتر به خانه آمد و از فید فرزندش پنهان گشت تا آیات جدید را که بر پیامب  علی

که خواست آیـات قـرآن را بـرای  همین و وارف خانه شد  بار فیگر از فرزندش بشنوف. امام حسن
زفه شـد. امـام  مافرش بخواند، زبانش به لکنت افتاف و از خواندن سریع باز ماند. مافرش شگفت

گویا شخصیت بزرگی فر خانه است که با شـنیدن سـخنانم،   تعجب نکن ،گفت: مافر  حسن
از محل اختفا بیرون آمـد و فرزنـدش   منانؤم فر این هنگام، امیر .فارف گفتن بازمی مرا از سخن

 2حسن را فر آغوش گرفت و بوسید.
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سـبب  ،فیگـر عنایت علم خـدافافی ازسـوی و ،سو ازیک از پیامبر کسب علم امام حسن
فر   یمان نقـل کـرفه اسـت: روزی پیـامبر بن باالترین مقام علمی برسد. حذیفةشد که امام به 

بـه نـزف   نشسته بوف که امام حسن ،اطراف مدینه به همراه گروهی از اصحاب، همانند علی
کنـد  نظری به او انداخت و فرموف: این جبرهیل است که حسن را راهنمایی می  آنها آمد. پیامبر

فرزند و نفس پاک و یکی از اضالع  ،نماید. این حسن که وی را محافظت میو این میکاهیل است 
 من است. پدر به فدای این حسن باف 

را گرفت و بـه   برخاست و ما هم برخاستیم. آنگاه حضرت فست امام حسن پیامبر ،سپس
فرموف: این حسـن، بعـد از مـن راهنمـای مسـلمانان  بعد راه افتاف و ما نیز با حضرت راه افتافیم و

از مـن خبـر  ،پرورفگار عالم به من اسـت. ایـن حسـن هشده خواهد بوف. این حسن، هدی هدایت
ت مرا زنده می کرفه،فهد. آثار و فین مرا به مرفم معرفی  می  کند.  سن 

عصـای خـوف را بـه  کـه نشین، فرحالی تمام نشده بوف که عربی بافیه  هنوز سخن پیامبر اسالم
آیـد،  به او افتاف، فرمـوف: ایـن مـرف کـه می  کشید، به سوی ما آمد. وقتی چشم پیامبر زمین می

گوید. وی فرباره اموری از شما جویا خواهد شـد. هنگـامی کـه عـرب  سخن خشنی به شما می
و یک از شـما محمـد اسـت؟ مـا گفتـیم: منظـور تـ وارف شد، بدون اینکه سالم کند، گفت: کدام

محمـد  مـن قـباًل  یفرموف: آرام باشید  آنگـاه او گفـت: ا  رسول خدا ،چیست؟ فر این هنگام
  تـو را بیشـتر فر فل گـرفتم. پیـامبر خـدا هتو را فر فل فاشتم و اکنون که تو را فیـدم، کینـ هکین

 فرموف: سـاکت باشـید  سـپس عـرب  لبخندی زف؛ ولی ما خواستیم او را تنبیه کنیم؛ اما پیامبر
بنـدی و هـیچ فلیـل  محمد  تو گمان فاری که پیامبری؟ فر صورتی که به انبیا فروغ می یگفت: ا

  فرموف: چه منظـوری فاری؟ گفـت: اگـر فلیـل فاری، بیـاور  پیـامبر  نداری؟ رسول اکرم
فرموف: آیا فوست فاری یکی از اعضای من به تو خبر فهد؟ او گفت: مگر عضو انسان هم سخن 

و بـا او ]فرمـوف: برخیـز   حضـرت بـه امـام حسـن ،سـپس .فرموف: آری مبرگوید؟ پیا می
خیـزف و  به نظر حقارت نگریست و گفت: پیامبر خوفش برنمی او به امام حسن [گو کنو گفت

به او فرموف: حسن جواب تو را خواهد   کند تا با من سخن گوید  رسول خدا کوفکی را بلند می
 ت گرفت و فرموف: آرام باش  آنگاه این اشعار را سروف.بر آن مرف سبق گفت. امام حسن

تو از شخصی کوفن و فرزند کوفن نپرسیدی؛ بلکه از شخص فانشمندی جویا شدی و تو بسیار »
تـو از  کننده بپرسـد. الؤمافامی که شخص س ؛نافانی. اگر تو نافانی، شفای نافانی تو نزف من است
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ارثی اسـت  ،وانند آن را تقسیم کنند. این علم و فانشت کنی که فلوها نمی فریای علمی پرسش می
 «به یافگار نهافه است. [نزف ما] که رسول خدا

ولـی فر  ،خویشتن تجـاوز کـرفی فرازی نموفی و از حد   حضرت افامه فاف: گرچه تو زبان ،سپس
 با خواست خدای علیم، با ایمان کامل بازخواهی گشت. ،عین حال

به او فرموف: آری، تو با قـوم  گویی؟ امام حسن زف، گفت: چه می آن مرف پس از اینکه لبخندی
بدون فرزند اسـت و بیشـتر عـرب   گو پرفاختید و گمان کرفید محمدو خوف گرف آمده، به گفت

محمـد  هخواه محمد باشد. تو گمان کرفی که کشند وی را فر فل فارف و کسی نیست که خون هکین
ات خواهند فاف. نفس تو، تو را به این عمل وافار کـرف.  بیلهخواهی بوف و پول خون آن حضرت را ق

را بکشی؛ ولـی ایـن کـار بـرای تـو  پیامبر اسالم ،ای که با آن تو عصای خوف را به فست گرفته
ای که مبـافا ایـن راز  فشوار شد و چشمت این بینایی را نداشت و تو اکنون بدین منظور نزف ما آمده

کنم. تـو فر  ای، آگـاه مـی ای. من اکنون تو را از سفری کـه آمـده دهفاش شوف؛ اما به طرف خیر آم
هوای روشنی از خانه خارج شدی که ناگاه باف بسیار شدیدی وزید و تاریکی آسمان را فرا گرفـت. 

شوف و اگـر برگـرفف، پـی خواهـد  آنگاه تو نظیر یک اسب شدی که اگر جلو بروف، گرفنش زفه می
شنیدی. ابرهـا بـر تـو احاطـه نمـوفه و سـتارگان از  نگی را نمیز کس و هیچ شد. صدای پای هیچ

ای که طلوع کرفه و با فانشی که راهنما باشـد، پیـدا  ستاره هنظرت غایب شده بوفند. راه را به وسیل
پایـان هسـتی. هرچـه بـر  فیدی فر یک بیابان بی کرفی، می کرفی. هرگاه مقداری راه طی می نمی

ای. بافهـای  فیدی راه خوف را فور کرفه رفتی، می ز تپه و بلندی مینموفی و بر فرا خوف اجحاف می
های  ای را فر راه فیدی و تپـه خواستند تو را از پای فرآورند. یک باف صرصر و برق جهنده شدید می

ها تو را خسته کرفه بوفند. وقتـی بـه خـوف آمـدی کـه  سنگریزه ،تو را به وحشت انداخته ،آن بیابان
 ات برطرف شد. ای و چشمت به جمال ما روشن و قلبت باز و آه و ناله فیدی نزف ما آمده

گویی؟ تو زنگ قلب مرا زفوفی. گویـا تـو بـا مـن  اعرابی گفت: ای پسر  این مطلب را از کجا می
ای. هیچ موضوعی از من نزف تو مخفی نیست. گویا علم غیـب فاری؟ سـپس عـرض کـرف:  بوفه

ُد الّلَ »فرموف:  اسالم چیست؟ امام حسن َْ ْشا
َ
َُ َو أ حَك َلا ُِ َا َشِإ َُ َوْحَد َا الَّل َِ  

ََ َل َِ ْن َا 
َ
ُد أ َْ ْش

َ
ْ َبُإ أ

َ
َُ أ

ُسوُلَ َْ ُِ َو  َّمدا  َعْبُد َِ َُ َن 
َ
 .«  أ

رسول  یقسمتی از قرآن را به وی آموخت. او گفت: ا آنگاه رسول خداو  آن اعرابی اسالم آورف
بـه او   بازگرفم و ایشان را از حافثه آگـاه کـنم؟ پیـامبر خـداام  فهی من نزف قبیله   اجازه میخدا
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ر آنها اسـالم آورفنـد. پـس از تگو کرف و بیشو خویش گفت هاجازه فاف. او رفت و با گروهی از قبیل
گفتند: به حسن مقامی فافه شده کـه بـه  افتاف، می می این حافثه، هرگاه نظر مرفم به امام حسن

 1است. کس از مرفم فافه نشده هیچ

 شجاعت شهامت و

شجاعت است. متأسفانه برخی تصور کرفنـد کـه شـجاعت  ، امام حسن از خصوصیات مهم  
بـه همـین  و کمتر از امامان فیگر بوف و فر میدان نبـرف، شـجاعت الزم را نداشـت امام حسن

َالَساَ ُء »فرمـوف:  امـام علـی .اسـتباطل پنداری  ،این. زمام امور را به معاویه سپرف ،جهت
 َُ َناا َِ َُ َواََت َُ فاا َّمن أَحَباا َْ  الّّلااَ ُساابِ َن ســخاوت و شــجاعت،  2؛َوالَّشااج َعُة َغإاِئااُز َشااإحَفٌة، حَّضااُع

های واالیی هستند که خداوند سبحان آن فو را، فر وجوف هرکس که فوستش فاشـته و او  خصلت
 «گذارف. را آزموفه باشد، می

مسئولیت افراف بستگی فارف و هرچه مسـئولیت خطیرتـر باشـد، ی به بسیارالبته این نیاز، تا حدوف 
تـرین باشـد تـا فر اقـدامات و  ، رهبر جامعه باید فریـافلرونیاز به فریافلی بیشتر است. به همین 

فر متـون  ،رو های ُخرف و کالن، از خطـرات احتمـالی واهمـه نداشـته باشـد. ازایـن گیری تصمیم
فرمـوف:  های رهبری شمرفه شده است. امام علـی اسالمی، شجاعت همچون علم، از ویژگی

ُ  َوُشج ع   ا حْنك » َْ امام، بایـد فانشـمندی فانـا و شـجاعی  3؛َواْاَ ُم حِجُ  أْن حكوَن ع ِلّم   ا َحْج
 «نترس باشد.

 مصـداق گـاهی نمـوفن فر میـدان نبـرف نیسـت؛ تنهـا جنـگ ،ناگفته نماند که معنـای شـجاعت
 . اسـت مـرفم آبـروی فـرفی بـرای عمـوم فداکرفن مصـالح و ن وگیری کال تصمیم فر ،شجاعت

سـوز اتخـان  ای است که از سوی رهبران فل ترین استراتژی رعایت این امر، شجاعانه و خرفمندانه
کننـد. امـام  گاه مصالح عمـومی را فـدای مصـالح فـرفی و گروهـی نمی زیرا آنان هیچ ؛شوف می

حفظ اسالم و رعایت مصالح مسلمانان، تن به صلح ریزی،  نیز برای جلوگیری از خون  حسن
ایـن فر  4.« ... ریـزی جلـوگیری کـنم من صلح را پذیرفتم تـا از خـون»که خوف فرموف:  فاف؛ چنان

                                                           

 .۱۱۴ـ  ۱۱۱. همان، ص 1
 .66، ص 1، ج غرر الحکم ودرر الکلم. تمیمی آمدی، 2
 .۳71، ص 16، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 3
 .۳66، ص حیات فکری و سیاسی امامان شیعه. رسول جعفریان، 4
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خاری فر چشم و استخوانی فر گلوی آن بزرگوار بوف. عبدالحسـین   حالی است که صلح امام
ین می شرف از فشـوارترین حـوافثی بـوف کـه امامـان  با معاویه،  صلح امام حسن»نویسد:  الد 

بـا ایـن   از ناحیه این امت بدان فچار شدند. امـام حسـن  پس از رسول اکرم بیت اهل
کس جز به کمک خدا قافر بر تحمل  فرسایی را متحمل شد که هیچ چنان محنت طاقت صلح، آن

تـوان  نه این شـجاعت را مینمو« آن نیست؛ لیکن او از این آزمایش... سربلند و پیروز بیرون آمد.
 .نوشیدن زهر یاف کرف ، با تعبیر6۱6 پذیرش قطعنامهاز  جو کرف کهو فر امام راحل جست

شـجاع نباشــد.  ،رهبــر جامعـه اسـت کـه امـام و  چگونـه امکـان فارف امــام حسـن ،بنـابراین
 و مـذمت ایشـان، زیـرا صـلح ؛شـجاعت اسـت گیری امام مبنی بر صلح، مصداق بـارز تصمیم

منین ؤمـ برخـی حضـرت را مـذل   ،که بعد از صلح نچنا ؛را فر پی فاشت ی بسیاریها زبان زخم
تـرین مصـداق شـجاعت اسـت.  مهم ،ها و مشکالت برفباری فر برابر اهانت . بنابراین، خواندند

ْبُإ َشج َعةٌ »فرموف:  علیامام  ََ  «  ای از شجاعت است. ؛ صبر، گونهَواْل
ْو َقَعاَدا» پیامبر فرموف:این اساس باشد که  شاید بر

َ
ا  أ ََ ا ِن َق  ََ  ََ َِ ایـن فو فرزنـدم،  1؛اْاَنا َي َهاَهاِن 

تر از همـه اینکـه صـلح  مهم« اند؛ خواه قیام کنند و یا سکوت نمایند. حسن و حسین، هر فو امام
َن  َو » فرموف: پیامبر ،رو ازاین .فاشت ارزشمندی امام فواید اِّلُ،  َساِ ٌد  َهَها اْاِني َِ َْ َُ  ُح َِ  الَّلا  َااْ َن  ِاا

َن  ِفَئَتْ ِن     «بین فو گروه مسلمان، صلح برقرار خواهد کرف. ،خداوند به فست او 2؛اْلُّمْسِّلِّم ن َِ
معاویـه فر  .به نمـایش گذاشـت را شهامت خوف حتی بعد از صلح نیز شجاعت و امام حسن

ه خـوف را کـ گونه آن ؛های گوناگون بر مناطق اسالمی مسلط شده بوف زمان خالفت خوف با فسیسه
فر  را نیـز به شهافت رسیده بـوف و امـام حسـن علی حضرت هکچرا؛ فانست رقیب می بی

به مدینـه وارف  ،فر این سفر و رفکمعاویه سفری به حجاز  . فر این ایام،شانده بوفندکبه انزوا  مدینه
 علـی امام مقامجی به ک ی و فهنیبه ناسزاگو ،سخنرانی هنگام .رفکشد و فر مسجد سخنرانی 

سخنرانی معاویه، برخاست و پس از حمد و ثنا فرمـوف: خداونـد  بینفر  پرفاخت. امام حسن
ه فر فوفمان او وصی قـرار فاف و هـیچ پیـامبری کمگر این ،رفکهیچ پیامبری را به پیامبری مبعوث ن

و مـن بـوف  رسول خدا وصی    علی ،گمان ن فاشت و بیاه فشمنی از مجرمکمگر این ،نبوف
ولـی  ؛حـرب اسـت ،تـو جد   و پسر صخر هستی  [ای معاویه]اما تو  ؛هستم  پسر همین علی

                                                           

 .۱9، ص 1ج  اإلرشاد،. شیخ مفید، 1
 .167ص  ،۳9، ج طبقات الکبریال، ابن سعد واقدی. 2
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ه  .اسـت  حضرت فاطمـه ،هند است و مافر من ،مافر تو .است  رسول خدا ،جد  من جـد 
ه تو حضرت خدیجه ،من َُ   َفَّلَعاَن »؛ 1نثیله اسـت ،است و جد  َن    الَّلا ََ ْقاَد

َ
َنا  َحَساب   َوأ ََ ْْلَ

َ
ُ ْفاإا  أ

ْ إا   ُِ ْخَّمَّلَن  
َ
ه فر بین ما از نظر حسب و شرافت خـانوافگی کس را کند آن کخداوند لعنت  ،پس 2؛َوأ

.  همه حاضران فر مسـجد گفتنـد: آمـین.« فر بوفه و غافل از یاف خدا استکپست است و پیشتاز 
 ین آمد.ینده شد و سخن خوف را فیگر افامه نداف و از منبر پاکمعاویه سراف

 مظلومیت
زیـرا فر زمـان حیـات و بعـد از  ؛مظلومیـت ایشـان اسـت ، یکی از ابعاف زندگی امام حسـن

اینکـه مـرفم  تـر همـه مهم از .شهافت، به حضرت اهانت شد و جنازه ایشان را تیر بـاران نموفنـد
سبب شده است که عزافاری برای ایشان کمتـر  ،مظلومیت ایشان آشنا نیستند. همین امر چندان با

از  شـهافت ایشـان خبـر فاف و از مظلومیت و فر حالی است که رسول خدا ،این .جام شوفان
 حضرت فرمـوف: و به زیارت ایشان بروند. کنند گریه پیروان خویش خواست برای امام حسن

ه بعـد از مـن کـها افتـافم  سـختی اف آن مصـایب ویـبه  ،رفمکه من به حسن نظر کهنگامی   ... »
شته خواهد شـد. فر همـان کله زهر یوسه ه بکنیتا ا ،ن همچنان خواهد بوفد  وضع حسیخواهد ف

ت حسـن یـز بـرای مظلومیـگانه برای شهافت و هـر چ های هفت ه و آسمانکه مالهکموقع است 
چشـمش فر آن  ،نـدکه یـسی برای حسنم گرکا. هریان فریحتی پرندگان هوا و ماه ؛نندک ه مییگر

قلـبش فر آن  ،فغمگین شـوه برای او کسی کنخواهد شد.  نابینا ،شوند ور میکها  ه چشمکروزی 
ع یـسـی حسـنم را فر بقکنخواهـد شـد. هر انـدوهناک ،دگرفن ها محزون می ه همه قلبکروزی 

 3.«افتیلغزش نخواهد  ،لغزند ها فر صراط می ه قدمکقدم او فر آن روزی  ،ندکارت یز

                                                           

 بوفند. . هند و نثیله، به ناپاکی مشهور1
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 مجلس شازندهم 

 آداب و شرایط مراسم شادی در اسالم

 *نیااالسالموالمسلمینمحمدسبحانیحجت

 اشاره

های مثبت زندگی مورف بررسی قـرار گرفتـه،  های اخیر با توجه به جنبه یکی از مباحثی که فر سال
هـای  وخم های روزانه و حرکت فر پیچ موضوع شافی است. انسان بر اثر حوافث یا کار و فعالیت

شوف و بـرای رهـایی از ایـن افسـرفگی، بایـد بخشـی از  فشوار زندگی، فچار خستگی و مالل می
ها و  اوقــات خــویش را بــه شــافی و تفــریح اختصــاص فهــد. فر حقیقــت، یکــی از شــاخص

. بــرای  انــی فر جامعــه، میــزان شــافی و نشــاط افــراف آن اســتهــای مهــم  ســالمت رو عالمت
ترین آنها شرکت فر مراسـم عروسـی خـوف یـا  های بسیاری وجوف فارف که مهم کرفن، بهانه شافی

 فوستان و اطرافیان است.
آفرین باشـد، آرزوی هـر عـروس و  انگیز و شـافی کـه خـاطره طوری انجام تشریفات عروسی، به

ای مراسـم  ها مواجهیم. عده عروسی با برخی افراط و تفریط  ال، فر مراسمفامافی است؛ با این ح
کنند. متأسفانه، وضعیت مراسـم عروسـی فر  عروسی خوف را با روشی کاماًل نامتناسب برگزار می

                                                           

 ی فانشگاه کاشان.علم  ئتیهعضو  *
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ای است که برای بعضی از مؤمنان، برگـزاری مراسـم عروسـی  خـالی از گنـاه، بـه  گونه جامعه، به
 . است صورت یک آرمان فر آمده

شده و هدفمند باشـد، نـه تنهـا مـورف مخالفـت فیـن  نترلکاگر مراسم عروسی و جشن و ُسرور، 
تواند اسباب رضایت الهی را نیـز فـراهم آورف. بـرای برگـزاری  ه میکه از اموری است کنیست، بل

هـای جـایگزین اسـتفافه  توان ابتکار به خرج فاف و از طرح جشن عروسی شاف و خداپسندانه، می
 رف.ک

 تعریف شادی

م ز وقـت، بـی فر لغت، به معنای: خشنوف، خوشـحال، خوش« شاف» سـتن و یغم، خـوش و خـر 
 1فلی آمده است. هم به معنای: شافمانی، خوشحالی و خوش« شافی»رفن است و ک زندگی

ف از یـرفه کـه فر اینجـا تنهـا بـه یـک تعرکهای مختلفی از نشاط اراهه  فیشناسی تعر علم روان
د. یـآ روزی به فست مییه از حس  ارضا و پکشافی، احساس مثبتی است »م: ینک اشاره میشافی 

بی از عاطفه مثبـت بـاال و کیها، منهای فرفها... . شافی، تر شافی، عبارت است از مجموع لذت
 2«ن است.ییعاطفه منفی پا

بار  16مجموع،  مفهوم شافی بارها با الفاظ مختلف فر قرآن کریم بیان شده است. این مفهوم فر
ح»، «فرحوا»، «فرح»با تعابیر مختلفی همچون:  فر قرآن آمـده و بـه « فرحین»و « فرحون»، «تفر 

ت ترجمه شده است.  3معنای خوشحالی، سالمت، شافمانی و مسر 

 ضرورت شادی

ه شافی و نشاط، زنـدگی معنـا و مفهـوم خاصـی یشافی برای انسان، امری ضروری است. فر سا
گـرفف. شـافی،  اثر می امی و نگرانی بیک، و ترس و بدگمانی و نایکها به هم نزف فل ند وک دا مییپ

فهـد؛  ر قـرار مـییز تحـت تـأثیـه جسـم او را نکـگـذارف، بل ر میینه تنها بر روح و روان انسان تأث
ه فر حالـت مخفـی اسـت، کماری  سرطان یاند: حتی قافر است از رشد و نمو  ب ه گفتهک طوری به

                                                           

 «.شافی»، نیل واژه فرهنگ فارسی عمید. حسن عمید، 1
 .۱67، ص انگیزش و هیجان؛ جان مارشال ریو، 1۴، ص شرع و شادیفار،  . ابوالفضل طریقه2
 .۳8، ص در آيینه معارف به خنده، شوخی و شادمانینگاهی نو . محموف لقمانی، 3



   981  مجلس شانزدهم: آداب و شرايط مراسم شادی در اسالم

ر یه سـاکـت فارف یـقـدر اهم زهاسـت و آنین چیشافی، بهتـر»د: یگو ارسطو می 1.ندکری یشگیپ
 2«سب آن هستند.کزها برای یچ

 اسالم و شادی

باشد. فین، هم بشر  ارمغان فین برای بشر، شافی، بهجت و ُسرور به معنای واقعی و عمیق آن می
 آن را پیش روی او نهافه اسـت.مندی کامل از  را با شافی حقیقی آشنا کرفه و هم راه رسیدن و بهره

کنند، باید گفت کـه ایـن آیـین بـه  برخالف عقیده برخی که اسالم را فین غصه و گریه معرفی می
تمامی نیازهای روحی و جسمی انسان توجـه فارف و فاشـتن نشـاط و روحیـه شـاف را الزمـه یـک 

ر خصـوص ایجـاف های ارزشـمندی ف . فر فستورات آسمانی اسـالم، نکتـه فاند زندگی موفق می
م  شافی و نشاط آمده است؛ مانند: ثواب هـای شـاف،  زفن بر فیگران، تأکید بـر پوشـیدن لباس  تبس 

استعمال بوی خوش، فیدار با فوستان، نظافت و پاکیزگی، مسافرت و تفریح، حضور فر طبیعـت 
 طبعی و مزاح. و شوخ

ََ »فرماید:  می امام رضا ْن َحُكوَن َز
َ
ُدوا ِفي أ ِْ َِ َوَسا َعة  اْجَت َاَع َسا َع ٍت َسا َعة  ِلُّمَن َجا ِة الَّلا ْْ ُنُكْم أَ

وَن لَ  َُ ِّل َْ ُح ْخَواِن َوالِثَق ِت اَلِهحَن ُحَعِإُفوَنُكْم ُعُ وَاُكْم َو ِإ اْلَّمَع ِش َوَس َعة  ِلُّمَع َشَإِة اإْلِ َْ ُكْم ِفاي اْلَبا ِطِن ِْلَ
َْ  ِلَّلَهاِتُكْم ِفي َغ  ُّلوَن ِف  َْ وَن َعَّلای الَثََلَّماِة َسا َع تَوَس َعة  َت ُْ ِِ الَس َعِة َتْقاِد ِه َْ َإٍم َوِا َِ َُ کوشـش   3؛ْ ِإ 

روز شما چهار ساعت )قسمت( باشد: ساعتی برای عبافت و خلـوت، سـاعتی کنید اوقات شبانه
های  برای تأمین معاش، ساعتی برای معاشرت با برافران و ساعتی را هم به انجـام تفـریح و لـذت

ت و شافی  ساعت تفریح است که نیـروی انجـام وظـایف حالل  اختصاص فهید. به وسیله مسر 
 «یابید. اوقات فیگر را می

فافن به شافی و ُسرور، به تأمین معاش یا کار و اوقـات فراغـت و  فر این حدیث، عالوه بر اهمیت
ر بر شافمانی هستند. حضرت  نیـز  علیروابط اجتماعی هم اشاره شده است که از عوامل مؤث 

َكاِم »فرماید:  می ِِ ِِ اْلُقّلوَب َتَّمُ ّ َ ّم  َتَّمُ ّ اْْلْاداُن َف ْاَتغوا َلْ  َطإاِئاَ  اْل ها  هـا ماننـد بـدن فل 4؛ََنّ هِه

                                                           

 .۱۱، ص 1۱7، ش پیوند. نشریه 1
 .۳1، ص شناسی شادی روان. مایکل آیزنک، 2
  .۱1۳، ص 76ج ، بحار األنوار. عالمه مجلسی، 3
 .۱۳حکمت ، نهج البالغه. صبحی صالح، 4
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 «های تازه بجویید. متکشوند. پس، ]برای رفع خستگی آنها[ ح خسته می

 معیار و قلمرو شادی

تواند بدون معیار، ضابطه و حـد  و مـرز  ان نمیالبته شافی و نشاط نیز همچون همه رفتارهای انس
مـال و سـعافت کبینی الهی، هدف نهایی خلقت انسـان، رسـیدن بـه  باشد؛ زیرا بر اساس جهان

نـد، فارای ک ه با انسان ارتباط پیدا میکای  رو، برای این هدف نهایی، هر پدیده حقیقی است. ازاین
ید یا نهی و تحـذیر فیـن کموضوع سفارش و تأحدوف، شرایط و اقتضاهاتی است و بر این اساس، 

لی مستثنا نیست. اگـر اسـالم شـافی را ضـروری کشوف. شافی و نشاط نیز از این قاعده  واقع می
فهد تا هر میلـی، فر جهـت  فاند، فر جای فیگر، به مراقبت نفس و محاسبه اعمال فستور می می

توان گفت که  های فینی می ا بررسی آموزهمثبت و هدفمند خوف به حرکت فرآید و به بیراهه نروف. ب
هایی را نیز برای آن بیان کرفه است؛ از  اسالم، نگاهی متعالی به شافی فارف و شرایط و محدوفیت

 1«.لهو و لعب»و « نکوهش و استهزای فیگری»، «انیت و آزار فیگران»، «گناه»جمله، پرهیز از: 

 مراسم عروسی

آن  یز رویـه اسـالم نکـغ سـن ت حسـنه ازفواج اسـت یـتبل، مراسم بزرگداشت و یمراسم عروس
فافن و فعـوت مـرفم بـه غـذا  مهیه ولک یاز موارف یکیات وارف شده است، ی. فر روا فارف یپافشار

ن نقل شـده اسـت: یچن از امام صافق یثی. فر حد است یار مستحب است، هنگام عروسیبس
ُ  اْلَبْ َت » ِِ ََ َعَز َوَجَ  ُح َن الَّل َِ الَطََلقَِ ُحْبِغُ  اْلَبْ َت اَلِهي ِف  َِ اْلُعْإُ  َو  یا خداونـد خانـه 2؛اَلِهي ِف 

فهـد،  یه فر آن طـالق رخ مکـرا  یا هسـت، فوسـت فارف و خانـه یه فر آن عروس و عروسکرا 
 «فوست ندارف.

َاِع »فرماید:  می پیامبر ْْ ْاَواُب الَسَّم ِء ِا لَإْحَّمِة ِفی أَ
َ
َواِضاَع ِعْناَد ُناُزوِل اْلَّمَطاِإ َوِعْناَد َنَظاِإ ُحَفَتُ، أ ََ

َِ اْلَواِلَدْحِن َوِعْنَد َفْتِ، َا ِب اْلَكْعَبِة َوِعْنَد الِنَك ح فرهای رحمت آسمان فر چهار مـورف   3؛اْلَوَلِد ِفی َوْج
افر . موقعی که فرزندان با رحمت و رأفت به چهـره پـدر و مـ1. هنگام بارش باران؛ ۳شوف:  باز می

 «. فر مراسم عقد و ازفواج.۴کنند؛  ای که فر  کعبه را باز می . لحظه۱نگرند؛  خویش می
                                                           

 به بعد.  ۱1، ص 77 کوثر، ش ، مجله فرهنگ«معیار و شرایط شافی فر اسالم»الدینی، شمس ف. خدافا1
 .6۴، ص 6، ج کافیال. شیخ کلینی، 2
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   919  مجلس شانزدهم: آداب و شرايط مراسم شادی در اسالم

از سوی فیگر، فر روایات سفارش شده است که مراسم عروسی را بـه مـرفم اعـالم کنیـد و آن را 
ُِ َاْ اَنُكم»فرمـوف:  مخفیانه برگزار نکنید. پیـامبر  ْعِّلُناو

َ
ْساِنُدوا الِنَكا َح َوأ

َ
زفواج را بـه ثبـت ا 1 ؛أ

 «برسانید و آشکارا برگزار کنید.
 پرفازیم: فر اینجا به بررسی بایدها و نبایدهای مجالس عروسی از نظر اسالم می

 های مجالس عروسی الف. نباید

اصطالح مذهبی، به بهانـه اینکـه یـک شـب، هـزار شـب  متأسفانه، بعضی از مرفم، حتی قشر به
.  شـوند ف، برای شافی فر مراسم ازفواج حد  و مرزی قاهـل نمیشوف و فر عروسی باید شاف بو نمی

اخالقی شده اسـت؛  های غیر فر واقع، خیلی از مجالس عروسی تبدیل به مراسمی برای پایکوبی
گـاه بـا گنـاه و  غافل از اینکه شافی واقعی و لذت و خوشی زنـدگی، بـه فسـت خداسـت و هیچ

َا َخْ اَإ ِفاي َلاَهٍة ُتوِجاُ  »فرموفه اسـت:  یعل امامتوان به شافی حقیقی رسید.  معصیت، نمی
ا  َلّم 

َ
َوٍة ُتْعِقُ  أ ْْ  یه فرف و انـدوه فر پـکـ یشوف و فر شـهوت یمانیه موجب پشک یفر لذت 2؛َنَدَ   َوَش

 «  ست.ین یریفاشته باشد، خ
اشـاره گیـرف،  فر افامه، به برخی از امور ناپسندی که به عنوان شافی فر مراسم عروسی انجـام می

 کنیم: می
 انداختن کاروان شادی  . راه1

های مختلفی وجوف فاشته  های پیشین به شکل کاروان شافی فر عروسی، از قدیم و فر همه سن ت
اعضـای فامیـل بـا خواستند عروس را به خانه بخـت بفرسـتند،  فر زمان گذشته، وقتی میاست. 

کرفند و طی  یک مراسـم بسـیار سـافه،  میفعای خیر و سالم و صلوات، عروس و فاماف را بدرقه 
. فر واقع، علت برپایی این مراسم، بدرقه عروس و فاماف بـا رساندند شان می آنها را به محل زندگی

هـای مـدل بـاال و  امـروزه بـا وجـوف خوفرونظمی خـاص فر آغـاز زنـدگی زناشـویی بـوف؛ امـا 
هـای  اهی ایـن نمـایش، بـه اتفاقها شکل فیگری به خوف گرفته است و گـ قیمت، این بدرقه گران

 شوف.  ناگوار نیز منجر می
. ایـن شـرایط، موجـب  کننـد بـرفاری می ای با فوربین خوف از مجـالس فیلم حاضر، عده فر حال 

                                                           

 .176همان، ص . 1
 .۱9۴ص   ،تصنیف غرر الحکم ودرر الکلمتمیمی آمدی، . 2
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هـای فضـای  بـوک، یوتیـوب و سـایر بخش شوف تا برخی از تصـاویر نـوامیس مـرفم، از فیس می
ه یک حالت روحی است و انسـان را از فورن ک« شافی»مجازی سر بیرون آورف؛ و حال آنکه بین 

وروف  هاسـت، بایـد تفـاوت قاهـل شـد. کـه فاقـد ایـن ویژگی« هیجان»رساند و  به خرسندی می
تنها معضـلی بـرای مـرفم فر سـاعات  ها، نـه های عروسی با این شکل و شمایل به خیابان کاروان

ازف. صـدای بلنـد موسـیقی، انـد پایانی شب است، بلکه امنیت فرفی و اجتماعی را بـه خطـر می
ها و صدای ناهنجار آنها، ترکیدن ترقه، رقص کوفکان شاف که تـا نیمـه  زفن موتورسیکلت چرخ تک

زمینـه  انـد، چنـد سـالی اسـت کـه پیش بدن خوف را از خوفروهای فر حال حرکـت بیـرون آورفه
رگیری فر ایـن نـوع اند که فر این میان، آمار تصاففات و نزاع و ف های عروسی شده حوافث کاروان

 مراسم، چشمگیر است. 
َواْقِّصْدفيَمْشِیَكَواْغُضْضِمْن»کند:  مطابق آیات قرآن، لقمان حکیم به فرزند خوف سفارش می

ن  از صـدای کـت یـ]پسرم [ فر راه رفتن، اعتدال را رعا 1؛َصْوِتَكِإَنَأْنَكَراْْلَْصواِتَلَّصْوُتاْلَحمیرِ
 «ن صداها، صدای خران است.یتر ه زشتکاف مزن[ یاه ]و هرگز فرکخوف ب

 . اختالط زن و مرد2

، اخـتالط زن و مـرف فر  پیونـدف های بسیار ناپسندی که فر بعضی شهرها به وقوع می یکی از اتفاق
یافته و گـاهی هـیچ   های عروسی است؛ به این معنا که جلسه از ترکیب مرفان و زنان تشکیل تاالر

که فلسفه تفکیـک مجـالس زنانـه و مرفانـه، از نگـاه  مرفان نیست؛ فرحالی ای میان زنان و فاصله
شناسی اجتماعی، حفظ حریم زنان و راحتی و رفاه هرچـه بیشـتر آنهاسـت.  رفتارشناسی و آسیب

ای بـرای  فر یک جامعه ارزشی، زنان موظف به رعایت حدوف و حجاب خوف بوفه، نباید به وسیله
اخالقی، از اختالط زن  یل شوند. بسیاری از روابط نامشروع و غیرتفریح و تماشای نامحرمان تبد

تنها از نظر قـانونی تخلـف آشـکار بـه حسـاب  ها، نه گیرف و ایجاف این نوع بزه و مرف سرچشمه می
آید، بلکه از فیدگاه اخالقی نیز حرکتی نافرست است. باید توجه فاشت که حضـور فامـاف فر  می

. همچنـین، بـرافر شـوهر، بـرای  د فر چارچوب موازین شـرع باشـدجمع زنان، مانند فیگران بای
 طورکه خواهر عروس، برای فاماف نامحرم است. عروس نامحرم است؛ همان
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 گرایی . تجمل3

پیرایه روزگاران پیشین و انجام مراسم بـه فور از هـر گونـه  های امروزی، رسم سافه و بی فر ازفواج
وف را بـه مراسـمی ُپرخـرج و ُپـرزرق و بـرق فافه ظاهرسازی، تجمالت و فخرفروشی، جـای خـ

نمایش   های امروزی، سبب به وجوف آمدن صحنه چشمی فر ازفواج وهم که چشم طوری است؛ به
ـل، قـرارفافن  قدرت و توان مافی خانوافه ها شده است و نتیجه آن، کرایه تاالرهـای عروسـی مجل 

فار با مبالغ هنگفت برای شافی بخشـیدن  مچندین نوع غذا بر روی میز، فعوت از افراف اسم و رس
های جانبی فیگر که فر مجموع، هزینه قابل تـوجهی را بـر  ها و تدارک به مراسم و بسیاری از اقدام

ها، مختص افـراف ثروتمنـد جامعـه  کند. این جشن شان تحمیل می عروس و فاماف فر آغاز زندگی
گزاری یک مهمانی سافه برای شروع زندگی نیست؛ بلکه عروس و فامافهایی هستند که توانایی بر

گیرند یـا  های کالن می قیمت، وام های گران اجبار برای برگزاری این جشن خوف را نیز ندارند؛ اما به
کنند و تا سالیان سال، هزینه ایـن تجمـالت را بـه صـورت قسـط  از اقوام و آشنایان پول قرض می

 کنند.  پرفاخت می
های افراطـی بـرای برگـزار  عروس و فاماف، خوف تمـایلی بـه هزینـه شوف که گاهی اوقات فیده می

لی فارنـد کـه تنهـا  هایشان اصرار به گرفتن جشن مراسم ازفواجشان ندارند؛ ولی خانوافه های مجل 
 شوف. شان می برای فختر و پسر، بار مالی فارف و موجب بروز مشکالت فر مسیر زندگی

کنند که تشریفات و توی  هتل  چنین و  بعضی خیال می»د: گوی رهبر معظم انقالب فر این باره می
ت و شـرف و سـربلندی  فختـر و   های زیافی کرفن، های گران گرفتن، خرج چنان رفتن، سالن عز 

ت و تقوا و پاکدامنی و  پسر را زیاف می ت و شرف و سربلندی فختر و پسر، به انسانی  کند. نخیر، عز 
   1«ها.بلندنظری  آنهاست؛ نه به این چیز

 . اسراف4

س از فور که هـرکـگیرف  ز و بپاش صورت مییقدر بر آن یعروس یها ر، فر جشنیاخ یها فر سال
هایی بـا  انـدازی شـرکت ای بـا راه عـده»ند، انگشت به فهان خواهد مانـد. کن ماجراها نگاه یبه ا

برای بهترین شب  کنند اعالم می« تشریفات عروسی از شیر مرغ تا جان آفمیزاف»تبلیغاتی مبنی بر 
بازی و فرش قرمز و کالسکه و بالن و اسـتخر  گذارند. از آتش تمام می زندگی عروس و فاماف سنگ
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های تشـریفاتی، بـرای هـر  ُپر از گل و شمع گرفته، تا خواننده و نوازنده  البتـه هزینـه ایـن شـرکت
شـوف و  غذا شـروع می نوع ۳9هزار تومان است و منوی غذای آنها نیز از  ۱99تا  ۳69مهمان بین 

هایتان با فیدن آنها سیاهی خواهد رفت، قابـل  مدل غذا و ساالف و فسر و نوشیدنی که چشم 69تا 
   1«سفارش است.

توان عروسی سافه و بـدون تجمـل را  اند که می افعایی بوفه اما یافمان باشد فر این فیار، مرفان بی
یک مراسم عروسی سـافه »اند:  که فرباره او گفتهاز آنها الگو گرفت؛ مانند شهید اسماعیل فقایقی 

فر خانه گرفتند، فاماف هم با کت و شلوار برافرش آمده بوف، عروس هم بدون لبـاس عـروس و بـا 
یک لباس مهمانی سافه؛ اصرار فاشتند که همه چیز سافه باشد. شام عروسی را هم َفم پخت فافه 

   2«بوفند و از بریز و بپاش خبری نبوف.
ها، همـین  یکی از اسراف»اند:  عظم انقالب فر خصوص اسراف فر مجالس عروسی گفتهرهبر م

قیمـت مجـالس  های گران هـا، فر ایـن سـالن قیمت اسـت. فر هتل مجالس عقد و عروسی گران
روف، روی زمـین  شوف، از بین می کنند. مبالغ زیافی شیرینی و میوه و خوراکی حرام می فرست می
  چشمی  برای عقـب نمانـدن از قافلـه وهم گرفف. برای چه؟ برای چشم یشوف و ضایع م ریخته می

گرفتند،  ها نبوف، این چیزها نبوف، توی فو تا اتاق کوچک جشن می اسراف  مگر سابق که این سالن
ت  فخترهـا، مگـر   برکت  ها بی خورفند، ازفواج آمدند شیرینی می ها می مهمان تر از امروز بوف؟ عز 

   3.« های بزرگ وف؟ حاال باید حتمًا بروند توی این سالنکمتر از امروز ب
 . موسیقی مبتذل5

های ثابـت مراسـم  ، به عنوان یکـی از برنامـه های لهوی فر مجالس فر حال حاضر، پخش آهنگ
که بعضی معتقدند شافبوفن فر مراسـم عقـد و عروسـی، بـدون  طوری عروسی فر آمده است؛ به

ای جشـن  چنان رواج یافته که عده های اخیر، این مسئله آن باشد. فر سال پذیر نمی نوار ترانه امکان
های مذهبی ایـن فغدغـه  فانند. همواره فر بین بچه منهای موسیقی حرام را قابل اجرا نمیعروسی 

توان یک جشن عروسی برگزار کرف که شئون اسالمی فر آن رعایت شـوف  وجوف فارف که چگونه می
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. شاید اقبـال بـه موسـیقی،  و هم میهمانان بتوانند شافی خوف را ابراز کنند و از مراسم راضی باشند
گـاه بـه انسـان آرامـش  ها، هیچ گونه موسیقی که این ی رسیدن به آرامش و نشاط باشد؛ فرحالیبرا

فهـد. ضـمن اینکـه  فهد و چه بسا بعد از مراسم، خستگی و یا سرفرف بـه انسـان فسـت می نمی
فهد که انسان بر اثر ایجاف این تغییر، به خواسـته خـوف نزفیـک  هنگامی شافی به انسان فست می

که فر این مراسم، صرًفا آهنگ و چیزهـایی شـبیه  عنی نزفیکی انسان به هدف؛ فرحالیشوف؛ ی می
 . شدن به هدف فهد؛ نه نزفیک آن، به انسان لذت می

شـوف،  زفن فر عروسـی اسـتفافه می چه بسا ممکن است برخی به روایاتی کـه از آنهـا جـواز فف
ی، محکم نیست و یا اصاًل زنجیـره اما باید توجه فاشت که سند این روایات تاریخ 1تمسک کنند؛

توانند فلیلـی بـرای حکـم  خوف نمی خوفی سند فر این احافیث، اتصال ندارف. پس، این روایات به
ها، با روایات معتبر و محکمی کـه بـه فسـت مـا  شرعی باشند. عالوه بر اینکه بعضی از این نقل

شیخ انصاری، روایاتی را که فربـاره  شوند. رسیده، منافات فارند و به همین فلیل، کنار گذاشته می
از مجموع روایات زیافی کـه »فاند و گفته است:  حرمت غنا وارف شده، شامل هر عمل لهوی می

بوفن آن اسـت و هـر  شوف که مالک حرمت غنا، لهوی فرباره حرمت غناست، چنین برفاشت می
 2«است. صوتی که به صورت لهو باشد، چه با آالت موسیقی و چه بدون آن، حرام

گویـد: از امـام  کنـد. وی می عباف نقـل می ابی از جمله این روایات، حدیثی اسـت کـه محمـدبن
فر روایت اعمش  3«... آن، فر زمره باطل و لهو است. »فرباره غنا پرسیدم. ایشان فرموف:  رضا

انسـان را  های لهوی که از جمله[ کار»]فرماید:  فر بیان موارف گناهان کبیره می نیز امام صافق 
بر ایـن اسـاس، فقهـا  4«فارند؛ مانند غنا و نواختن اوتار )نوعی آلت موسیقی(. از نکر خدا باز می

ـدان خـوف، بـین مجـالس عروسـی و غیـر آن و اسـتفافه از فف و فیگـر  فر پاسخ به پرسـش مقل 
 فافن بـه موسـیقی  حـرام، هرچنـد فر گـوش»انـد:  ابزارآالت موسیقی، فرقـی نگذاشـته و فرموفه

 5«مجالس عروسی زنان، جایز نیست.
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فر ضمن، فر خصوص حکم استفافه از فف و فایره زنگـی فر عروسـی، اسـتفتا شـده اسـت کـه 
استفافه از آالت موسیقی بـرای نـواختن موسـیقی مطـرب و »اند:  مراجع تقلید چنین جواب فافه

 1«لهوی، جایز نیست و بین مجلس عروسی و غیر آن، تفاوتی وجوف ندارف.
 رقص. 5

، رقـص و  شـوف آور انجـام می یکی فیگر از کارهایی که فر مراسم عروسی به عنوان عمـل شـافی
ن فارف؛ یریخوش و شـ یها، ظاهر از لذت یاریحرکات موزون است. رقص، مانند موسیقی و بس

بـه فنبـال فارف  ییها یانباری فاشته، نگرانیز یروان یاست و آثار روح یا ن اثر، گذرا و لحظهیاما ا
و  یجاوفانـه، معنـو یه اثـرکـ، فر آن اسـت یقـیشـوف. لـذت حق یه موجب عذاب وجدان مک

گـرفف. بسـیاری از  یو بـاطن یظاهر ییاین حال، مایه نشاط و پویآفرین فاشته باشد و فر ع بهشت
با سند معتبر نقل شـده اسـت کـه  کافیفانند. روایتی فر کتاب  فقها، رقص را از مصافیق لهو می

َْ ُ ْم َعِن الَزْفن»فرماید:  می قول پیامبر از امام صافق ْن
َ
« کنم. شما را از رقص نهـی مـی 2؛أ

ای، رقـص را اگـر باعـث تحریـک شـهوت،  اللـه خامنـه و آیت برخی از فقها، مثل امام راحـل
فاننـد.  ارتکاب گناه و یا ترتیب مفسـده شـوف و یـا زن فر بـین مـرفان نـامحرم برقصـد، حـرام می

اللـه  قصی چنین خصوصیاتی را نداشته باشد، حـرام نیسـت؛ امـا برخـی مثـل آیتبنابراین، اگر ر
روشـن  3فاننـد. صافی، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، تنها رقص زن بـرای شـوهر را جـایز می

 است که فر این حکم، فرقی بین مجلس عروسی و غیر آن نیست.
 ب. بایدهای مراسم عروسی

گوییم کـه چـه  کنیم و فقط به آنها می فر بسیاری از موارف، جوانان را از انجام برخی کارها نهی می
نکنند. فر صورتی که باید به جوانان این آموزش را بدهیم که چه کارهایی بکنند تـا هـم اخـالق و 

حـل  ایـن شرع را رعایت کرفه باشند و هم اصل شافی و نشاط پابرجا مانده باشد. فر واقع، بـرای 
ای اصـالح کنـیم کـه  ای نداریم جز اینکه ساختار و نظام حاکم بر اجتماع را به گونه معضل، چاره

شافی و نشاط نهافینه شوف و به جوانان متذکر شویم که شافی و نشاط نیز چـارچوب مشخصـی 
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کـه حـال بـرای اینای استفافه کنیم.  فارف. پس، برای شافکرفن مجلس عروسی، نباید از هر وسیله
ها فاشته باشیم که هم مملو  از شافی و ُسرور باشد و هم خالی از گناه  مجالس خوبی فر عروسی

 فهیم: باشد و خانوافه و فامیل نیز راضی باشند، موارف نیل را پیشنهاف می
 . پذیرایی مناسب1

ی تواند جایگزین خوبی برای ابزارهای حرام شاف بخش است و می پذیرایی، یکی از وسایل شافی
 نشوف.« اسراف»باشد؛ البته به شرط اینکه خوف باعث بروز حرام فیگری به نام 

 توجه به آوای وحی .2

  تصور بدی که فر میان برخی مرفم وجوف فارف، این است که نوای تالوت قرآن فقط بـرای مراسـم
ها  جا و فرست، فر عروسـی که فر بسیاری کشورهای اسالمی، بسیار به عزا و ختم است؛ فرحالی

ها محسـوب  کریم جای خـوفش را فارف و نـوایی شـاف بـرای ایـن برنامـه و مراسم شافی نیز قرآن
 شوف.  می

 های متنوع . اجرای برنامه3

برای اینکه بتوانیم یک فرهنگ و عافت بد را تغییر فهیم، الزم است جایگزین مناسبی بـرای آن فر 
، مجلس عروسی را به شافی بیارایید، بایـد بـه خواهید به وسیله گناه نظر بگیریم. شما نیز اگر نمی

شـده و بسـیار هـم موفـق  هایی که تجربه های مجاز استفافه کنید. یکی از روش جای آن از برنامه
بخـش و   بوفه، استفافه از مداحان مذهبی و هنرمندانی است که به وسیله خوانـدن اشـعار شـافی

نـین، اسـتفافه از افـرافی کـه کارهـای کننـد. همچ های مناسب، مجلس را شـاف مـی گفتن لطیفه
توانند مجلس عروسی را با صفا و شاف نمایند، فر این مـورف  فهند و می ترفستی و فیدنی انجام می

کنند، بدون اینکه گنـاهی فر  مؤثر است. بعضی از این افراف هنرمند، وقتی فر مجلسی شرکت می
کننده،  کنند که افـراف شـرکت س را گرم میهای آنها باشد یا کسی را مسخره کنند، چنان مجل برنامه

 خندند. یکسره می
نکرفن  برگزاری مسابقه و یا خواندن شعرهای مربوط به عروس و فاماف، ضـمن تأکیـد بـر مسـخره

ت خوبی فاشته باشد. فر بخش ننموفن از لطیفه قومی، می فیگران و استفافه ابی  هایی هـم  تواند جذ 
 استفافه نموف.  بیت لوفی و مدح اهلتوان از مو فر حد  کشش مخاطب، می

 های مذهبی . برگزاری مراسم در مناسبت4

یـا اعیـاف مـذهبی برگـزار  های فینی، مثل میالف اهمـه بهتر است مجالس عروسی فر مناسبت



918    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

 ها، اشعار ویژه آن اعیاف هم خوانده شوف. شوف و به تناسب این شب
 . مراعات حال دیگران5

ن و تجـاوز بـه یه موجب آزار، تـوهکاست  یا گونه ها و مجالس، به جشن ژه فریو ها، به یگاه شاف
فر هنگام برفن عروس بـه خانـه فامـاف اسـت. فر  یشوف. نمونه آن، شاف یگران میحق و حقوق ف

و سر و صدا  یوبک یبندان، رقص و پا جاف راهیممتد، ا یها افراف با زفن بوق یگونه مراسم، برخ نیا
 یُل موٍن فـک»د: یفرما یم ه رسول خداک یشوند؛ فرحال یگران میف ابان، سبب مزاحمتیفر خ
ار؛  «، فر جهنم است.یهر آزارگر 1الن 

 ها به همه بچه  دادن هدیه .6

اب تهیـه کـرفه، حتمـًا  ها را از پیش فر نظر بگیرید و برای هرکدام کتابی کم تعداف بچه حجم و جذ 
خوانی تهیـه نماییـد و روی آن  شتی هم فربـاره کتـابپیش از شروع مراسم آنها را کافو کنید. یاففا

کتاب، هنوز هم یار مهربـان »تواند مفید و اثربخش باشد:  بچسبانید؛ برای مثال، این جمالت می
همچنین، زیرش بنویسید از طـرف خـانوافه « بهترین فوست خوف را کتاب قرار فهید.»و « است

ی  هـا را بـه طـور  سـال، کتاب ۳6تـا  8سال و  8تا  1فالن و فالن. بهتر است که برای فو گروه سن 
جداگانه تهیه نمایید. فر قسمت بانوان و آقایان، افـرافی را مشـخص کنیـد کـه بـا روی خـوش و 

نظر هدیـه کـوچکی  ها بروند و هدیه آنها را تقدیم کنند. شاید کتاب، بـه احترام، سراغ یکایک بچه
 آفرین است. اب و خاطرهگرفتن، بسیار جذ   ها، هدیه باشد؛ اما برای بچه
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 مجلس هفدهم 
 

 بایدها و نبایدهای مجالس ختم

 *االسالموالمسلمینعلیرضاانصاریحجت

 اشاره

ا، از جمله سن تبرگزاری مجلس ختم یا ترحیم برای  های رایج اجتماعی و فینی اسـت. ایـن  متوف 
ها و فستوراتی چند صافر شده که  ای بسیار طوالنی فارف و فر اسالم نیز برای آن توصیه امر، پیشینه

ای شـنیدن و  بایسته است همگان به آن اهتمام فاشته باشیم. فر این گونه مجالس، نفس آفمی مهی 
نبستن بـه فنیاسـت و سـخنرانان و  ری نعمات خدا، توجه به مرگ و فلفریافت پند ناصحان، یافآو

احان، به بهترین شکل می های فینی و اخالقـی را فر عمـق جـان شـنوندگان نفـون  توانند آموزه مد 
فهند. بدیهی است که انجام این مهم، نیازمند شناختن بایدها و نبایدهایی است که فر عمـل، بـه 

ت  می و خداپسـندانه میبرگزاری یک مجلس تـرحیم اسـال انجامـد؛ امـا آنچـه امـروزه ایـن سـن 
ها و حواشی گوناگونی است که فر مراسم عزافاری و ختم کند، وجوف آسیبپسندیده را تهدید می

                                                           

 پژوهشگر و نویسنده. *
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اش فور نموفه است. نوشتار پیش رو، بـه تبیـین ایـن موضـوع  شکل گرفته و آن را از هدف اصلی
 است. پرفاخته و فر سه محور کلی سامان یافته

 الف. تعریف و سابقه عزاداری

شـوف کـه فر آن بـرای شخصـی کـه از فنیـا رفتـه، عـزافاری  مجالس ختم، به مجالسی گفتـه می
کننـد. فر ایـن مجـالس،  نمایند و مرفم به صاحبان عـزا تسـلیت گفتـه، اظهـار همـدرفی می می

، از خداونـد بیـت ، تالوت آیات و گریه بر مصاهب اهل کنندگان با خواندن سوره فاتحه شرکت
ا، طلب رحمت و مغفرت می  1نمایند. برای روح متوف 

نموفنـد،  طوالنی فارف و از فیرباز اقوام و ملل جهان بدان مبـافرت می  اگرچه اصل عزافاری سابقه
جـز یـک  بیـت فهد برگزاری مجلس هفتم و چهلم، فر تاریخ اهل نشان می اما تاریخ اسالم

اسـت. شـاید فلیـل آن نیـز برگشـت   ف و آن، اربعین امام حسینمورف، هیچ پیشینه فیگری ندار
بار شهدای کربال باشد؛ تا جایی که زیـارت اربعـین، از  اسرا به کربال و یافآوری خاطره غم  فوباره
های مهمـی بـرای تسـکین آالم  توصـیه  البتـه معصـومان 2گرفف. های مؤمن قلمداف می نشانه

ـا کـه احکـام  نموفند: به  خانوافه عزافار فاشتند؛ ولی فر عین حال، تأکید می جز همسر مـرف  متوف 
   3بقیه، عزافاری تا سه روز است.  خاصی فر عده وفات شوهر فارف، فرباره

 های مجالس ترحیم ب. باید

انـد، فر آیـین اسـالم  کـه رحلـت کرفه فر خصوص مجالس ترحیم و برگزاری ختم برای کسـانی
انـد  ترین این بایـدها عبارت هایی وجوف فارف که بایسته توجه و عمل است. مهم ها و فستور توصیه

 از: 
 .تالوت قرآن  1

چهلـم و  ،ل و نیـز و روزهـای هفـتمفر همان روزهـای او   ،که پس از ففن میت یمراسم جمله از
عـالوه بـر  ،. فر ایـن گونـه مجـالساسـت «خـتم»یا  «ترحیم» ، مجلسشوف مانند آن برگزار می
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بـه قراهـت قـرآن کـریم  ،بیـت پیـامبر سخنرانی مذهبی و مداحی و نکر فضایل و مناقب اهل
کتـاب آیـین  ،زیـرا قـرآن ؛باشـد ترین بخش این مراسم می توان گفت مهم شوف که می پرفاخته می

بـا ایـن کتـاب  ،ا آخرین روز حیات خویشزندگی است و مسلمان وظیفه فارف از فوران کوفکی ت
عهدنامـه خـدای  ،قرآن»فرموف:  ارتباط همیشگی فاشته باشد. امام صافق ،آسمانی آشنا شده

. هر مسلمانی شایسته است به این عهدنامه بنگرف و هـر روز پنجـاه ستها متعال برای تمام انسان
امـا آیـات نـورانی آن  ،آیین زندگی و چگونه زیسـتن اسـت ،گرچه قرآن 1«آیه از آن را تالوت کند.

شوف، فر آخرت و سرنوشت  برای مرفگان نیز تأثیر فارف و ثوابی را که از این طریق عاید مرفگان می
ِفاُ  الَعاَهاَب َعاِن الَواِلاَدحِن »فرموف:  آنان فخیل است. امام صافق ََ ِ  ُت َِ ِقَإاَءُة الُقإآِن ِفی الُّمَ

حِن َوَلو َ  نَ  آنـان  ؛ هرچندکاهد از عذاب پدر و مافر می ،کرفن قرآن از روی مصحف قراهت 2؛  َ  ِفِإ
 «  کافر باشند.

؛ خاصـی فارف و تـأثیر بـرای آمـرزش والـدین اهمیـت «توحیـد»سـوره  ،های قرآن  فر میان سوره
وحید را هرکه به خدا و روز جزا ایمان فارف، خواندن سوره ت»: ه استفرموف امام صافقکه  چنان

د؛ زیرا هرکس آن را بخوانـد، خـدا خیـر فنیـا و آخـرت را بـرای او کننترک هر نماز واجب  بعد از
 3«مرزف.آ میکند و او را به همراه پدر و مافرش و سایر فرزندان آن فو  فراهم می

 . تسلیت2

اسـت. ایـن  گفتن و تسال   های ارزشمند، تسلیت یکی از سن ت امـر، فر بخشیدن به بازماندگان متوف 
قبـل از ففـن و  رو، معصـومان فیدگان تأثیر بسزایی فارف. ازاین بخشی و شکیبایی مصیبت آرام

اْن َعاَزى َحِزحنا    » فرمـوف:  فافند. پیـامبر اسـالم پس از آن، به صاحبان عزا تسال  و آرامش می ََ
 َْ َبُإ ِا َِ ت گوید، خداونـد فر روز قیامـت بـه او هرکه اندوهناکی را تسلی 4؛ُ ِسَی ِفی اْلَّمْوِقِ  ُحَّلة  ُح

پـیش و  کند که امـام کـاظم هشام نقل می« احترام کرفه، لباس زیبایی را بر او خواهد پوشاند.
ت، به صاحبان عزا تسلیت می لَتْعِزَحاُة اْلَواِجَباُة ا »نیز فرموف:  امام صافق 5گفت. پس از ففن می 
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ت[ بعد از ففن، واجب اسـت. تسلیت 1؛  َاْعَد الَدْفن بـه ایـن ترتیـب، یکـی از « فافن ]به خانوافه می 
 گفتن به صاحبان عزاست.  رفتارهای اجتماعی که اسالم بر آن تأکید نموفه، تسلیت

 طلبیدن و پرداخت دین . حاللیت3

اسـت؛ زیـرا فر ایـن گونـه جلسـات،  یکی از بایسته های جلسه ختم، طلب حاللیـت بـرای متوف 
رو، بهتـر اسـت صـاحبان عـزا از مـرفم  طلبیدن وجـوف فارف. ازایـن آمافگی بیشتری برای حاللیت

ت را افا نمایند؛ زیـرا فر گناهـان مربـوط بـه حق   النـاس، ماننـد: فزفی،  حاللیت بطلبند و فین می 
د رباخواری، غیبت، تهمت، زخم زبان و آبروریزی، عالوه بر توبه، باید از مرفم نیز حاللیت طلبی

گونه گناهـان را پـاک  و حقوق آنها را جبران کرف و توجه فاشت که حتی شهافت فر راه خدا نیز این
َُ ِاَّشيْ»فرموف:  کند. امام صافق نمی ن ََ  ُعِبَد الَّل َِ ِِ اْلُّماْؤ اِء َحا َُ اْن أَ َِ ْفَّضَ  

َ
خداونـد بـه  2؛ٍء أ

ل » نیز فرموف:  باقرامام  «تر از افای حق مؤمن، پرستیده نشده است. چیزی بافضیلت ن قطـره یاو 
اره گناهان اوست؛ مگر مسئله بدهکد، یخون شه ارهکه کاری کف     3«اش، افای آن است. ف 

مــانی و یمــاالت اکفوســتی فاشــتم فارای »گویــد: االســالم والمســلمین انصــاریان مــی حجت
غسـل او  فن و ففن وکفل کا رفت. خوفم متیکه از فن دالشهدا یالعافه عاشق حضرت س فوق

رفم فر عالم بـرزخ از هـر جهـت آزاف اسـت؛ ولـی ک ه فاشت، تصور میکت جالبی یبوفم. با وص
ز بـوف، آمـد و بـه او گفـت: یه وصی  او نکی از عاشقان حق یکچند روز پس از مرگش، به خواب 

ه از قلم افتـافه، آن کال مربوط به حساب فالن شخص است یام، هفده ر ی از ففاتر مغازهیکگوشه 
ال را بـه صـاحبش یـه گفتـه بـوف؛ هفـده رکـطـور بـوف  رفند، همانکد. ففاتر را بررسی یرا بپرفاز

 4«برگرفاندند و او را از رنج آن راحت نموفند.
ْطاُ   » فرموف:  طلبیدن و افای فین، عجله نموف. رسول خدا گفتنی است که باید فر حاللیت ََ

ی بـر پرفاخـت بـدهی یه توانـاکسی کرفن  کمسامحه و امروز و فرفا 5؛اْلُّمْسِّلِم اْلُّموِسِإ ُظّْلٌم ِلّْلُّمْساِّلم
النـاس تـأخیر نمایـد، فچـار عـذاب  رو، اگـر فر جبـران حق   ازایـن« فارف، ستم به مسلمان است.
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نـد، خداونـد وی را فر که حـق  مـؤمنی را حـبس کـسی ک»د: یفرما می شوف. امام صافق می
ی فارف؛ فر  امت پانصد سال سر  پا نگاه مییق ک منـافی یـزف. سپس، یش خون بریها ه از رگک حد 

ت کـه حق  مؤمن را حبس کن، ستمگری است یند: اکاز جانب حق ندا  رفه اسـت. آنگـاه بـه مـد 
   1«نند و سپس، به سوی آتش ببرند.کخ یچهل روز او را توب

ز بـر او نمـا رمکـار بـوف. نبـی اکنـار بـدهیه فو فک رف؛ فرحالیکگویند مرفی از انصار فوت 
 2ن او شدند. آنگاه حضرت بر او نماز خواند.ینخواند؛ تا اینکه بعضی از اقوامش ضامن افای ف

ـا، بـه چگـونگی  متأسفانه، امروزه صاحبان عزا به جای پرفاخت فین و طلب حاللیت بـرای متوف 
ا ندارند. کرفن منازل، حسینه و مساجد می پوش اطعام و سیاه  اندیشند و توجهی به فیون متوف 

 دعا و طلب مغفرت .4

، طلـب مغفـرت و  کـی ماننـد: نکـر صـلوات، فعـایه اعمـال نین آفاب مجالس عزا، هدیاز بهتر
توشـه  روح مرفه اسـت؛ چراکـه او فیگـر توانـایی تهیـه ره ی، براتیب ستن بر مصاهب اهلیگر

فرمـوف: ارواح مؤمنـان هـر  رمکـامبر ایآخرت را ندارف و روحش نیازمند مغفرت الهی است. پ
ن فر حـال یک بـا آوای حـزیستند و هریا هایشان می روی خانه ند و روبهیآ ا مییجمعه به آسمان فن

ْهِّلي » گویند:  گریه و التماس، می
َ
َح  ُوْلِدي  َح  أ ِاي  َو

َ
َح  أ اي  َو َِ ُ

َحا  أ ْقِإَاا ِئي  َو
َ
  اْعِطُفاوا َعَّلْ َنا  َحاْإَحُّمُكُم   َوأ

د، تا خداوند نیـز بـه ینکانم  به ما محبت یکپدرم، مافرم و نزفسان من و ای فرزندانم، کای  3؛الَّلَ
اَن »همچنین، حضرت فرموف: « شما رحم کند. َِ ْفَّضُ  

َ
َفٌة أ ِْ َ  ُت ِِ ْت

ُ
َلی اْلَّمِ ِت َهِدَحٌة َوَا أ َِ ْهِدَى 

ُ
ََ  أ

 ِْ آن نیـز فر قـر« ست.یت، بهتر از طلب آمرزش برای او نیای برای م ه و تحفهیچ هدیه 4؛اِاْسِتْغَف 
س ُب »خوانیم:  می ِِ ن َن َحْوَم َحُقوُم اْل َِ َاَن  اْغِفْإ لی َوِلواِلَدَى َوِلّْلُّمْؤ پرورفگـارا  مـن، پـدر، مـافرم و  5؛َْ

 «امرز.یشوف، ب  ه حساب بر پا میکهمه مؤمنان را، فر آن روز 
ت فعا ک بر این اساس، فر آموزه نند. گاه بنـده های فینی تأکید شده است که چهل مؤمن فرباره می 

َن ِت »گوید:  گناهکاری فر زندگی می َِ ِن َن َواْلُّمْؤ َِ َم اْغِفْإ ِلّْلُّمْؤ ُْ ؛ خداوندا  مرفان و زنان با ایمـان الَّل
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نماید که با توجه به گناهانش، او را به آتش فوزخ ببرنـد  و خداوند فر روز قیامت امر می« را بیامرز
پرورفگـارا  ایـن »گوینـد: هنگام، مرفان و زنان مؤمن می کشانند. فر این و او را به جانب آتش می

ای است که فرباره ما طلب آمرزش کرف. پس، شفاعت ما را نسبت به او قبـول  شخص، همان بنده
 1یابد. پذیرف و آن بنده از آتش نجات می خداوند نیز شفاعت ایشان را فرباره او می« نما 

وحـی فرسـتاف کـه آن  ند متعال برای حضـرت فاوفاسراهیل بوف. خداو مرف عابدی فر میان بنی
اش  بـر جنـازه مرف، ریاکار است. پس از گذشت مدتی، آن مـرف از فنیـا رفـت. حضـرت فاوف

خدایا  مـا از او جـز خیـر »اسراهیل بر جسدش ایستافند و گفتند:  حاضر نشد؛ اما چهل نفر از بنی
ا، چهل « فانی؛ او را بیامرز  فانیم؛ اما تو از ما فاناتری و بهتر می چیز فیگری نمی بعد از غسل متوف 

فانیم؛ اما تـو از مـا فانـاتری و  نمیخدایا  ما از او جز خیر چیز فیگر »نفر فیگر ایستافند و گفتند: 
پس از آنکه فر قبر گذاشته شد نیز چهـل نفـر فیگـر آمدنـد و گفتنـد: « فانی؛ او را بیامرز  بهتر می

« فانـی؛ او را بیـامرز  فانیم؛ اما تو از ما فاناتری و بهتر مـی خدایا  ما از او جز خیر چیز فیگر نمی»
 فاوف« چـرا بـر او نمـاز نخوانـدی؟»حی فرسـتاف: و فر این مرحله، خداوند متعال بر فاوف

ای به نیکوکـاری  چون عده»وحی آمد: « بارالها  خوفت فرموفی که او ریاکار است »جواب فاف: 
فاننـد، بـرایش  فانم و آنان نمی او شهافت فافند، من شهافت آنان را جایز شمرفم و آنچه را من می

 2«آمرزیدم.
 . صبر و شکیبایی5

رو،  رفته، امری طبیعی است و اشکال شرعی نیـز نـدارف. ازایـن عزافاری برای عزیز ازفستگریه و 
فر  کـه رسـول خـدا نموفند؛ چنان فر مرگ فرزندان و بستگان خویش گریه می معصومان

و یـا فر وفـات پسرشـان،  3گریسـتند ها بر مزارشان رفته و می وفات مافرشان، حضرت آمنه، سال
های فینی  اما آنچه فر آموزه 4شدند؛ تند؛ تا جایی که باعث تعجب یاران خوف ابراهیم، بسیار گریس

ــاف، لبــاس چــاک از آن نهــی شــده، بی ــا فافوفری ــوأم ب ــن امــر ت زفن و  صــبری اســت. گــاهی ای
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کننـد کـه صـدای  ای گریه و نـاراحتی می گیرف و برخی زنان نیز به گونه خراشیدن انجام می صورت
فاری سـفارش  رو، اسالم صاحبان عزا را به صبر و خویشـتن نوند. ازاینش آنان را مرفان نامحرم می

« بـرف؟ چه چیز اجر و پـافاش مصـیبت را از بـین مـی»سؤال کرف:  مرفی از پیامبر 1نماید. می
بـرف  کرفن(، اجر را از بین مـی تابی فست راست را بر پشت فست چ  زفن )بی»حضرت فرموف: 

ی شوف، خدا از او راضی است و هرکه ناراضی شوف، خـدا از او سازف... پس، هرکه راض و نابوف می
 2«ناراضی است.

فرموف: هرکس گرفتـار  شنیدم که می من از رسول خدا»گوید:  ، میام  سلمه، همسر پیامبر
ْاِجُعاوَن »مصیبتی شوف و بگوید:   َِ َلْ  َِ َن   َِ َِ َو َن  ِلَّل ا َبِتي َوا  َِ َِ َُ ُجْإِناي َعَّلای 

ْ
اَم أ ُْ ْخُّلاْ  ِلاي َخْ اإا  الَّل

 َْ ْن  3«نماید. فهد و آنچه از او گرفته، بهترش را به او عطا می ، خداوند متعال اجر او را می«َِ
 پذیری . عبرت6

د یـ، بای؛ یعنـی شـرکت فر مراسـم عـزافار پذیری اسـت های مجلس ترحیم، عبرت از فیگر باید
فر   معصـومان  4ا بـازفارف.یـبـه فن یامـت بینـدازف و او را از فلبسـتگیاف خـدا و قیـانسان را به 

هنگام مراجعت از جنگ صـفین، وقتـی   . علی پرفاختند های مناسب به این مساهل می فرصت
 نزفیک کوفه کنار قبرستانی که بیرون فروازه قرار فاشت، رسید، رو به سوی قبرها کرف و فرموف: 

َِ ِل اْلُّمْق » ِْ اْلُّموِحَّشِة َواْلّم ِْ اْلُّمْظِّلَّماِةع َحا  أْهاَ  الُتْإَااِةع َحا  أْهاَ  اْلُغْإَااِةع َحا  أْهاَ  َح  أْهَ  الِدَح  ِفَإِة َواْلُقُبو
ُْ َفَقْد ُساِكَنْت  ََ  الُدو ، أ ٌِ ُن َلُكْم َتَبٌع اِح ِْ ٌِ َوَن ا  اْلَْزَواُج اْلَوْحَدِةع َح  أْهَ  اْلَوْحَّشِةع أْنُتْم َلَن  َفَإٌط َس ِا ََ ، َوأ

ْت،  َِ َِ َفَقْد ُنِك َِ ِا ْصا
َ
َلای أ َِ ََ  ِعْناَدُ ْم؟ ُّماَم اْلَتَفاَت  ََ  ِعْنَدَن  َفَّم  َخَبُإ  َواُل َفَقْد ُقِسَّمْت، َهَها َخَبُإ  َْ ََ  اَْل  َوأ

ُِ الَتْقوى ْم ِفی اْلَكَلِم َا َْخَبُإوُ ْم أَن َخْ َإ الَزا ُْ َن َل ُِ
ُ
ََ  َلْو أ های وحشـتناک و  ای ساکنان خانه 5؛َفَق َل: أ

زفگان   نشـینان  ای غریبـان  ای تنهایـان  ای وحشـت های خالی و قبرهای تاریک  ای خاک نمکا
شما فر این راه بر ما پیشی گرفتید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد. اگر از اخبار فنیا بپرسید: بـه 

موالتـان هایتان را فیگران ساکن شدند، همسرانتان به نکاح فیگران فرآمدند و ا گویم: خانه شما می
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تقسیم شد. اینها خبرهایی است که نزف ماست. نزف شما چه خبـر اسـت؟ سـپس، رو بـه یـارانش 
فهنـد: بهتـرین زاف و  گفتن فافه شوف، حتمًا به شـما خبـر می کرفه، فرموف: اگر به آنها اجازه سخن

 «توشه برای این سفر، پرهیزکاری است.
ه کـ، از کنـار قبـری گذشـت یم، پسـر مـرفرموف: حضرت عیسی پیامبر گرامی اسالم
ست. عـرض ید که صاحبش فر عذاب نیرف و فکگر بر آن گذر ید. سال فیشک یصاحبش عذاب م

ه گـذر نمـوفم، کـن گور گذشتم، صاحبش فر عذاب بوف و امسال یش بر ایکرف: پرورفگارا  سال پ
فاشـت کـه بـه  یرف: ای روح خدا  فرزنـد صـالحکعذاب نداشت؟ خداوند بلندمرتبه به او وحی 

می را فر پناه گرفت. پـس، بـه جهـت کـار فرزنـدش، او را یتیرف و کد و راهی را اصالح یبلوغ رس
   1«دم.یآمرز

این حکایت، بیانگر آن است که فرزند صالح و پرهیزکار، از جمله بهترین باقیات صالحات بـرای 
جلـب رحمـت الهـی را رسـد و موجبـات  پدران و مافران است که بعد از مرگ به فریـاف آنهـا می

منـد  گونه، والدین از برکات اعمال نیک و خیر فرزند مؤمن خوف، بهره سازف و این برایشان فراهم می
 خواهند شد.

شوف که گناه، زشتی خوف را از فست بدهد و یا آفمی به گمراهی  مطابق آیات قرآن، آنچه باعث می
فم بــه یــاف مــرگ و معــاف باشــند، کرفن معــاف اســت و فر مقابــل، اگــر مــر ، فرامــوش فچــار شــوف

ِإَناَلذیَنَیِضُلوَنَعـْن»یابد:  های اجتماعی و ظلم و گناه به طور چشمگیری کاهش می ناهنجاری
   2.«َسبیِلالَلِهَلُهْمَعذاٌبَشدیٌدِبماَنُسواَیْوَماْلِحساب

 ديدگان اطعام مصیبت. 7
؛ یعنـی فافن غـذا بـه صـاحبان فیدگان اسـت مصـیبتهای جامعه فینـی، اطعـام  یکی از ارزش

ا ِحِ    َحْنَبِغي » فرموف:  مصیبت تا سه روز. امام جعفر صافق ََ ْن   ِل
َ
ُِ   ُحّْلِقايَ  اْلِجَنا َزِة أ اَء َُ

َحَتای   ِْ
َح ٍم 

َ
َُ َّمََلَّمَة أ ْن ُحْطِعُّموا َعْن

َ
َِ أ َحْنَبِغي ِلِج َإاِن ایش را بینـدازف تـا سزاوار است صاحب جنازه عب 3؛ُحْعَإَف َو

 «  شناخته شوف که صاحب عزاست و شایسته است که همسایگانش تا سه روز غذایش را بدهند.
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ِاي  َجْعَفُإ ْاُن   َلَّم  ُقِتَ   »  همچنین، حضرت فرموف:
َ
ُساوُل   َط ِلٍ    أ َْ اَإ  ََ َ

َِ   أ اَه  َف ِطَّماةَ  الَّلا َِ ْن َتَت
َ
أ

ْهاِ  َطَع َ   ِْلَْسَّم َء ِاْنِت ُعَّمْ ٍس ّمَ  اَنَع ِْلَ َْ ْن ُح
َ
َح ٍم َفَجَإْت ِاَهِلَك الُساَنُة أ

َ
َْ  َّمََلَّمَة أ َْ  َوُتَسِّلَ  ِتَ 

ْ
َح ٍم َوَتأ

َ
ََلَّمَة أ

َح ٍم َطَع م
َ
َِ َبِة َّمََلَّمَة أ طالـب ]فر جنـگ موتـه[ بـه شـهافت رسـید،  ابی هنگامی که جعفربن 1؛ اْلُّم

فـرموف که وی و سـایر بـانوان  همراهش، به نزف اسـما  بنـت  به فـاطمه زهرا رسول خدا
فیدگان  عمیس )همسر جعفر طیار( رفته، فر آنجا سه روز بمانند و فر این سه روز، طعام مصـیبت

 «را تهیه کنند.

 ج. نبایدهای مجالس ترحیم

نبایـدها  پرفازیم که بایسته است فر مجالس تـرحیم تـرک شـوف. ایـن فر افامه، به بیان اموری می
 اند از: عبارت

 گویی . مبالغه1

های مجالس ختم، طرح مساهل شخصـی و گروهـی اسـت؛ یعنـی بیشـتر برنامـه  یکی از آسیب
ت و بستگان او اختصاص می جلسه ختم، به معرفی مبالغه یابد. فرست اسـت کـه جلسـه  آمیز می 

اوصاف او بیان شـوف، ختم به مناسبت فرگذشت یکی از بندگان خدا تشکیل شده و باید مختصرًا 
ـا و نیـز  اما باید توجه فاشت که حقیقت برگزاری مجالس ترحیم، برای طلب مغفـرت بـرای متوف 

که متأسفانه این گونـه  گویی به ایشان است؛ فرحالی فافن بازماندگان به معاف و نوعی تسلیت توجه
لـب مغفـرت بـرای مجالس، تغییر ماهیت و جهت فافه و برگزاری مجالس ترحیم، نه به منظور ط

ا، بلکه برای آبروفاری و حفظ اعتبـار بازمانـدگان برپـا می احی فعـوت  متوف  شـوف و فر آن، از مـد 
ـا را بیـان می شوف که از همه خوش می کنـد؛ یعنـی  صداتر باشد و به بهترین شکل، سجایای متوف 

وجه به آخـرت زفه کند. فر این گونه مجالس، به جای ت آرا باشد و همه را شگفت کسی که مجلس
ا پرفاخته می کشـند و  شوف و اصل و نسب او را به رخ افراف می و قراهت فاتحه، به امور اعتباری متوف 

ت را مایه فخر او معرفی می  کنند.  مقامات فنیوی می 
 یا ت، برگـهیعـرض تسـل یکنندگان بـرا ها، رسم بر ایـن اسـت کـه شـرکت شهرستان یفر بعض

اح اراهه م  یتا نکـه یب ایـانـد و عج گفته یت کتبـیکنند که فر آن به صاحبان عزا تسل یشده به مد 
اح خوف را ملزم م  ها را با نکر نام آورنده آن بخواند   ن برگهیکند همه ا یمد 
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شـوف و نـام یکایـک یمـات پرفاخته ینیز هنگام تشکر از حاضران فر مجلس ختم، به جزه یگاه
فر  یا افـرافیـکه از آن فرف  ییها و شهرها و روستاها ئتیه ، افارات، ها ، تشکل ها ها، سازمان ارگان

هـا تکـرار شـوف؛  ات باریـن جزهیگرفف و حتی ممکن است، همـ یاند، نکر م مجلس شرکت کرفه
 که این رسوم، خالف شأن مجالس ترحیم است.یفرحال

 چشمی وهم . اسراف و چشم2

ت، نوعی ا بی حترام به او و تسـلیت بـرای صـاحبان ترفید، شرکت فر تشیع جنازه و مراسم ختم می 
. اگر این کار، فر کمال سافگی و بدون اسـراف صـورت گیـرف، خداپسـندانه اسـت؛ امـا  عزاست

، مساجد و خیابـان  ها کرفن حسینه پوش های میلیونی، سیاه گل چنانچه مراسم ختم، با آورفن فسته
از  یکـییـز منافـات فارف؛ زیـرا هـای فینـی ن همراه باشد، نه تنهـا ارزشـی نـدارف، بلکـه بـا آموزه

امت بیندازف و عمـاًل یاف خدا و قی، آن است که انسان را به یشرکت فر مراسم عزافار یها حکمت
ا باشد؛ و حال آنکه خر عالم تسلیق گران یها گل دن تاجیبه نفع متوف  ت فر قالب تابلوها یـا یمت و ا 

ا فارف و نه خانوافه آنها؛ بلکه موجـب شـرمندگ ی، نه سوفیغاتیهای تبل برگه  یافـراف یبه حال متوف 
بـا  یرا ندارنـد و قصـد ابـراز همـدرف ییها نـهین هزیانجـام چنـ یمـال ییخواهد شـد کـه توانـا

ش از ی، بـیتجمالت ین رفتارهایاز موارف، فر ا یاریدگان را فارند. از سوی فیگر، فر بسیف بتیمص
 یبه فسـت آمـده کـه برخـ یتیا موقعیده شوف، گویشیبت اندین مصخاطر صاحبا یآنکه به تسال  

 گران بگذارند و از این کار لذت ببرند. یف یش را فر معرض تماشایافراف، ثروت، هنر و مقام خو
جای بسی تأسف است که امروزه، مجالس ختم از مسیر اصلی خوف خارج گرفیـده، بـه صـحنه 

روشی که نه تنها از سوی اقوام، بسـتگان و فوسـتان چشمی تبدیل شده است؛  وهم رقابت و چشم
گیرف، بلکه برخی صاحبان عزا نیز مجلس ختم را به صحنه رقابت تبـدیل  صاحبان عزا صورت می

، قابـل قبـول اسـت؛ یعنـی  ها فر مجـالس عـزا کنند. البته نباید فراموش کرف که برخـی سـن ت می
ت ست و تنها فر چارچوب شـرع صـورت مـیچشمی به فور ا وهم هایی که از اسراف و چشم سن 
 گیرف.

 دادن صاحبان عزا . اطعام3

؛  فافن بـه صـاحبان عزاسـت های فینی توصیه شده، طعام طورکه اشاره گرفید، آنچه فر آموزه همان
، صاحبان عزا تا سه روز و چـه اما فر عصر ما قضیه برعکس شده و برخالف سیره معصومان

تر باید به مهمانان غذا بدهند و از آنان پذیرایی کنند و یا مرسـوم شـده کـه صـاحبان عـزا  بسا بیش
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ا باید فر رستوران و یـا مسـاجد، تکایـا و آرامگاه برای سوم، هفتم، چهلم و سال هـا بـه  گشت  متوف 
ــای این ــه ج ــفانه، ب ــد. متأس ــذا بدهن ــزا غ ــس ع ــران فر مجل ــاری از فوش حاض ــران ب ــه فیگ ک

کننـد و  آوری را بـر آنـان تحمیـل می های سرسام فیدگان برفارند، سربار آنها شده و هزینه مصیبت
ـل  گاهی اوقات نیز عده ای صاحبان عزا را مجبور بـه گـرفتن مراسـم خـاص و فافن غـذای مفص 

ا فغدغـه فکـری نمایند. این فر حالی است که خیلی از صاحبان عزا مشکل مـالی فارنـد و یـ می
 فهد.  چگونگی پذیرایی از مهمانان، آنها را رنج می

فیده اجازه فاف که برای پـذیرایی از مهمانـان  های اسالمی، نباید به خانوافه مصیبت بر اساس آموزه
ف و فرفسر شوند؛ بلکه باید سعی نموف خانوافه عزافار، حتی فغدغـه  فر سالن یا منزل فچار تکل 

و اسما   به حضرت زهرا که پیامبر خدا را نیز نداشته باشند؛ چنانخورف و خوراک خویش 
امر کرف به همراه بانوان فیگر غذا بپزند و بـه منـزل خـانوافه عـزافار ببرنـد تـا آنهـا حتـی فغدغـه 

 غذاپختن نداشته باشند. 
َُ  َجَباَإ ... » ای از عزافاران وارف شد و به آنـان فرمـوف:  به مجلس عده همچنین، امام صافق   الَّلا

َإف ََ َتَوَف ُ ْم ُّمَم اْن َُ ِحَم  َْ ْحَسَن َعَزاُ ْم َو
َ
پرورفگار، مصیبت  وارفشده بـر شـما را جبـران  1؛ َوْهَنُكْم َوأ

ا را نیز فر سایه رحمـت  نماید و فر ازای صبر و تحملتان پافاش خوبی به شما فهد و شخص متوف 
این روایت و موارف مشابه، نشـانگر آن اسـت « خویش قرار فهد  سپس، از مجلس خارج گرفید.

ان و فوستان به ابراز همدرفی با صـاحبان عـزا سافگی برگزار نموف و آشنای که باید مراسم ختم را به
ای اهمیـت فارف کـه حتـی فر  بسنده کنند و برای آنان ایجاف زحمت ننماینـد. ایـن امـر، بـه گونـه

فرمایـد:  می . امام صافق های فینی از غذاخورفن فر حضور صاحبان عزا نهی شده است آموزه
«   ُ ْ ْهِ    اْْلَ

َ
ْن َع   ِعْنَد أ َِ َِ َبِة  َِ الَنِبايُاْلُّم َإ ِا ََ َ

ْم ِا لَطَع ِم َ َّم  أ ِْ َلْ  َِ  
َُ ْهِ  اْلَج ِهِّلَ ِة َوالُسَنُة اْلَبْع

َ
 َّمِ  أ

ِاي َط ِلٍ  
َ
َُ  ِفي آِل َجْعَفِإ ْاِن أ فیدگان، از رفتارهـای زمـان  غذاخورفن نزف مصـیبت 2؛َلَّم  َج َء َنْعُ 

ت اسالمی این است که غ جاهلیت است؛ فرحالی ذای عزافار از سوی فیگران فراهم شوف؛ که سن 
 « گونه فستور فاف. ، پیامبر خدا ایندیرسطالب  ابی که وقتی خبر شهافت جعفربن چنان

 . هزینه اموال یتیم 4

ـت  های مجلس ترحیم، هزینه یکی از آسیب سازی و خرج اموال یتیم است؛ یعنی هنوز امـوال می 
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های صـغیر بـه  گاهی بزرگ خانوافه یـا ولـی  بچـه شوف. بین وارث تقسیم نشده، فر آن تصرف می
ـا صـرف مراسـم سـوم و  قصد آبروفاری و کسب رضایت مرفم، هزینه های فراوانی را از مـال متوف 

ا وصیتی نداشته باشـد، فقـط بـدهی هفتم و نظایر آن می های  ها و هزینـه کند. فر صورتی که متوف 
و برفاشـت و فربـاره بقیـه تصـرفات، بایـد از توان از مـال ا واجب مثل: غسل و کفن و ففن را می

تر اسـت. چـرا بایـد مـافر یـا  مراتب سـخت وارثان اجازه گرفت. فرباره وارثان صغیر، موضوع بـه
ا را خرج مراسم نماید و چند سال بعد، آن جوان یتیم بـه جهـت عـدم  برافرشوهر، فارایی پدر متوف 

اسـت کـه ایـن کـار، ظلمـی آشـکار فر حـق امکان ازفواج یا اشتغال، به مخاطره بیفتد. بـدیهی 
ِإَنمـاَیـْخُمُلوَنفـيِإَناَلذیَنَیْخُمُلوَنَأْمواَلاْلَیتـامی»فرزندان صغیر است:  ُظْلمـا  ُبُطـوِنِهْمنـارا 

قـت،[ تنهـا آتـش یخورنـد، ]فر حق مـان را بـه سـتم مـییتیه اموال کسانی ک 1؛َوَسَیّْصَلْوَنَسعیرا
 «  سوزند. های آتش )فوزخ( می ر شعلهزوفی ف خورند و به می

م یا ولی  بچه ها، بدون رعایت مصلحت فرزندان صغیر، امـوال آنهـا را هزینـه  بنابراین، چنانچه قی 
 2کرفه باشد، به همان میزان مدیون است.

اح5  محوری . مد 

ف و سخنران، رکن اساسی مجلس ترحیم است؛ زیرا او با بیان معارف اسالمی، مانند توجه به معـا
نبســتن بــه فنیــا، باورهــای معنــوی مــرفم را تقویــت نمــوفه، موجــب رشــد معــارف فینــی و  فل

اح، یعنی کسی که مدح اهل آموزی می عبرت گوید و یـا بـه  می بیت گرفف. از سوی فیگر، مد 
اح، مکمل یگدیگرنـد و هرکـدام  می بیت بیان مصایب اهل پرفازف. فر حقیقت، روحانی و مد 
نیکی انجام فهند؛ اما امروزه فر برخی مجالس تـرحیم، از روحـانی فعـوت  ا بهباید وظیفه خوف ر

اح، بهنمی اح  تنهایی هم سخنران مجلس است و هم مصیبت شوف و مد  خوان. بدیهی است که مـد 
تواند نقش روحانی را ایفا کند؛ زیرا تبلیغ، یک کار تخصصی اسـت و کسـی فر ایـن عرصـه  نمی

انی و معارف اسـالمی آشـنایی فاشـته باشـد. متأسـفانه، بسـیاری از موفق است که با فنون سخنر
های موجوف فر مجالس عزافاری، ریشه فر همین امر فارف؛ یعنی فر این مجالس، معمـواًل  آسیب

اح شوف کـه  سواف بیان می ها یا افراف کم معارف اسالمی و احکام شرعی، توسط اشخاصی مانند مد 
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 نمایند. یب، احکام را نافرست یا وارونه مطرح میاند و بدین ترت فاقد تخصص الزم
کند، باید از تحصیالت حوزوی مرتبط بـا چنـین جلسـاتی  بر این اساس، اگر کسی سخنرانی می

کرفن حقایق با  گرایی، مخلوط ، خرافه مند باشد؛ فر غیر این صورت، با نقل مطالب غیرواقعی بهره
کنندگان فر مراسم عـزا را نسـبت  یعی از شرکتو مساهلی از این فست، طیف وس  وقایع ساختگی

رو، بهتـرین روش،  کنـد. ازایـن نماید و یا برایشان نـوعی بـدبینی ایجـاف می به فین فچار ترفید می
انـد. ایـن افـراف  های علمیـه گذرانده استفافه از سخنرانانی است که مدارج علمی الزم را فر حوزه

، زمینـه را بـرای  طالعات فرست و مورف نیاز به مخاطبانتوانند با ارتقای بینش مذهبی و فافن ا می
های احتمالی فر این گونه مراسم نیز جلوگیری  رشد فینی خوف و فیگران فراهم سازند و از انحراف

 نمایند.

 بیت اهل روضه جای به اموات روضه . خواندن6

احان بهخوانی است. بعضی اوقـات،  های مجلس ترحیم، شیوه روضه از فیگر آسیب اشـتباه،  مـد 
ا را به عنوان نکر مصـیبت نقـل کـرفه، یـا فر البـه خوانی از ایـن نـوع  الی مصـیبتخاطرات متوف 

سـزاوار  بیـت کنند. بهتر است، از این مورف پرهیز شـوف؛ زیـرا تنهـا اهل ها استفافه می خاطره
 هستند که برای ایشان گریسته شوف. 

احان با طرح مساهل ح های خاص، نمـک بـر  آور و انتخاب کلمات و واژه زنهمچنین، برخی مد 
ا، فاغدیدگان را بیشتر فاغ می  پاشند و به جای تسکین زخم صاحبان عزا می کننـد. از  فرف فراق  متوف 

ا را امری ناگوار جلوه می نوعی معتـرض  فهند و به سوی فیگر، با نکر بعضی خاطرات، فقدان متوف 
احان گرامی به جای طرح این گونه مساهل، مصیبت شوند. بنابراین، بهامر الهی می تر است که مد 

ـا را از برکـات آن  بیـت معتبر و مستند اهل را بخوانـد و شـنوندگان، صـاحبان عـزا و نیـز متوف 
 مند سازند. بهره

ا و فاغدیدگان اهل پرهیز شـوف؛  بیت افزون بر این، باید از مقایسه مستقیم بین بازماندگان  متوف 
ان ما و آن بزرگواران، فاصله بسیاری اسـت و چنـین کـاری، فرخـور شـأن و مقـام آنـان چراکه می

را  بیـت هـای اهلنیست. البته اگر مقایسه بین این فو، برای ایـن منظـور باشـد کـه مصـیبت
های اخالقی آن را یـافآور شـویم تـا صـاحبان عـزا فرس صـبر و  تر جلوه بدهیم و یا آموزه ُپررنگ

 امری شایسته و بایسته است. شکیبایی بیاموزند،





 مجلس هجدهم 

 موانع استجابت دعا

 *االسالموالمسلمینعلیرضاانصاریحجت

 اشاره

انسان ارزانی فاشته، این است کـه بـه او اجـازه فافه های الهی که خداوند به  یکی از برترین نعمت
که امام چهارم خطـاب بـه حـق تعـالی  تا پرورفگار خویش را فر هر زمان و مکانی بخواند؛ چنان

ْن »کند: عرض می َِ ْعَظِم   َو 
َ
َح ُن   الِنَعِم   أ ْ ِإَك   َعَّلْ َن  َجَإ ُنَك َلَن  ِاُدَع ِئك  َعَّلی  ُِ ُْ

َِ ْلِسَنِتَن  َو 
َ
از ]جملـه[  1؛ أ

فافنت به ما برای فعا به فرگـاه  شدن یافت بر زبان ما و اجازه های تو بر ما، جاری ترین نعمت بزرگ
از سوی فیگر، خداوند متعال نعمت اجابت را به فعاگویان آستان خـویش وعـده فافه و « توست.

ُعـونيَوقاَل»روف؛  آن را ضمانت نموفه که فر جای خوف، نعمتی بس بزرگ به شمار می ُْ َرُبُكـُما
 .«   رمید تا ]فعای[ شما را بپذیو پرورفگارتان گفت: مرا بخوان 2؛ َأْسَتِجّْبَلُكم

مندی از این فو نعمت واالی خداوندی، آگاهی نسبت به شرایط و موانـع اجابـت فعـا،  برای بهره

                                                           

 نویسنده و پژوهشگر. *
 .۳6۳، ص ۱۳، ج بحار األنوارمجلسی،  عالمه. 1
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نرسـیدن فعـا ُنماید. فر ایـن نوشـتار، بـه تبیـین چرایـی بـه اجابـت  بسیار ضروری و راهگشا می
 پرفازیم. می

 شدن دعا  موانع پذیرفته
ُأجیـُّب»فعا، عبافتی است که محبوب و خواست خداست و اجابت آن نیز وعده حتمی اوست: 

عان. َُ ْعَوَةالَداِعِإذا ناپـذیر  خداوند قبول فعا را ضمانت کرفه و البتـه وعـده الهـی نیـز تخلف 1 «َُ
شدن فعا منوط به رفع موانع، رعایت آفاب و شرایط خاصی اسـت کـه  است؛ با این همه، پذیرفته

َن » فرموف: بدون آن، نباید انتظار پذیرش فعا را فاشت. امام صافق
َ
َج َااِة َ َّما  أ ُ  اإْلِ ْْ   الُدَع ُء َ 

ُ    َِ َب الَس  ْْ  «که ابر، مخزن باران است. فعا، مخزن و گنجینه اجابت است؛ چنان 2؛اْلَّمَطإ  َ 
 آیه نیل نیز به فعا و اجابت آن اشاره فارف: 

ُعوني» ُْ تيَوقاَلَرُبُكُما َُ  3؛ َسَیْدُرُلوَنَجَهَنَمُاِرـرینَأْسَتِجّْبَلُكْمِإَناَلذیَنَیْسَتْكِبُروَنَعْنِعبا
بـر که از عبـافت مـن تکـسانی کرم. ید تا ]فعای[ شما را بپذیپرورفگار شما گفته است: مرا بخوان

ُعـونی»این فراز آیه که فرموفه: « شوند. زوفی با نلت وارف فوزخ می ورزند، به می ُْ ، «َوَقاَلَرُبكُما
ب »فرمایـد:  کـه میبیانگر خواست الهی مبنی بر فعاکرفن آفمـی اسـت و قسـمت فیگـر  َأسـَتج 

َُ   ََ  َ  َن »فرموف:  نماید. امام علی ، به اجابت آن اشاره می«مس کلَ  َِ   َاا َب   ِلَ ْفاَتَ،   الَّل الاُدَع ِء َو ُحْغِّلا
َج َاةِ  َِ َا َب اإْلِ  «ممکن نیست که خداوند فر  فعا را بگشاید، اما فر  اجابت را ببندف. 4؛َعَّلْ 

شـوند؟ بـدیهی  آید که پس، چرا  برخی از فعاها مستجاب نمی اینک فر اینجا این سؤال پیش می
منظور از موانع، آن فسـته است که عدم اجابت فعا، ناشی از موانعی است که باید شناخته شوند. 

شوف پذیرش فعا به تأخیر بیفتـد و یـا اصـاًل اجابـت نشـوف.  از افعال و اعمالی است که باعث می
 اند از: شدن فعا عبارت طورکلی، موانع قبول به

 . عدم معرفت به خدا1

باشـد. حقیقـت  شناسند؛ اما این شـناخت، متفـاوت می پیروان افیان الهی، هرکدام خداوند را می
                                                           

: فعاکننده را، هنگامی: »۳86. بقره، آیه 1 اع إنا َفعان  یُب َفعَوة الد  سـید  ؛ ر.ک:.« گویم خواند، پاسخ می که مرا می ُاج 
 .۱۳، ص 1 ، ج المیزان طباطبایی، محمدحسین

 .۴7۳، ص1، ج الکافی.  شیخ کلینی، 2
 .69. غافر، آیه 3
 .1۱، ص عدة الداعیفهد حلی،  . ابن4
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، نسبت به خداوند معرفت عمیق ندارند. نکته قابل توجه ایـن اسـت  این است که جز اولیای خدا
بت و عدم اجابت فعا نقش اساسـی فارف. اولیـای خـدا بـه فلیـل که مراتب شناخت خدا، فر اجا

شوف؛ اما فیگران بـه فلیـل  هایشان مستجاب می شناخت فرست و ژرف به پرورفگار خویش، فعا
گـرفف. رسـول  آید و مسـتجاب نمی ضعف شناخت الهی، فعایشان فر بند موانعی چند گرفتار می

ََ »فرموف:   اعظم َِ َلَزاَلاِت اْلِجَبا ُل ِااُدَع ِئُكْم َو َلْو َعَإْفُتُم الَّل ْعِإَفِتا ََ  َِ اگـر معرفـت شـما بـه  1؛َحا
فرمـوفه:   تـی، امـام صـافقیفر روا «روند. ها از بین می خداوند کامل باشد، با فعای شما کوه

ه دند. حضـرت فرمـوف: ینشـدن فعاهـا را پرسـ ان و اقوام حضرت، علت مستجابیکای از نزف عد 
َنُكْم » ْن   َتْدُعوَن   ِْلَ ت ا 2 ؛َا َتْعِإُفوَنَ  ََ سـی را که شما کن است یرسد، ا ه فعاها به اجابت نمیکنیعل 

البته معرفتی که اثـرآن موجـب رعایـت حقـوق الهـی «د.یه نسبت به او معرفت ندارکد یخوان می
 باشد مستجاب می شوف

زمنـدی بـه اوسـت. آیـا ، مستلزم شناخت خداونـد و شـناخت  نیا بر این اساس، فعا و اجابت آن
طاووس فر فاسـتانی  اید کسـی از فـرف ناشناسی فرخـواست مهمـی فاشـته باشـد؟ سـیدبنفیـده

ه افتـد و از شتی بوفند که فچار طوفـان شـده، جانشـان بـه خطـر مـیکای مسافر  آورفه است: عد 
ت نیـسفر آنان بوف کـه بـه ف شوند. شخصی همنجات خوف ناتوان می ن او آگـاه و یقـی  فاری و قـو 

نـد. او گفـت: مـن بـا خـدا فر حـوزه کرفند که برای نجاتشان فعا کمطمئن بوفند. از او خواهش 
د بـا فعـا و شـفاعت بـه فاف مـا یـنم. اصرار کرفند که وقت نیاز اسـت و باک قدرتش معارضه نمی

و گفـت: ند کا افین و جانمان تباه خواهد شد. آن مرف نگاهی به امواج خروشان فریبرسی؛ وگرنه ف
« َْ تَ حالّّلّْم َقد أ َْ ن  عفو کَتن  ُقد ِْ شت را هم به مـا ی؛ پرورفگارا  قدرتت را نشانمان فافی؛ بخشا َفأ

ه خـدا کـای  دهین مقـام رسـیـد: چگونـه بـه ایی از همراهان پرسیکا فوری آرام شد. یفر« بنمای.
م. پافاشـش یگذشـتهای خوف  رف؟ گفت: ما برای رضای خدا از خواستهکت را فورًا مستجاب یفعا

م، به جهـت خواسـت مـا، از خواسـته یه هر وقت حاجتی به خدای بزرگ عرضه بدارکاین است 
 3ند.ک نظر می خوف صرف

                                                           

 .۱9۳، ص ۳7، ج مستدرک الوسائلنوری،  محدث. 1
 .18۱، ص  التوحید. شیخ صدوق، 2
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 . امیدبستن به غیرخدا2

شـدن و  ، انقطـاع از غیرخداسـت. انقطـاع، یعنـی قطع ترین مقدمات اجابـت فعـا یکی از اصلی
تنهـا بـه امیـد خـدا بـوفن. فر فعاهـایی کـه از بریدن از همه عوامل مـافی و اسـباب ظـاهری و 

به ما رسیده، آفمی از امیدبستن به غیرخدا نهی شده است. اگر کسی واقعًا بـه ایـن  معصومان
، هرگـز بـه فر  خانـه  تواند حاجت او را بـرآورفه سـازف کس به غیر از خدا نمی فرجه برسد که هیچ

، ُمضـطر شـوف و  فر مورف نیازی از نیازهای خوف ، هنگامی که انسان رو ازاین روف. کسی جز او نمی
 گرفف.  ، فعای او مستجاب می پناهگاهی جز خداوند متعال نبیند

عاُهَوَیْكِشُفالُسو »فر تفسیر آیه  عالمه طباطبایی َُ  نویسد:  می 1...«َأَمْنُیجیُّباْلُمْضَطَرِإذا
نـد و حاجـت او را ک را بخوانـد ـ اجابـت مـی ه اوکـه، خدا فعای فرمانده را ـ آنگـاه ین آیمطابق ا

ننـده بـا وصـف کرو، فعا نـد، ازایـنکه فعا کسی است ک، «مضطر  »سازف. مقصوف از  برآورفه می
ننده که فعاکگرفف  ه فعا هنگامی مستجاب میکته اشاره شوف کن نیاف شده است تا به ای« مضطر  »

ند، فعای یها را بر خوف بسته نب تا انسان راهند و ک ه آن را فرخواست میکزی باشد یواقعًا خواهان چ
نا َفعاهُ »د یشوف. سپس، خداوند با ق واقعی از او صافر نمی شـدن  گری بـرای مستجابیشرط ف« إ 

ه از کـابد ی ن، هنگامی تحقق مییننده تنها از خدا بخواهد و اکه فعاکنیان نموفه است و آن ایفعا ب
کپارچه متوجه خدا گرفف؛ اما اگر به اسـباب فل یبش وس شوف و قلیتمام اسباب و علل ظاهری مأ

   2ست.یببندف، شرط فوم  اجابت فعا را فارا ن

ت اهل3 انی 
 

  بیت . اعتقادنداشتن به حق

شناسی است؛ یعنی خداوند اجابت فعا را منوط به وسـیله  شدن فعا، وسیله یکی از عوامل پذیرفته
فهیم؛ مثاًل یکی از آفاب شب قدر، قـرآن برسـرگرفتن نموفه که ما باید آن را بشناسم و واسطه قرار 

فرموف: فر شب قدر، قرآن را جلوی روی خـوف  که امام باقر و واسطه قرارفافن آن است؛ چنان
ُلَك ِاِكَت ِاَك »بگشایید و بگویید: 

َ
ْسأ

َ
ِني أ َِ َم 

ُْ ْ باإ...  اْلُّمْنَزِل   الَّل َِ اْساُّمَك اْْلَْعَظاُم اْْلَ َِ َوِف ا ا  ِف ا ََ  3؛ َو
خواهم به حق  کتابی که نازل شده و به حق  آنچه فر آن اسـت کـه نـام عظـیم و  خداوندا  از تو می

و رسـول  بیـت از آفاب فیگـر شـب قـدر، واسـطه قـرارفافن اهل.« بزرگ تو فر آن اسـت... 
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  بیـت که فر بیشتر فعاها، مانند فعای شب قدر و فعای توسـل، اهلاست؛ همچنان خدا
، فیض الهی و مسـیر اسـتجابت  بیت باشند. این، بدان معناست که اهل فعا میوسیله اجابت 

، از امـام 1«یاَأُیَهااَلذیَنآَمُنوااَتُقواالَلَهَواْبَتُغواِإَلْیـِهاْلَوسـیَلة»روند. فر نیل آیـه  فعا به شمار می
بنابراین، یکـی از عوامـل مهـم  اجابـت فعـا،  2نقل شده: مقصوف ]از وسیله[، ما هستیم. علی

ت پیامبر انی   های بین خدا و خلق هستند.   است که واسطه  بیت و اهل اعتقاف به حق 
 گفتم : ابوحمزه ثمالی روایت می کند که به حضرت باقر

گذرانـد و  فار و شـب بـه عبـافت مـی شخصـی روز روزه  فدایت شوم  خدارسول ای فرزند »
جز آنکه اقرار بـه والیـت شـما نـدارف؟ گویـد:  ؛د و جز خیر و خوبی از او نمی فانمفه صدقه می

ای همیشه فر  اگر بنده .های زمین هستم من فر برترین مکان  تبسم کرف و فرموف: ای ثابت امام
ایـن  ،ولـی والیـت مـا را نشناسـد ،سجده فر میان رکن و مقام باشد تا پایان عمر که از فنیا بـروف

 3«وفی به حال او ندارف.س ،عبافت

 . گناه4
یکی از موانع قبولی فعا، گناه است. کسی که رشته عبوفیـت را قطـع کـرفه و خـوف را فر معـرض 

ز، یـد پیش از هر چیخشم خدا قرار فافه است، چگونه انتظار اجابت فعا فارف. برای اجابت فعا با
مبـافا »فرمـوف:   نموف. امام صافقرف و خوفسازی کد و از گناه توبه یوشکی قلب و روح کفر پا

ه نخست حمد و ثنای او را به جـا آورف و فروف بـر کنیند؛ مگر اکی یاز شما از خدا تقاضا یک چیه
 4«د.یند. سپس، فعا نماکامبر و آل او بفرستد و بعد به گناه خوف نزف او اعتراف ]و توبه[ یپ

شـوف؛ فر غیـر ایـن  فعـای او مسـتجاب میاگر انسان توبه نماید و فیگر شرایط فعا را فرهم کند، 
 کند: نقل می مسلم از امام باقر صورت، از رحمت الهی محروم خواهد شد. محمدبن

َن » ُل   َِ
َ
ََ   اْلَعْبَد َحْسأ َلای َوْقاٍت َاِطاي  الَّل َِ ْو 

َ
حاٍ  أ َجاٍ  َقِإ

َ
َلی أ َِ َِ َقَّض ُؤَه   ِن

ْ
ْن َشأ َِ َِ َجَة َفَ ُكوُن  ٍء َفُ اْهِنُ   اْل

َُ تَ  َح َها  َفِاَنا َِ  
َُ ا َْ َُ َو اْحِإ َك َو َتَع َلی ِلّْلَّمَّلِك َا َتْقاِ  َح َجَتا َْ َُ َتَب  ْنب   َفَ ُقوُل الَّل َُ ِطي َو اْلَعْبُد  ََ َعاَإَض ِلَسا

ِني َِ ََ َن  ْإ ِِ    5؛اْسَتْوَجَ  اْل
                                                           

 .1۱۱، ص ۱ ، ج مجمع البیان؛ ر.ک: طبرسی، ۱6. ماهده، آیه 1
 .۱۱۴، ص 6 ، ج المیزانطباطبایی،  سید محمدحسین .2
 .۳69، ص ۳، ج مستدرک الوسائلمحدث نوری،  .3
 .6۴۱، ص ۳ ، ج تفسیر نمونه، و فیگران مکارم شیرازی ناصر .4
 .17۳، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 5
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یـا زوف بـه  اش را فیـر خواهد. بنای الهی نیز بر آن اسـت کـه خواسـته بنده، حاجتش را از خدا می
ای کـه مـأمور کـار اوسـت،  شـوف. خـدا بـه فرشـته اجابت رساند. آنگاه بنده گرفتـار گنـاهی می

اش محـروم کـن؛ زیـرا او  اش را به انجام نرسان و او را از فستیابی بـه خواسـته فرماید: خواسته می
 «خوف را فر معرض خشم من قرار فافه و مستحق فوری از رحمت من گشته است.

اند و با این حال، توقع فارند که خداوند فعـای آنـان را مسـتجاب کنـد.  فل سنگ ها نبعضی انسا
اْن َلاْم َحَتَقاَدْم ِفاي »فرموف:  امام صافق ََ اِإ َقّْلاٍ  َقا ٍ  َو  ْْ َع ء  ِاَظ ُُ ََ َعَز َو َجَ  َا َحْسَتِج ُ   َن الَّل َِ

َُ   َحْسَّمْع   الُدَع ِء َلْم  ْن ا َنَزَل   َِ َُ
َِ   َِ ل، فعـای برآمـده از قلـب قسـی را یـز و جلیـخداونـد عز 1؛َبََلُء الْ   ِا

ه فر حال خوشی اهل فعا نیسـت، هنگـام بـال و گرفتـاری فعـایش کسی کند و ک مستجاب نمی
 «ده نخواهد شد.یشن

 فر مورف موانع اجابت نقل نموفه که خواندنی است:  فاستانی را امام صافق
د خـدای یـرف. وقتـی فکـ به او پسری فهد، سه سال فعا میه خدا کنیل برای ایاسراه مرفی از بنی»

ا مـن بـه یشنوی  ه سخن مرا نمیکا من از تو فورم یا  آیند، عرضه فاشت: خداک تعالی اجابت نمی
سی فر خواب به او گفت: تو سه سـال خـدا را کنی؟ ک شنوی؛ ولی اجابت نمی م و تو مییکتو نزف

اش و فلی گناه خواندی  از فحـش فسـت بـرفار و  تی آلوفه مییش و نکار و قلبی سرکبا زبانی فح 
سال طبق فستور عمل کرف و خدا به او  یکن ]و آنگاه فعا نما[. او کتت را فرست یو ن کفلت را پا

 2«پسری فاف.

 . لقمه حرام5
ی زنـدگی از کفر پـا رو، بایسته است که انسـان از فیگر موانع اجابت فعا، لقمه حرام است. ازاین

ا سازف. پیوشد و تغذکو ظلم به فیگران ب اموال غصبی فرمـوف:   امبر اسالمیه خوف را از حرام مبر 
ْن » َحَ    ََ

َ
ْن   أ

َ
َُ َو َ ْساَبَ  ُحْسَتَج َب   أ ْطَعَّم ََ ُِ َفّْلُ َطِ ْ   َع ُؤ ش مسـتجاب یه فوست فارف فعاکسی ک  3؛ُُ

ِطاْ  »د: یـفرما می همچنـین، حضـرت.« نـدک کسـب خـوف را پـاکد غذا و یگرفف، با
َ
  َ ْساَبَك   أ

َاِعا َن َحْوَا     تستج ب ْْ َُ أَ َِ َحَإاَا   َفَّما  ُتْساَتَج ُب َلا َلی ِف  َِ ْعَوُتَك َفِاَن الَإُجَ  َحْإَفُع الُّلْقَّمَة  َُ  4؛ُتْسَتَجْ  
ه کـشـوف  لقمه حرام باعث می یکرا یت مستجاب شوف؛ زین تا فعاهاک کسب و فرآمدت را پاک

                                                           

 .۳۱۱، ص یعدة الداعفهد حلی،  . ابن1
 .۳۱۱. همان، ص 2
 .6۴۴، ص ۳ ، ج تفسیر نمونه، و فیگران مکارم شیرازی ناصر . همان؛ ر.ک:3
 .۱68، ص ۱، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 4
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 «وف.فعا تا چهل روز مستجاب نش
اس می ابن ْرِض»تالوت شد:  گوید: این آیه نزف رسول خدا عب  یاَأُیَهاالَناُسُمُلـواِمَمـاِفـياْْلَ

َطِیبا اص  ابی سـعدبن« د.یـزه بخورکین اسـت، حـالل و پـایای مرفم  از آنچـه فر زمـ 1؛َحال   وق 
 گرفانـد. رسـول خـدابرخاست و گفت: ای پیامبر خدا  فعا کن تا خـدا فعـایم را مسـتجاب 

 2«ای سعد  خوراکت را پاک گرفان تا فعایت مستجاب شوف.»فرموف: 
ت شوف، از میزان پرونـده فر ین مهم رعایی فارف. اگر ایت حرام و حالل فر زندگی، نقش بسزایرعا

شدت کاسته خواهد شد. متأسـفانه، برخـی از مـرفم  ازمند فر جامعه بهیر و نیها و یا فق فافگستری
گران و عـدم پرفاخـت وجوهـات شـرعی یـا یفروشی، ربا، ظلم به ف مکارشان به حرام، ک و سبک

ع فارند فعاهایقانونی آلوفه است؛ با ا  شان به سرمنزل اجابت برسد. ین حال، توق 
ر است، بلیه تغذکنیجه اینت ر یز تـأثیـهـای انسـان ن ه فر تمـام عبافتکه حالل، نه تنها فر فعا مؤث 

ارت را نیـز از یت عبافت و زیه نشاط و روحانکنه فقط مانع اجابت فعاست، بلفارف. غذای حرام، 
ِإِنـي»فرماید:  خداوند می ند.ک انسان سلب می یاَأُیَهاالُرُسُلُمُلواِمَنالَطِیباِتَواْعَمُلـواصـاِلحا 
ه مـن بـه کـد یانجام فهد و عمل صالح یزه بخورکیامبران  از غذاهای پایای پ 3 ؛ِبماَتْعَمُلوَنَعلیٌم

نسبت به تهیه لقمه حـالل  بیتو اهل بدین جهت، پیامبر.«  د، آگاهمیفه آنچه انجام می
 آمده است:  حساس بوفند. فر شرح حال رسول خدا

فرسـتاف. حضـرت ظـرف را بـه وی  روزی، ام  عبدالله ظرف شیری برای افطار رسـول خـدا»
ای؟ ام  عبداللـه گفـت: از گوسـفند بازگرفاند و به وی پیغام فرستاف که: ایـن شـیر را از کجـا آورفه

ام. ای؟ ام  عبدالله گفت: از مال خـوف خریـدهخویش. سپس، فرموف: این گوسفند را از کجا آورفه
ض کرف: ای پیامبر خدا  به جهت گرمی هوا آمد و عر   فرفای آن روز، ام  عبدالله نزف پیامبر خدا

ا شما آن را همراه پیکی بازگرفاندید  پیامبر اکـرم    و فرازی روز، ظرف شیری برایتان فرستافم؛ ام 
َإِت الُإُسُ  َاْن َا َتأُ َ  ِاَا َطِ ب   »فرموف:  َِ بـه سـبب همـین، پیـامبران  4؛َوَا َتْعَّماَ  ِاَا َصا ِلِ     ِاَهِلَك ُا

 «  اند که جز حالل نخورند و جز کار نیک انجام ندهند.فرمان یافته
                                                           

 .۳68. بقره، آیه 1
 .۱۳9، ص 6، ج المعجم األوسط. طبرانی، 2
 .6۳. مؤمنون، آیه 3
 .88، ص 6، ج روح البیان . اسماعیل حقی،4
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ــم و ح ــت زاکعل ــم ــاللی ــه ح  د از لقم
 

ــعشــق و رقــت آ   د از لقمــه حــاللی
 

 نــی و فامیچــون ز لقمــه تــو حســد ب
 

  د آن را فان حـرامیـجهل و غفلـت زا 
 

ــ ــدم یه ــچ گن ــدک ــر فه ــو ب  اری و ج
 

ــف  ــبی ی ــده اس ــه ک ــدک ــر فه  ره خ
 

ــت و  ــم اس ــه تخ ــدلقم ــرش ان  ها شیب
 

ــد  ــوهرش ان ــر و گ ــه بح  ها شیلقم
 

ـــزا ـــانی ـــدر فه ـــالل ان ـــه ح  د از لقم
 

 1ل خـدمت عـزم رفـتن آن جهـانیم 
 

 . ستم به دیگران6

نموفن به مظلومان است. اگر آفمی فر حق کسی ستمی  ، ستم یکی فیگر از موانع مهم  اجابت فعا
الهی فست به فعا برفارف، خداوند جـواب او را روا فارف و حقوق او را پایمال نماید، هرگاه به فرگاه 

ت الهـی را پـاره می کنـد؛  نخواهد فاف و بر او خشم خواهد گرفت؛ زیرا ستم به فیگران، رشته محب 
همانــا خداونــد متجــاوزان  2؛ِإَنالَلــَه ُیِحــُّباْلُمْعَتــدین»فرمایــد:  کــه خــدای متعــال می چنان

 «  فارف. )ستمکاران( را فوست نمی
ُعوِنيأْسَتِجّْبَلُكْم»گوید: پرسید: چرا با اینکه خداوند می از امام صافق کسی ُْ ، اما بیچاره «أ

وای بـر تـو )سـخن »گیـرف؟ امـام فرمـوف: کنـد و جـواب نمـیبینیم که فعا می و مضطری را می
 شینـد، فعـاکشوف. البته ظالم تا به فرگـاه خـدا توبـه نند، اجابت میکه فعا کنسنجیده مگو(  هر

 3«شوف. ند، مستجاب میکمرفوف است؛ اما کسی که لیاقت و حق  فعا فارف، هر وقت فعا 
وحـی نمـوف کـه بـه َاشـراف  مریم بن خداونـد بلندمرتبـه بـه عیسـی»فرمـوف:  امام علـی

اسراهیل بگو: بدانید که من فعای کسی از شـما را کـه حـق  یکـی از آفریـدگان مـن بـر گـرفن  بنی
َحاُدُ ْم »فرموف:   همچنین، امام صافق 4«کنم. اوست، مستجاب نمی

َ
َُ أ ا َْ ا أَ َُ

ْن   َِ
َ
َُ   ُحْساَتَج َب   أ   َلا

َظ  ََ ْن  َِ ُإْج  َْ َُ َو ْلَ  ُِ َفّْلُ َطِ ْ  َ ْسَب ْو ِعْناَد
َ
َِ َحاَإاٌم أ َع ُء َعْبٍد َو ِفي َاْطِنا ُُ  َِ َلْ  َِ ََ َا ُحْإَفُع  َن الَّل َِ ِلِم الَن ِ  َو 

ْن َخّْلِقاَ َِ ْظِّلَّمٌة ِْلََحٍد  خواهـد فعـایش مسـتجاب شـوف، کسـبش راحـالل کنـد و  هـرکس می 5؛ ََ

                                                           

 .مولوي. 1
 .۳۱9. بقره، آیه 2
 .۱۴۱، ص 1 ج  ،مجمع البیان. طبرسی، 3
 .۱۱8، ص ۳ ، ج خصالالصدوق،  شیخ .4
 .۱1۳، ص ۱9، ج بحار األنوارمجلسی،  عالمه .5
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اش باشد، فعـایش بـه  دهالناس به عه فرستی کسی که حقاش جدا کند. به الناس را از سرمایه حق
 «روف. سوی خدا باال نمی

اسراهیل به مدت هفـت سـال فچـار قحطـی شـدند و خداونـد متعـال بـه  نقل شده است که بنی
اگر پیافه به سوی من آیید، چندان که زانوانتان بساید و چنـدان فسـت بـه »پیامبرانشان وحی کرف: 

هایتـان از  و آن اندازه فعـا کنیـد کـه زبان های آسمان رسد هایتان به کرانه آسمان برکشید که فست
ای از شـما رحـم  کننـده پذیرم و به هـیچ گریه یک از شما را نمی فعاکرفن خسته شوف، فعای هیچ

آنـان چنـین کرفنـد و همـان « نخواهم کرف تا آنگاه که حقوق مرفم را به صاحبان آنها باز گرفانیـد.
  1روز، باران آمد.

 صدای بنده. اشتیاق خدا به شنیدن 7

اندازف، اشتیاق حـق تعـالی بـه  شدن فعا شده یا آن را به تأخیر می از جمله عواملی که مانع پذیرفته
اش  کند تـا بنـده شنیدن صدای بنده خویش است؛ یعنی خداوند خواسته فعاکننده را اجابت نمی

نقـل شـده کـه از فالیـل تـأخیر  بیشتر با او ارتباط فاشته باشد. فر فر حدیثی از پیامبر اکـرم
اش همیشه با او راز و نیاز کند و یکـی  اجابت فعا، این است که خدای متعال فوست فارف که بنده

  َحا  ِع َسای»فرمایـد: می از مصافیق مهم این ارتباط پیوسته، فعاست. خدای متعال به عیسی
ِط ُ    َ ْم 

ُ
ْحِسُن الَطَّلَ  َو اْلَقْوُم   أ

ُ
من چقـدر نظـرم بـه بنـدگان خـوب  2؛ ِفی َغْفَّلٍة َا َحْإِجُعون الَنَظَإ َو أ

ل فر غفلت هسـتند و بـه سـوی یاسراه نم؛ ولی قوم بنیک است و بهتر فرخواست آنها را اجابت می
 «  گرفند. من برنمی

نقل شده که ایشان به فنبال چراگاهی بـرای  الرحمن لیم خلیفر مورف ابراه از امام صافق
ای »د: یسـتافه اسـت. پرسـیه به نماز اکد یرف، مرفی را فکد. نگاه یی شنیه صداکگوسفندانش بوف 

پـس، »م گفـت: یگفت: برای خدای آسمان... . ابـراه« خوانی؟ سی نماز میکبنده خدا  برای چه 
نم و فر زمسـتان، آنهـا را یـچ وه میین، من فرخت؛ فر تابستایگفت: از ا« خوری؟ جا غذا میکاز 

عابـد گفـت: روز جـزا؛ « دام اسـت؟کـن روزها یتر بزرگ»به او گفت:  میخورم... . ابراه می
ا حاضـری یپس، آ»م گفت: ینند. ابراهیب گر را مییدیکشان نسبت به یه مرفم جزای رفتارهاکروزی 

                                                           

 . ۱97، ص ۳، ج إحیاء علوم الدين. غزالی طوسی، 1
 .199العابدین کاظم خلخالی، ص  ، ترجمه: زینالجواهر السنیة. عاملی، 2
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د بلندمرتبه مـا را از گزنـد آن روز فر ه خداونکنی کم و تو فعا یهر فو، فست به سوی آسمان برفار
ه سـی سـال اسـت، کـد؟ بـه خـدا سـوگند یآ ار تو میک عابد گفت: فعای من به چه« امان بدارف؟

ت پاسـخ یـه چـرا فعاکا تو را خبر ندهم یآ»گفت:  میام. ابراه دهینم و جوابی نشنک ی مییفعا
 شوف[؟ عابد گفت: چرا ]فعایم مستجاب نمی« فافه نشده است؟

فهد تـا  ش را پاسخ نمییای را فوست بدارف، فعا خداوند بلندمرتبه هرگاه بنده»گفت:  میابراه
ش را یای را فشمن بدارف، زوف فعـا د و هرگاه بندهیند و از او فرخواست و تقاضا نماکبا او مناجات 

چـه بـوفه ت یفعا»سپس، به عابد گفت: « ند.کاف دی از آن را فر فلش مییا نومیند و ک برآورفه می
ن یـه زلف فاشت، با گوسفندانی بر من گذشت. گفتم: ای پسر  اکی کگفت: روزی، پسر« است؟

لـی ین خلیا  اگر فر زمـیالرحمن. گفتم: بارخدا لیم خلیستند؟ گفت: ازآن  ابراهکیگوسفندان ازآن  
رف. کـت را مسـتجاب یخدا فعا»به او گفت:  می[ فاری، او را به من نشان بده. ابراه ]و فوستی
 1د.یشکرا فر آغوش  میپس، عابد خوشحال شد و ابراه« الرحمن هستم. لیم خلیمن، ابراه

 نبودن . مصلحت8
ه سـعافت او فر کـنـد ک ال مـییست. گاهی انسان خیاجابت بعضی فعاها، به مصلحت انسان ن

فر ت او کـه شقاوت و هالکفاند  ه خداوند میک طلبد؛ فرحالی ای است که می شدن خواسته قبول
آن است و خیر و صالح بنده، فر عدم اجابت فعای اوست. این، همان مطلبی است که بسـیاری 

گویند چرا خداوند فعای ما را مسـتجاب  اند و معمواًل فر صورت عدم اجابت فعا، می از آن غافل
ی ان فارف فعـاکـرا امیـم؛ زیمان نگران نباشینشدن برخی فعاها ن، نباید از اجابتیکند. بنابرا نمی

روف و جـواب منفـی  ل باشد؛ مثاًل گاهی جوانی به خواستگاری فختری میین قبیمورف نظر، از هم
سـته و کرف. بـه همـین جهـت، فلشیـگ شنوف؛ حتی با فعاهای فراوان نیز ازفواج او سامان نمی می

ه کـرفه کـه خداوند چه لطف بزرگی بـه او کشوف  فهد. بعد متوجه می ناراحت به زندگی افامه می
کـرف،  رفه است؛ زیرا شناخت کافی نسبت به او نداشته و اگر بـا او ازفواج میکش را اجابت نیفعا

ز ثعلبـه یـآم کـه فاسـتان عبرت شـد؛ چنان انجامید و مصاهب بسیاری را متحمل می به جدایی می
رف کـه به مصلحت او نبوف، پافشاری کاش  انصاری نمونه روشنی فر این باره است. وی بر خواسته

 2ن الهی شد.ینهایت، اجابت فعایش، باعث اعتراض او به برخی قوانو فر 
                                                           

 .76، ص ۳1ج   ،بحار األنوار. عالمه مجلسی، 1
 .16، ص ۱ ، ج تفسیر نمونه، و فیگران مکارم شیرازی ناصر .2
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 شوف: سوره بقره یافآور می ۳86فر تفسیر آیه  عالمه طباطبایی
د از نظـر فور فاشـت کـه حـق تعـالی یخدای سبحان، به اجابت فعا اهتمام خاصی فارف؛ اما نبا

َوَة الَداع  یُأج  »وعده  نا َفعان  »د یرا به ق« ُب َفعس د کرفه و ا« إ  د یـه فعـا باکـفهمانـد  ن مطلب مییمقی 
ز را فاقـد یـی از فو چیکـ،  شـوف ه مسـتجاب نمـیکجه، فعایی یقی و از روی فل باشد. فر نتیحق

 است:
ل، گاهی امر بر فعا اش نشـدنی اسـت، از  ه اطالع ندارف خواستهکسی کننده مشتبه شده، مثل کاو 

اش به صالح او نیسـت،  خت فاشت که خواستهند و اگر شناک روی جهل چیزی را فرخواست می
 رف. ک هرگز آن را بر زبان جاری نمی

ه بـه کـن معنـا یخواند؛ به ا فوم، گاه نیز فعای شخص، فعای واقعی است؛ اما فر فعا خدا را نمی
 1ا امور وهمی است.یدش به اسباب عافی یند؛ ولی فر فل، همه امک زبان، از خدا مسئلت می

فرمـوف: بـرای  می فرموف: استاف ما، مرحوم آقـا سـید علـی قاضـی می  جتالله به مرحوم آیت
. بعد، معلوم شد کـه ]اجابـت آن،[ مصـلحت نبـوفه  کرفم حاجتی چهل سال بعد از نماز فعا می

 2است.

 ازمنکر   معروف و نهی . ترک امربه9

هـدایت و سـعافت های فینی، اخالق فرفی با اخالق اجتماعی گره خورفه است؛ یعنـی  فر آموزه
تواند فر هدایت و سعافت جامعه تأثیرگذار باشد. از سوی فیگر، صـالح جامعـه نیـز فر  فرف، می

روف.  گذارف. بنابراین، فعا، عامل مهم فر هدایت فرف و اجتماع بـه شـمار مـی مصلحت فرف اثر می
ای خـوف روست که فر روایات سفارش شده که نخست برای فیگران فعا کنیـد و سـپس، بـر ازاین

ازمنکـر نکننـد، فر واقـع، مصـلحت  معروف و نهی زبان به فعا بگشایید. اگر افراف جامعـه امربـه
گرفف افراف ظـالم و نااهـل بـر جامعـه حـاکم شـوند و ایـن،  اند که سبب می جامعه را نافیده گرفته

فارف و نه  ای، نه فعای فرفی اثر نماید. فر چنین جامعه بدترین آسیبی است که جامعه را تهدید می
تـا  3ازمنکر فراخوانده اسـت معروف و نهی فعای گروهی. بر این اساس، اسالم همگان را به امربه

                                                           

 به بعد.  ۱۳، ص 1 ، ج المیزانطباطبایی،  سید محمدحسین . ر.ک:1
 . ۳88، ص ۳ج  ،در محضر حضرت آيت الله العظمی بهجت . محمدحسین رخشاف،2
ُمُروَن : »۳۳9عمران، آیه  . آل3 لَناس  َتأس  ل 

َجتس ر 
ُتمس َخیَر ُأَمٍة ُأخس ؛ شما بهترین امتی بوفید کنس کر  ُمنس َن َعن  الس َهوس ُروف  َو َتنس َمعس الس ب 

 «کنید. ازمنکر می معروف و نهی اند؛ ]چه اینکه[ امربه ها آفریده شده که به سوف انسان
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گـرفف؛  زمینه اجابت فعـا فـراهم گـرفف؛ فر غیـر ایـن صـورت، چـه بسـا بـالی الهـی نـازل می
الی ازمنکـر، گرفتـار بـ معروف و نهی که اقوام گذشته نیز به فلیل عـدم توجـه بـه امربـه گونه همان

هـای  هـا فر قالـب ظلـم، جنایـت جنگـی و گروه آسمانی شدند؛ با این تفاوت که امروزه این بال
ايَ َعاِن »فرمایـد:  می نماید. امام علی تکفیری نموف پیدا می ْْ اَإ ِاا ْلَّمْعُإوِف َو الَن َْ َو َا َتْتُإُ اوا اْْلَ

ُ ْم ُّماَم  َْ اَإُ ْم ِشاَإا َْ َ
َُ أ م اْلُّمْنَكِإ َفُ َوِليَ الَّلا ِْ معروف و  بایـد امربـه 1 ؛َتاْدُعوَن َفاََل ُحْساَتَج ُب َلُكاْم َعَّلاْ 

گیرنـد و فر ایـن صـورت،  ، زمام کارهایتان را بـه فسـت می ازمنکر کنید؛ وگرنه نابکاران شما نهی
 «فعاهای نیکانتان مستجاب نخواهد شد.

 

 

                                                           

 .61، ص 7، ج الکافی. شیخ کلینی، 1



 مجلس نوزدهم 

 ها ها و پاسخ ؛ پرسششب قدر

 *االسالموالمسلمینمحمدرضابهروزحجت

 اشاره

س و مبارک اسالمی است که خداوند فر قـرآن مجیـد از آن بـه شب قدر، از شب بزرگی  های مقد 
شـبی بـه فضـیلت  فر تمام سال، هیچ نازل نموفه است.« سوره قدر»ای نیز به نام  یاف کرفه و سوره

رسد. این شب، شب نزول قرآن و فروف آمدن مالهکه و روح نیز نام گرفته و عبـافت  شب قدر نمی
شـوف.  فر شب قدر، برتر از عبافت  هزار ماه است و فر آن، سرنوشت یک سال  انسان مشخص می

رونـد و آنچـه را بـرای بنـدگان  می آیند و نزف امام زمان مالهکه فر این شب، بر زمین فروف می
ر شده، بر ایشان عرضه می فاری، تـالوت قـرآن، مناجـات و عبـافت فر ایـن  زنده فارند. شب مقد 

 شب، بسیار سفارش و تأکید شده است.
فاران را بـه  های فراوانی نیز فر مورف شب قدر مطرح است کـه ممکـن اسـت، انهـان روزه پرسش

ها فر این زمینه اشاره  ترین پرسش مقاله، سعی شده است، به مهمخوف مشغول کرفه باشد. فر این 
 هایی فرخور نیز به آنها فافه شوف. گرفف و پاسخ

                                                           

 علوم و فرهنگ اسالمی. پژوهشگاهی علم  ئتیهعضو  *
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 : حقیقت و ماهیت شب قدر چیست؟1پرسش 

گیـری و   نیز به معنای اندازه« تقدیر» 1گیری است. ، فر لغت به معنای اندازه و اندازه«قدر» پاسخ:
، عبارت است از ویژگی هسـتی و وجـوف هـر چیـز و «قدر»الحی ؛ اما معنای اصط2تعیین است

 4نام فارف.« قدر»؛ به عبارت فیگر، اندازه و محدوفه وجوفی هر چیز، 3چگونگی آفرینش آن
ای خـاص فارف و هـیچ چیـزی  مت الهی، فر نظام آفـرینش، هـر چیـزی انـدازهکبنا بر فیدگاه ح

و بـر اسـاس نظـم ریاضـی تنظـیم شـده،  تاب فارفکتاب نیست. جهان، حساب و کحساب و   بی
 گذشته، حال و آینده آن با هم ارتباط فارند.

... قـدر، بـه معنـای انـدازه و تعیـین اسـت...  »فرماید:  فر تعریف قدر می استاف شهید مطهری
انی و زمانی آنها تعیین شده اسـت، که حدوف و اندازه و موقعیت مک... از آن جهت  حوافث جهان
هـای طبیعـی و   بـه معنـای ویژگـی« قـدر»الم، کـ کپـس، فر یـ 5«ر الهی است.مقدور به تقدی

انی و زمـانی آنهـا کـهای م ل، حدوف، طول، عرض و موقعیتکه شامل شکجسمانی چیزهاست 
شـوف؛   گیرف. این معنا، از روایات استفافه مـی  گرفف و تمام موجوفات مافی و طبیعی را فربرمی می

ِء  َتْقاِدحُإ الَّشايْ»پرسیده شد: معنای قدر چیست؟ امام فرمـوف:  رضاه فر روایتی از امام ک چنان
َِ َوَعْإِضاَ ْن ُطوِل و فر روایت فیگر، آن « گیری هر چیز، از جهت طول و عرض آن است. اندازه 6؛َِ

 7«اندازه هر چیز، عبارت است از طول و عرض و بقای آن.»حضرت فر معنای قدر فرموف: 
هـا از حیـث هسـتی و آثـار و   ه فر جهـان مـافی، آفریـدهکالهی این است بنابراین، معنای تقدیر 

ه کـای خاص فارند. این محدوفه، با اموری چنـد مـرتبط اسـت؛ امـوری  هایشان محدوفه  ویژگی
هـای   ها و شرایط آنها هستند و بـه فلیـل اخـتالف علـل و شـرایط، هسـتی، آثـار و ویژگـی علت

هـایی از فاخـل و خـارج،  جوف مافی بـه وسـیله قالـبموجوفات مافی نیز متفاوت است. هر مو
ل، رنـگ، موقعیـت کشوف. این قالب، حدوف، یعنی: طول، عرض، ش گیری می گیری و قالب  اندازه

                                                           

 .1۴7و  1۴6، ص 6 ، ج قرآن قاموساکبر قرشی،  . سید علی1
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آید. پس، معنـای تقـدیر الهـی   های مافی آن به شمار می  انی و زمانی و سایر عوارض و ویژگیکم
ر گرفیده اسـت کشان   هستی فر موجوفات مافی، یعنی هدایت آنها به سوی مسیر ه برای آنها مقد 

 1اند.  گیری شده و فر آن قالب
شوف. شب قدر، شبی است   ان فهم حقیقت شب قدر نیز میسر میکبا روشن شدن معنای قدر، ام

ن و اندازه خاص هر پدیده، روشن و اندازه ه همه چیز تقدیر میک  شوف. گیری می گرفف و قالب معی 
های فهه آخر ماه رمضان اسـت و طبـق روایـات مـا،  ی از شبکشب قدر، یتر،  به عبارت روشن

رمضـان  کوسـوم مـاه مبـار م و به احتمـال زیـافتر، بیستکوی های نوزفهم یا بیست ی از شبکی
آید، امور خیـر و شـر  مـرفم و والفت، مـرگ،   ه شب نزول قرآن به شمار میکفر این شب  2است.

 3گرفف. شوف، تقدیر می  ه فر طول سال واقع میکای  حافثهروزی، حج، طاعت، گناه و خالصه هر 
ویی کشوف. عبافت فر آن شب، فضیلت فراوان فارف و فر نی  رار میکشب قدر، همیشه و هر سال ت

فر این شب، تمام حوافث سال آینده به امام  هر زمان اراهه  4ساله، بسیار مؤثر است. کسرنوشت  ی
 گرفف.   شوف و او از سرنوشت خوف و فیگران باخبر می  می

ا  »فرماید:  می امام باقر َْ ُإ ِف  ََ ِْ َسَنة  َساَنة  ُحاْؤ و َُ ِإ َتْفِس ُإ اْْلُ َْ َلی َوِليِ اْْلَ َِ  ِْ َُ َلَ ْنِزُل ِفي َلْ َّلِة اْلَقْد َن َِ
 َْ

َ
ِإ الَن ِ  ِاَكَها َوَ هاِفي أ َْ َ

َِ ِاَكَها َوَ َها َوِفي أ ولـی  امـر )امـام هـر زمـان(   فر شب قدر، بـه 5؛ِإ َنْفِس
شـوف و او فربـاره خـویش و فیگـر مرفمـان، مـأمور بـه   ارها و حوافث هر سال نازل مـیکتفسیر 

 «شوف.  فستورهایی می
 ه:کبنابراین، شب قدر، شبی است 

 شده است؛ . قرآن فر آن نازل۳
 شوف؛  . حوافث سال آینده فر آن تقدیر می1
 گرفف.  ارهایی میکعرضه شده، آن حضرت مأمور به انجام  . این حوافث، بر امام زمان۱

 گیری و تعیین حوافث جهان مافه است. توان گفت که شب قدر، شب تقدیر، اندازه  فر نتیجه، می
                                                           

 .۳9۱ـ  ۳9۳، ص ۳۱ ، ج المیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 1
 .۱76و  ۱7۴، ۱۳۱، ۱۳1، ص ۳ ، ج  إقبال األعمال،  . ابن طاووس2
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 ؟ترین اعمال در شب قدر چیست : بافضیلت 2پرسش 

فاری به وسیله تـالوت  زنده شوف که برترین اعمال فر شب قدر، شب از روایات استفافه می پاسخ:
 قرآن و خواندن فعا و نماز است.

فر فهه آخر مـاه رمضـان، رختخـواب خـوف را  همانا رسول خدا»فر روایتی نقل شده است: 
وسـوم مـاه رمضـان خـانوافه  بست و فر شب بیست نموف و کمر خوف را برای عبافت می جمع می

طـور حضـرت  پاشـید و همین نموف و به صورت کسانی که خواب بوفند، آب می خوف را بیدار می
و بـرای اینکـه خوابشـان  یک از اهل خانه خوف بخوابند گذاشت که فر آن شب، هیچ نمی زهرا

فرمـوف:  کرف و می فاری آمافه می زنده فاف و از روز، خوف را برای شب نبرف، غذای کمتری به آنان می
 1«.بهره بماند محروم است کسی که از خیر این شب بی

از برترین اعمال ماه رمضان سؤال نموفنـد و  از پیامبر اکرم البته فر روایت فیگر، امام علی
ایـن  2«.برترین اعمال فر ماه رمضـان، ورع و تقـوای الهـی اسـت»حضرت فر پاسخ فرموف:  آن 

روایت، اگرچه اشاره به اعمال شب قدر نکرفه، اما فر هـر صـورت، لیـالی قـدر نیـز از ایـام مـاه 
لهی فانست که مفهومی گسـترفه فارف توان برترین عمل فر شب قدر را تقوای ا رمضان است و می

 توان مصداقی از آن برشمرف. و هر عبافتی را با شرایط خاص، می
فاری فر شب قدر و خواندن نمـاز  زنده بعد از بیان استحباب شب گفتنی است که شیخ صدوق

و  3اند انـدوزی فانسـته با کیفیت خاص، برترین عمل شب قدر را اشتغال به تحصیل علم و فانش
شناسـان بنـام شـیعه  اند، اما از آنجا که ایشان از حدیث چه مستندی برای این برتری نقل نکرفهاگر

توان به سخن ایشان اعتمـاف کـرف و ایـن  اند که مطلبی را از خوف نگویند، می هستند و تالش فاشته
 .احتمال قوی را فاف که مستند ایشان، روایتی فر این زمینه بوفه که به فست ما نرسیده است

 : علت اختالف در مورد شب قدر چیست؟ 3پرسش 

، بـه یعنیساعت است؛  1۴ست و آغاز و انجام آن، یش نیشب ب یکشب قدر، فر واقع، :  پاسخ
ن به انـدازه یره زمکل کگر، شب قدر فر سطح ین است؛ به عبارت فیره زمکفور گرفش  یکاندازه 

                                                           

 .181، ص ۳، ج م اإلسالمدعائمغربی،  . نعمان1
 . ۳۱9، ص ۴1، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 2
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از آن قـرار  یا ن فر پـارهیره زمـکـاز  یقسـمتن، هر یره است. بنابراکاز  ییروز فر هر جا شبانه یک
د یـسفر نما یشور فور فستکند و سپس، به ک کران فریآن شب را فر ا یسکرو، اگر  نیرف. ازایگ یم

را شب یشتر نبوفه است؛ زیشب ب یکند، فر واقع، ک کالقدر را فر لةیو شب بعد، فر آنجا مجدفًا ل
ن فو یاسـت و فاصـله شـدن روز فر بـ یاحد زمـاناز آن و یگریبعد، استمرار همان شب و پاره ف

ن فرف شب یساعت خارج نشده و آنچه فر نظر ا 1۴را از یند؛ زک یل نمینقطه، آن را به فو شب تبد
جه، همه آثار مترتب بـر آن، یباشد و فر نت یساعت م 1۴همان  یانیفوم است، فر واقع، مراحل پا

رات، ییمانند تع ن حالـت را یا روزهـا، همـیها  گر، همه شبیبیان فست؛ به یش نیبار ب یکن مقد 
فهند. بـه  ین را پوشش میل زمک، یجیساعت، به صورت متخالف و تدر 1۴ه فر عرض کفارند 

شعبان و  مه یهایی خاص و انجام اعمال مخصوص آنها، مانند شب ن ن ترتیب، مسئله فرک شبیا
 شوف. یمانند آن نیز روشن م

 شود؟  اثبات می ات سوره قدر، وجود امام زمان: چگونه به وسیله آی 4پرسش 

ه شب قدر، فر هر سال بـه جهـت انجـام که مالهکشوف  خوبی استفافه می از سوره قدر به : پاسخ
 ند. قرآن کریم فر سوره قدر فرموفه:یآ ن فروف مییاموری بر زم

َراَكَماَلْیَلُةاْلَقْدِر*ِإَناَأنَّزْلَناُهِفيَلْیَلِةاْلَقْدِر» ُْ َتَنـَّزُل*َلْیَلُةاْلَقْدِرَرْیـٌرِمـْنَأْلـِفَشـْهٍر*َوَماَأ
ما آن ]قـرآن[ را فر  1؛َساَلٌمِهيََحَتیَمْطَلِعاْلَفْجرِ*اْلَماَلِئَكُةَوالُروُحِفیَهاِبِإْذِنَرِبِهمِمنُمِلَأْمٍر

ست؟ شب قـدر، بهتـر از هـزار مـاه اسـت. یفانی شب قدر چ یه مم. و تو چیرفکشب قدر نازل 
شـوند؛ شـبی  اری نـازل میکـر[ هر یفرشتگان و روح، فر آن شب به انن پرورفگارشان برای ]تقد

 «ده.یت و رحمت[ تا طلوع سپکاست سرشار از سالمت ]و بر
 د: یه می فرماکن موضوع اشاره شده است؛ آنجا یز به ایفر سوره فخان ن

ِفیَهـاُیْفـَرُقُمـُلَأْمـٍر * ِإَناَأنَّزْلَناُهِفيَلْیَلٍةُمَباَرَمٍةِإَناُمَنـاُمنـِذِریَن * َواْلِكَتاِباْلُمِبیِن * حم»
م. ما همـواره یرفکت نازل کتاب روشنگر  همانا ما آن را فر شبی ُپربرکن یحم. سوگند به ا 2؛َحِكیٍم
 «گرفف. ر و جدا مییمت ]الهی[ تدبکمری بر اساس حم. فر آن شب، هر ایا ننده بوفهکانذار

امـت اسـتمرار فارف. یز تـا روز قیـالقدر ن لةیجه، لیشوف و فر نت رار میکامت تیماه رمضان، تا روز ق
                                                           

 .6ـ  ۳. قدر، آیه 1
 .۴ـ  ۳. فخان، آیه 2
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شـوف کـه  گرفف. حال، این سؤال مطرح می رار میکز فر هر شب قدر تیه و روح نکپس، نزول ماله
بـر چـه  ند، بعـد از رسـول خـدایآ ن فروف مییزم ه هر سال فر شب قدر برکه و روحی کماله

 شوند؟  سی وارف میک
امل و معصوم وجوف فاشته باشد تـا کد امامی یه فر هر زمانی باکفر پاسخ به این پریش باید گفت 

ْنَزْلَنا»فرموف:  ه و روح گرفف. امام باقرکمحل نزول ماله
َ
َنا  أ َِ ِة  َْ ْعَّشَإ الِّش َعِة َخ ِصُّموا ِاُساو ََ ُِ َح    

 َِ ُسوِل الَّل َْ ِِ َاْعَد  ّْل
ََ َك َوَتَع َلی َعَّلی اْل َْ َِ َتَب  َجُة الَّل ُِ َْ  َل َن َِ  َِ ا   َتْفُّلُجوا َفَو الَّل َْ َن َِ حاِنُكْم َو ُِ َْ  َلَساِ َدُة  َن َِ َو

ْعَّشَإ الِّش َعِة َخ ِصُّموا ِاا ََ َّزْلناُهِفيَلْیَلـٍةُمباَرَمـٍةِإَنـاُمَنـاحمَواْلِكتاِباْلُمِبیِنِإَناَأنْ» َلَغ َحُة ِعّْلِّمَن  َح  
َِ «  ُمْنِذِریَن ُسوِل الَّل َْ ِإ َخ َصة  َاْعَد  َْ َْ  ِلُوَاِة اْْلَ عه  با خصم خـوف بـه سـوره یای جماعت ش 1 ؛َفِاَن

ه « إنا أنزلناه» ن سوره، از برای حجـت یه اکد شد. پس، سوگند به خدا یروز خواهیه پکد ینکمحاج 
ت علـم ماسـت. ای یـن شما و نهاین سوره، همانا مدرک فیخداوند متعال، بعد از رسول است. ا

ان امـر  بعـد از یـات، به والین آیرا اید؛ زینکبحث ...«  نیتاب المبکحم. وال»ه یعه  با آیجماعت ش
 «رسول خدا اختصاص فارف.

ْن َصَدَق اِ »همچنین، آن حضرت فرموف:  ََ َن  َِ  َِ ا  َلَنا  َخ َصاةَو أْحُم الَّل َْ َن
َ
ِْ َلَ ْعَّلُم أ بـه خـدا  2؛ َّلْ َّلِة اْلَقْد

 «ه آن از برای ماست.کفاند  ند، هرآینه میکق یالقدر را تصد لةیس لکسوگند  همانا هر
َُ َحْنِزُل ِفي ِتّْلَك الَّلْ ّلَ »عباس فرموف:  به ابن ر مؤمنانیام َن َِ ِْ ِفي ُ ِ  َسَنٍة َو َن َلْ َّلَة اْلَقْد اُإ الَساَنِة َِ َْ َ

ِة أ
 َِ ُسوِل الَّل َْ ِإ ُوَاة  َاْعَد  َْ َن ِلَهِلَك اْْلَ َِ ِئَّماٌة . َو

َ
اْن ُصاّْلِبي أ َِ َحاَد َعَّشاَإ 

َ
َنا  َوأ

َ
اْن ُهاْم؟ َفَقا َل: أ ََ َفُقّْلاَت: 

َدُّمون َِ شـوف. بـرای آن،  سـال نـازل می کیالقدر است. فر آن شب، امر   لةیهمانا فر هر سال ل 3؛ َُ
سـانی هسـتند؟ کرفم: آنان چـه کد عرض یگو عباس می است. ابن بعد از رسول خداانی یوال

 «اند. ه همگی امام و محَدثکازفه نفر از صلب من یحضرت فرموف: من و 
ِِ »به اصحاب خوف فرموف:  رسول خدا ِااي َط ِلاٍ  َوُوْلاِد

َ
َْ  َتُكوُن ِلَعِّلايِ ْااِن أ َن َِ  ِْ ُنوا ِاَّلْ َّلِة اْلَقْد َِ آ

ْن َاْعاِدياْْلَ  َِ ازفه فرزند بعد از یطالب و  ابی بن را برای علیید؛ زیمان آورفیالقدر ا لةیبه ل 4؛َحَد َعَّشَإ 
 «اوست.
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رات شب قدر، با اراده و اختیار انسان منافات ندارد؟ 5پرسش   : مقد 

پیش از این، فر پاسخ پرسش نخست، معنای قدر و منظور از شب قدر را توضیح فافیـم. پاسخ: 
توجه به مطالبی که فر آنجا اراهه نموفیم، رابطه شب قـدر و تعیـین سرنوشـت بنـدگان و کـرفار  با

گرفتن هر پدیده و هر حافثه با سلسله علـل  . قدر، یعنی پیوند و شکل شوف اختیاری آنها روشن می
اًل، برای امام  هر زمان، ا گرفف گیری می خوف. فر شب قدر، این پیوند فقیقًا اندازه ین پیوند معلوم . او 

و خداونـد متعـال چنـان   گـرفف ها با علل خـوف روشـن می شوف. ثانیًا، رابطه این پدیده و تفسیر می
ر کرفه است که بین اشیا رابطه ای خاص برقرار باشد؛ مثل رابطه بین عزت و ففـاع از کیـان، و  مقد 

وف و هرکس تسلیم زور و ش . بنابراین، هرکس از کیان خوف ففاع کند، عزیز می نلت و پذیرش ستم
. و یا مثاًل بین طـول عمـر و رعایـت بهداشـت و  . این، تقدیر الهی است گرفف ستم شوف، نلیل می

خواهـد،  انجام صله رحم و فافن صدقه، رابطه برقرار کرفه و فرموفه است: هرکس طـول عمـر می
که فر ایـن امـور  یابد و آن ر میکه این شرایط را مهیا نماید، طول عم . آن باید فر این قالب قرار گیرف

. پس، فر افعال و کرفار اختیاری، بین عمل و نتیجه که همـان  گرفف کوتاهی کند، عمرش کوتاه می
ای فوطرفه فر برابرش قـرار  تقدیر الهی است، رابطه مستقیم وجوف فارف. انسان تا زنده است، جافه

گرفف و  می نی صاحب سر  امیر مؤمنانزیاف نخعی، یع بن فارف: یا با ُحسن اختیار خویش کمیل
؛ فو برافر از یـک پـدر و  شوف زیاف نخعی، قاتل فرزندان مسلم می بن یا با سو  اختیار خوف، حارث

کـه  . پس، معنای صحیح تقدیر الهی، این است: آن گرفف مافر که یکی، سعید و فیگری، شقی می
که بـا سـو  اختیـار خـویش، بـه  شوف و آن یگونه م با ُحسن اختیار خوف، به راه راست بروف، کمیل

 . گرفف بیراهه گناه و انحراف پای گذارف، همچون حارث می
بنابراین، بین تقدیر الهی و اختیار آفمی، هیچ منافاتی وجوف ندارف؛ زیرا فر سلسله علـل و شـرایط  

رات شـب قـدر،  به ثمر رسیدن کار و ایجاف حافثه، ارافه آفمی یکی از علل و اسباب است و مقـد 
 شوف. جانشین ارافه و اختیار آفمی نمی

 ها و ادیان گذشته نیز مطرح بوده است؟ : آیا شب قدر در امت6پرسش 

رسـاند، فر یه را مـکـلت شب قدر و نزول مالهیه فضکقدر   خداوند متعال عالوه بر سورهپاسخ: 
 د:نکین وصف میز هست، چنیم نیرکن شب را که شب نزول قرآن یسوره فخان، ا

رات الهک یم؛ فر شبیفرستاف کمبار یما قرآن را فر شب» م فر هر امـر کیح یخدا یاز سو یه مقد 
ش یه بر بنـدگان خـوکاست  یماست و رحمت یاز سو ین، امریگرفف و ایمشخص م یاو حافثه
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 1«م.یفرستیم
ز بـوفه یـن نیشیپ یهاه شب قدر، فر امتکشوف یروشن م یخوب ، بهیات اسالمیبه روا یبا نگاه

م فر یرکـز نـزول قـرآن یو ن ایامبر اسالم بر همه انبیلت پید گفت به جهت فضیاست؛ البته با
 رفه است. کدا یپ یشتریت شب قدر، فر اسالم ُنموف  بیلت و اهمین شب، فضیا

لـکا و آنگاه ینش فنیخداوند شب قدر را فر آغاز آفر»م: یخوانیم ، از امام باقریتیفر روا ن یه او 
ه فر هـر سـال، کـرفه اسـت کن ارافه یقت، چنید آورف و فر حقید، پدیرا آفر یو نخستین وص ینب

نـد، کار کـقـت را انین حقیه اک یسکنده نازل شوف و هریر امور تا سال آیه فر آن، تفسکباشد  یشب
بـه  ین شبیه فر چنکنند، مگر آنکیام نمیق یامبران الهیرا پیرفه است؛ زکخدا را فرباره علمش رف 
از  یـکای بوف و بـر هر ه بر او وصیک، به خدا سوگند  آفم نُمرف، مگر آنیآنها حجت فافه شوف. آر

 یبعـد از خـوف واگـذارف. برتـر یآمد تا آن را به وصـین شب، امر خدا میامبران بعد از آفم، فر ایپ
زلنا»ه به همه ک یسکمان یا ا َانس ن  سـت، ماننـد یاو نه چـون کـ یسـکاورف، بـر یمان بیرش ایو تفس« ا 

 2«وانات است.یانسان بر ح یبرتر
ا شب قـدر فقـط فر عهـد ید: آیپرس از رسول خدا یابونر غفار»گر، آمده است: یت فیفر روا

 3«است. یامت باقیه تا روز قکن نیست؛ بلیروف؟ فرموف: چنین میامبران بوفه و پس از آنها از بیپ
عرضـه فاشـت:  یفر مناجـات یحضـرت موسـ»ه فرمـوفه: کـنقـل شـده  از رسول خـدا

رف: رحمتت را کشب قدر است. عرض  یداریپرورفگارا  قرب تو را خواهانم. خداوند فرموف: فر ب
ا  جواز عبور از صراط یان فر شب قدر است. گفت: خداینوایرفن بر بکخواستارم. فرموف: فر رحم 

ش را یهـانعمـت ا  بهشـت ویخواهم. پاسخ آمد: فر شـب قـدر صـدقه بـده. گفـت: خـدایرا م
ح گفتن فر شب قدر است. عرضه فاشت: نجات از آتش فوزخ را یخواهم. فرموف: فر گرو  تسبیم

تت را خواهـانم. یا  رضایان گفت: خدایطلبم. خداوند فرموف: فر شب قدر، استغفار کن. فر پا می
 4«حق تعالی فرموف: فر شب قدر، نماز بگذار.

آن، شـب  یوجـوف نـدارف؛ امـا بـه جـا« شب قـدر»تحت عنوان  یل فعلی، شبیفر تورات و انج
                                                           

 .6ـ  ۱. برگرفته از: فخان، آیه 1
 .7، ح  169، ص ۳، ج یکافال. شیخ کلینی، 2
 .۱، ب  ۱7، ص 16، ج بحار األنوار، ی. عالمه مجلس3
 .۳99۳۱، ح  ۳، ب 19، ص  8، ج وسائل الشیعة، ی. شیخ حر  عامل 4
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س با اعمال مخصوص هست  معروف است. حضـرت « ریفط»ا ی« فصح»د یه به شب و عکمقد 
ن شب، مقـارن اسـت بـا چنـد یفاشت و ایوا م ییارهاکل را به یاسراهین شب بنیفر ا یموس

 1به شب قدر فارف. ییهاه شباهتکروز روزه گرفتن 
س شمرفه میز ایت نیحیفر مس ن شامش را فر یآخر یسیشد و فر باور آنها، چون عین شب، مقد 

ده شد و سپس، زنده گشت و به آسـمان رفـت، پـس، از یشکب یش به صلین شب خورف و فرفایا
ا یـ« یعشـا  ربـان»برخورفار شد و امروزه، این شب فر جامعه مسیحیت، بـه نـام  یاژهیتقدس و

   2برخورفار است. یاژهیت وی، از اهم«شام آخر»
ه کـشوف  یگفته م «کةمبار ةلیل ینزلناه فأا ن  إ» هیو آ «القدر ةلیل ینزلناه فأا ن  إ»ه یبا توجه به آ پرسش:

فر مـاه رجـب  امبر اسالمیبعثت پ ،گریاز طرف ف است. رمضان نازل شده کقرآن فر ماه مبار
بـا  ،ن فو مطلـبیا است. ( نازل شدهکرب  قر  باسم إل سوره علق )ات او  یآ ،بوف و فر هنگام بعثت

 هم ناسازگارند.
هـای مـاه مبـارک  آید، بیانگر نزول قـرآن فر شـبی از شـب آنچه از آیات قرآن به فست می پاسخ:

ِاّنـا» و 4«َرَمـةٍاِاّناَانَّزلنـُهفیَلیَلـٍةُمب» ،3«َشهُرَرَمضاَناَلِذ ُانِّزَلفیِهالُقر اُن: »رمضان است
آید که قرآن فر ماه رمضان نازل شده است. از آیه  فست میه ل باز آیه او    5«.فیَلیَلِةالَقدرَانَّزلنـهُ
توان فریافت که این نزول، فریک شب مبارکی انجام گرفته است. با توجه بـه ایـن فو آیـه،  فوم می

های ماه رمضـان اسـت. فر آیـه سـوم، خداونـد  روشن می شوف که این شب مبارک، یکی از شب
تـوان چنـین نتیجـه  از ضمیمه این سه آیـه، مـی« ما قرآن را فر شب قدر نازل کرفیم.»فرماید:  یم

گرفت: فر ماه رمضان، شب بابرکتی به نام شب قدر وجوف فارف که قـرآن فر آن شـب نـازل شـده 
روشن است که آن شب عظیم، یک شب است و نه چند شب. بنـابراین، زمـان  ،است. فر ضمن
 .باشد های ماه رمضان می ک شب  قدر از شبنزول قرآن، فر ی

                                                           

 .1:۳6؛ تثنیه، 6:1۱؛ الویان، ۳1:۳1. خروج،  1
ل قرنتیـان، ب 66، ش  ۳۳بـه بعـد؛ همـان، ب  ۳1، ش 1انجیل یوحنا، ب ، عهد جديد. 2 ، ش ۳۳، ب  7، ش 6؛ او 

19. 
 .۳86آیه  بقره،. 3
 .۱ آیه، فخان .4
 .۳ آیه قدر، .5
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  رابطه نزول قرآن با بعثت پیامبر

کـه  فرحـالی؛ چگونه قرآن فر شب قدر  ماه رمضـان نـازل شـده اسـتجای این پرسش است که 
آیـا بعثـت  ،وهفت رجب بوفه است؟ به عبـارت فیگـر بر قول مشهور، فر بیست بعثت پیامبر، بنا

 زمان با نزول قرآن فر ماه رمضان بوفه است؟  پیامبر هم
انـد.  ابتدا باید روشن شـوف پیـامبر فر هنگـام بعثـت، چنـد سـال فاشـتهبرای پاسخ به این سؤال، 

 ۴9های مختلفی فر این باره وجوف فارف. فر بسیاری از روایات، سن  شـریف آن حضـرت،  فیدگاه
ن و ایست. البتـه بـا توجـه بـه فالیـل، قـرسال نکر شده ا ۴۱، احافیثسال، و فر برخی فیگر از 

 .سالگی ترجیح فارف شواهد مختلف، قول چهل
 فرباره زمان بعثت، سه احتمال فافه شده است: ،همچنین

 1ول سال چهلم عام الفیل.األ یازفهم و فوازفهم ربیع .الف
 2وهفتم رجب. بیست .ب
 3.ماه مبارک رمضان .ج

فیدگاه است، روایاتی که مـاه رجـب را مـاه بعثـت آن حضـرت از میان روایاتی که بیانگر این سه 
 :؛ زیراشوف فاند، بر فیگر روایات ترجیح فافه می می

ول بـیش از سـه روایـت و األ که فرباره ربیع فرباره ماه رجب سیزفه روایت وجوف فارف؛ فرحالی .۳
 فرباره بعثت آن حضرت فر ماه رمضان، بیش از فو روایت به فست نیامده است. 

ول و مـاه رمضـان، فر مـورف تـاریخ روز بعثـت اخـتالف فارنـد؛ األ روایات مربـوط بـه ربیـع .1
 .فاننـد وهفـتم رجـب مـی اتفاق، روز مبعث را بیسـت که روایات مربوط به ماه رجب، به حالی فر

فو ، زمانی آغاز نزول قـرآن بـا شـروع بعثـت پیـامبر زمانی یا عدم هم فرباره هم ،به طور کلی
 نظران وجوف فارف: فر بین صاحبفیدگاه 

زمان  پس، 4برخی معتقدند بعثت پیامبر با نزول پنج آیه نخست سوره علق آغاز شده است. .الف
 بعثت، فر ماه رمضان خواهد بوف.

                                                           

 .۱۱1 ،ص۳ ، جةالسیرة النبويکثیر،  ابن .1
 .۳۱9 ص ،۳8 ج ،نواربحار األ عالمه مجلسی، .2
 .۱۱1 ،ص۳ ، جةالسیرة النبويکثیر،  ابن .3
 .۴79 ص ،۳9 ج ،تفسیر روح البیانحقی، اسماعیل  .4
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 ،سپس .گویند ابتدا، آن حضرت فر ماه رجب به پیامبری انتخاب شدند ای می ه، عدفر مقابل .ب
زمـان بـا  بعثت پیامبر، هم ،بعد، قرآن بر ایشان نازل شد. بنابراینفر ماه رمضان همان سال یا سال 

 .نزول قرآن نبوفه است
کـرفه،  این تعارض ،هریک راه حلی را اراهه  ن بزرگ، برای حل  امفسر و فانشمندان اهل فن  ،حال

 :کنیم را بیان می اند که ما فر اینجا چند فیدگاه  فلیلی هم بر آن اقامه کرفه
 ل: ديدگاه اّو 

هـر فو فر مـاه رمضـان بـوفه  ،)ص(رآن و زمان بعثـت پیـامبر اکـرمق اند زمان نزول  بعضی گفته 
معـروف فر اعتقـاف  فیـدگاه  انـد. ، شاهد قرآنی هم اقامه کـرفهخوف برای اثبات حرفاینان  است.

 همین فیدگاه است. ،سنت اهل
َِ » مثـل ،با استدالل به اینکه صریح آیات قرآن ،ن به این فیدگاهقاهال ْناِزَل ف ا

ُ
اهى أ ّضا َن اَلّ ََ َْ ُإ  ْْ َشا

مبعـث  رسالت و  ،پس .فاللت بر این فارف که قرآن فر ماه مبارک رمضان نازل شده است  «اْلُقْإآُن 
  1.فانند را نیز فر ماه رمضان می حضرت رسول

  :ديدگاه دوم
نزولی که فر ماه رمضان بـوفه، ففعـی بـوفه  تدریجی. ففعی و؛ باشد فارای فو نوع نزول می ،قرآن

فـروف  حقایق قرآن به طور کامل بر قلـب مبـارک رسـول اکـرم به این معنا که مفاهیم و است؛
از زمان بعثت پیامبر تا پایـان مـدت عمـر  ست که الفاظ قرآن ا آن ،اما نزول تدریجی؛ آمده است

   بر پیامبر فروف آمده است. شریف آن حضرت،
هیچ منافاتی با نزول قـرآن فر  ، ماه رجب باشد،، اگر مبعث رسول گرامی اسالمطبق این نظر

 2.ماه رمضان نخواهد فاشت
 3باشد. ، از جمله قاهالن به این فیدگاه میمرحوم عالمه طباطبایی

  :مسو ديدگاه 
بعثـت  و فلیلی بر نزول ففعی قـرآن نـداریم. قرآن، جز نزول تدریجی، نزول فیگری نداشته است

                                                           

 .۱۱1 ص ،۳ ج ،ةالنبوي ةالسیر کثیر،  ابن .1
 .۳۱۴،  ص ۳، ج فروغ ابديتسبحانی،  . جعفر2
 .19ص ،18 ج ،المیزان، طباطبایی سید محمدحسین .3
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 آیات قرآن است و یا فر مـاه رجـب بـوفهکه مؤید آن، یا فر ماه مبارک رمضان بوفه   نیز پیامبر
 بدون وحی قرآنی انجام گرفته است. اما  است؛

تنزیـل را  ی انـزال وامعن ،همچنین ،ففعی بوفن قرآن را رف کرفه روایات نزول تدریجی و ،این گروه
 فانند. یکی می

 ۳96فر سوره اسرا  آیه ؛ این است که خوف قرآن صراحت بر نزول تدریجی فارف سوم، فلیل فیدگاه
اِسَعلَی»فرماید:  می اَفَرْقَناُهِلَتْقَرَأُهَعلَیالَنّ ْلَناُهَتنِّزیالَوُقْرَ ان  یعنـی مـا قـرآن را جـز  ؛ ُمْكٍثَوَنَّزّ

و بـا صـبر و تـأن ی بـه ]نـی کهـت تـدریج قرا ه تو نیز بر مرفم بهکبر تو فرستافیم [ تدریج و به]جز  
 «تابی از تنزیالت بزرگ ماست.ک، و این قرآن [هدایت خلق پرفازی

ا آنچـه ؛ امـهمه فانشمندان فر مقام نزول رسمی قرآن، معتقد به نزول تـدریجی هسـتند  بنابراین،
، اعتقاف به نزول ففعی است. برخی نزول ففعی را از لوح محفوظ بـه آسـمان استمورف اختالف 

و  فهنـد نـزول آن را بـر قلـب پیـامبر تشـخیص مـی هم برخی و فانند هارم )بیت المعمور( میچ
 اند.  بسیاری هم جز نزول تدریجی، به نزول فیگری معتقد نشده

 

 

 

 



 بیستممجلس 

 از نگاه خود امام علی

 *نیااالسالموالمسلمینمحمدسبحانیحجت

 اشاره

، شخصیت چندوجهی تاریخ اسالم است که جامعـه انسـانی فر هـر عصـری، بـه امام علی
وار  کاربستن الگوهای اجتماعی و سیاسی ایشان نیاز فارف. علـی معرفت آن شخصیت بزرگوار و به

، عـالوه بـر نیاز امروز جامعه ماست. بـرای شـناخت امـام علـیوار اندیشیدن،  زیستن و علی
 یتوان به سخنان آن حضرت فرباره خوفشان مراجعه کرف. با نگـاه مطالعه تاریخ و تحلیل آن، می

، سـخنان  ها و کلمـات قصـار امـام ها، نامـه ان خطبـهیـ، فر منهج البالغهبه کتاب شریف  یکل
 . اند ان کرفهیخوف ب یاره معرفم که حضرت فربیکن یرا مشاهده م یاریبس

اسـت، متأسـفانه عـده کمـی   های آن، حـب  علـی ای که یکی از بارزترین شاخصه فر جامعه
انـد. ایـن مسـئله، فر حقیقـت، نمـاف و نشـانه  را خوانده نهاج البالغاههستند که به طور کامل، 
کـه از عالمـان  البالغاهنهاج ، شـارح بـزرگ  الحدیداست. ابن ابی  مظلومیت حضرت علی

 جـا نشسـته باشـند و ایـن خطبـه کعـرب فر یـ اگر تمام فصـحای »گوید: سن ت است، می اهل
                                                           

 . استافیار فانشگاه کاشان *
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خـورم نند... من سوگند میکه همه آنان سجده کشوف، شایسته است  قراهت 1طالبابی بنعلی
تکسی کبه همان  نون، کقبل تـاه این خطبه را از پنجاه سال کنند کها به او سوگند یاف میه تمام ام 

عمیقـی تمـام  ، خوف و وحشـت و بیـداریخواندمام و هر زمان آن را میبیش از هزار بار خوانده
رم لرزشی پدید کگذاشت و فر اعضای پیمی و فر قلب من اثری شگفت گرفتوجوف مرا فربرمی

 2«آورف.می
، بـه  نهاج البالغاه، با سیری اجمالی فر  که با توجه به نیاز امروز جامعه  کوشد نوشتار حاضر می

 از نگاه خوف ایشان بپرفازف.  ای از ابعاف زندگی و شخصیت اجتماعی ـ معنوی امام گوشه

  خواهی . عدالت1

ای  کلمـه بوف. فر قاموس زنـدگی آن حضـرت،  های امام علی رعایت عدالت، سرلوحه برنامه
ویژه فر حکومـت خـویش محـور  نیست. آن حضرت، عدالت اجتماعی را به« عدالت»زیباتر از 

قرار فافه بوف و سرانجام جان خویش را نیـز فر همـین راه از فسـت فاف. جـرج جـرفاق مسـیحی 
ت عدالت او بوف.»نویسد:  می  3«قتل علی فر محراب عبافت، به سبب شد 

جست و به جلـب نظـر فوسـتان یـا فشـمنان  فر کار حق، هرگز نفع خویش را نمی امام علی
معتقـد بـوف  ورزیـد. امـام اندیشید و فر اجرای عدالت، از هرگونه تسـامح خـوففاری می نمی

شـوف و بایـد آن را فر هـر  ، با گذشت زمان، کهنه و مشمول مرور زمـان نمی مسئله حق و عدالت
هایی که به عموم مسلمانان فاشـت و عثمـان آنهـا را  فر مورف زمینکه  زمانی طلب نموف؛ همچنان

َُ »فر تملک اشخاص قرار فافه بوف، فرموف:  ُتا ُْ َُ ََ ُء َلَإ َِ اإْلِ ِّلَك ِا َُ َِ الِنَس ُء َو َُ َقْد ُتُزِوَج ِا َِ َلْو َوَجْدُت َوالَّل
َِ اْلَعْدُل َف لْ  ْن َض َق َعَّلْ  ََ ُِ َفِاَن ِفي اْلَعْدِل َسَعة  َو ْضاَ 

َ
َِ أ ُْ َعَّلْ  را  کبـه خـدا قسـم  اگـر آن امـال 4؛َجْو

را یـده باشند؛ زیزها خرینکا با آن یه زنان شده باشد، یگرفانم؛ هرچند مهر ابم، به مسلمانان برمییب
ه عدالت، او را فر سـختی انـدازف، ظلـم و سـتم، تنگنـای کسی کش امور، با عدالت است. یگشا

 .«   ندک جاف مییشتری برای او ایب
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های آن حضرت فر اجرای عدالت، نه فقط طلحه و زبیر و طارق یا نجاشـی را  گیری آری، سخت
 عباس را نیز از وی ناخشنوف کرف. بن از وی رنجانید، بلکه برافرش عقیل و پسرعمش عبدالله

ها مؤثر بوفه، امتیازجویی خواص و حواشی  یکی از موانع اجرای عدالت که فر انحراف حکومت
ست؛ آنان که تنها به فلیل نزفیکی با مرکز قدرت، خوف را برتر از فیگران پنداشته و همـواره قدرت ا

لیه از منابع و منافع و امکانات را به خوف اختصاص فافه، گل سرسـبد محصـوالت و  بهره مندی او 
ریشـه ایـن انحـراف را فر حکومـت   شمرند. امام علـی ها را ویژه خوف می ها و سیاست تالش

و  2عباس ، پسرعمویش ابن1های آن را فر برخورف با: برافرش عقیل شکانید که تاریخ نمونهخوف خ
 جعفر برافرزافه و فامافش، ثبت کرفه است.  بن حتی با عبدالله

سراغ گرفت « هیه حجونیفارم»ی از زنان به نام یکه به حج رفته بوف، از یه معاوکها  ی از سالیکفر 
ه فاشـت. گفتنـد: هنـوز زنـده اسـت. بـه یو فشمنی با معاو علیفاری از  ه سوابقی فر طرفک

؟ تو را احضار  رفمکفانی چرا تو را احضار  چ میید: هیرفند. از او پرسکفرمان معاویه، او را حاضر 
: بهتـر اسـت فر ایـن بـاره  ؟ آن زن پاسـخ فاف رفم تا بپرسم چرا علی را فوست فاری و مرا فشمنک

عـافل و  ه علـیکـنی. او گفت: بـه علـت ا د جواب بدهییحتمًا باه گفت: ی. معاو حرفی نزنی
فارم؛ چـون فقـرا را  را فوست مـی دی. علییجهت با او جنگ فار مساوات بوف؛ اما تو بی طرف

ان مسـلمان یـرفی و مکـزی یر ه به ناحق خونکنیفارم؛ برای ا فاشت و تو را فشمن می فوست می
 نی.ک نی و مطابق هوای نفس خویش رفتار میک ندی و فر قضاوت نیز ظلم میکاختالف اف

وبدل شد؛ ولی خشم خوف یشد و جمله زشتی م که خشمنایفر این هنگام، معاو ان او و آن زن رف 
د: علی را به چشم یمت نشان فاف و پرسیار روی مالکه عافتش بوف، آخر کطور را فروخورف و همان

ه کـدم یـفرموف: به خدا سـوگند او را فر حـالی ف؟  : چگونه ه گفتی. معاو : آری ؟ گفت دییخوف ف
: آری؛ آوایـی  ؟ گفت ای دهی: صدای علی را شن ه گفتیرفه بوف. معاوکو سلطنت او را غافل ن کُمل
 د.یزفا ت، زنگار را مییه روغن زکطور ُبرف؛ آن دورت را از فل میکفاف و  ه فل را جال میک

:  . گفـت فهم : مـی ه گفـتیـ؟ معاو فهـی م، میی: هر چه بگو ؟ گفت : حاجتی فاری ه گفتیمعاو
:  وقـت فر نظـر تـو ماننـد علـی خـواهم بـوف؟ گفـت : اگر بـدهم، آن . گفت مو بده صد شتر سرخ
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: اگـر علـی زنـده بـوف،  مو به او فافند. بعد به او گفت ه فستور فاف صد شتر سرخی. معاو وقت چیه
نهـا را هـم بـه مـن یمـوی ا یک: به خدا قسم   فاف  آن زن فر جواب گفت نها را به تو نمییی از ایک

 1فانست. نها را مال عموم مسلمانان مییرا ایفاف؛ ز نمی

  گرایی . حق2
نه تنها پرچمدار حق و حقیقـت اسـت، بلکـه همـواره حـق بـا اوسـت و از او جـدا   امام علی

اْه »فرماید:  شوف. حضرت فرباره خوف چنین می نمی َُ  ّ
ِِ ا َِ َُ ََ  َشَكْكُت ِفي اْل حُتا ِْ

ُ
از وقتـی کـه  2؛أ

 «  ام. حق بر من اراهه شد، فر آن ترفیدی نکرفه
شدن حق بر خویشـتن  کند و از عرضه خوف را عامل به حق و پوینده راه آن معرفی می  امام علی

شدن حق بر او فشوار باشد، عمـل بـه آن بـرایش  هراسی ندارف؛ زیرا معتقد است، کسی که عرضه
اْن وا»تر خواهد بوف:  سخت ََ  َُ ٍِ ق َ  ِلی وا التّم َ  اعَظ ٍم ِلَنْفسای، ف ّنا تُظُنوا ای اسِتّْشَق ا  فی ح

 َِ ّم  أّمَقَ  َعَّلْ  ِْ َُ أو العدَل أن ُحْعَإَض َعَّلْ َ   َن الَعَّمُ  ِا َِ أن ُحَق َل َل و شـنیدن حـق را بـر  3؛اْسَتْثَقَ  الِ
س که شنیدن سـخن حـق بـر او گـران من سنگین مپندارید و نخواهم مرا بزرگ انگارید؛ چه آن ک

 «کرفن، بر او فشوارتر است. حق و عدالت افتد و نموفن عدالت بر وی فشوار بوف، کار به

 گرایی . قانون3
کنند قوانین آنها فرباره همه طبقـات  اصطالح پیشرفته افعا می فر جهان امروز، گرچه کشورهای به

گونـه  بـرای اجـرای ایـن تسـاوی و برابـری، هیچشوف، اما فرعمل  اجتماع به طور یکسان اجرا می
ضمانت اجرایی وجوف ندارف؛ اما یکی از افتخارات اسـالم ایـن اسـت کـه قـانون و نظـم را بـرای 

وضوح فیـده  به بشریت به ارمغان آورفه است که نمونه بارز آن، فر زمان حکومت امیر مؤمنان
کس فستور نگرفـت  این راستا، از هیچ بر محوریت قانون کار را شروع کرف و فر شوف. امام می

مـن، نشـانه روشـنی ]بـر حقانیـت »کـه خـوف فرمـوف:  و به سفارش احدی ترتیب اثر نداف؛ چنان
فارم و مـن، فر راهـی واضـح بـا  خویش[ از پرورفگارم فارم و بر طریق آشکار پیامبرم گـام برمـی

   4.« روم هوشیاری و فق ت به پیش می
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، بـا  ی که به اصول مکتبی اسالم فاشت، به هیچ قیمتـی، بـر سـر آنهـا، به فلیل ایمان امام علی
کرف. فر فوران خالفت آن حضرت، به جهـت برپافاشـتن مسـاوات و  کسی معامله و سازش نمی

ها  ها و حوافث ناگواری پیش آمد. بزرگانی از یارانش برای خاموشی ایـن فتنـه ها، فتنه محو بدعت
گرفتن قـانون الهـی، بـه  کند بـا نافیـده  مصلحت ایجاب میاز آن حضرت استدعا کرفند که فعاًل 

المال فافه شوف تا امـام را فر مقابـل فشـمن یـاری  اعیان و بزرگان اصحاب، مقدار بیشتری از بیت
 کرف. امام از شنیدن این سخن برآشفت و فرموف: که معاویه چنین می طوری کنند؛ همان

ُإوِنی» َُ َتااااااااأ
َ
ااااااااَإ   أ َْ ْطُّلااااااااَ  الَن

َ
ْن أ

َ
؟  أ َِ ِْ ِفاااااااا َّمْن ُوِل ااااااااُت َعَّلْ اااااااا ِااااااااا ْلَجْو

 َِ ُْ     ا  َوالَّل ُطو
َ
َِ     أ ّم   َ   َو    َسِّم ٌإ     َسَّمَإ     َ      ِا

َ
ْم َفَكْ اَ   َنْجّم   َوَلْو   َن اْلّم ُل ِلای َلَساَوْحُت  الَسّم ِء    ِفی   َنْجٌم     أ ُْ َاْ اَن

 َِ َنَّم  اْلّم ُل َ ُل الَّل َِ کرفن  های نابجا و سـتم فهید که به وسیله بذل و بخشش ستور میآیا به من ف 1؛َو
به امت اسالم، به فنبال پیروزی باشم؟ به خدا قسم  هرگز این کار را تا جهان بـاقی اسـت، انجـام 

نمـوفم. پـس،  فهم. حتی اگر این مال، مال شخصی من بوف، آن را به طور مساوی تقسیم می نمی
 «آنکه مال، مال عموم مسلمانان است؟ هم؛ وحالچگونه یکی را بر فیگری ترجیح ف

شوف، بر تبعـیض و  نیز از آن نام برفه می« بند پ»بازی که فر افبیات عامیانه با تعابیری نظیر   پارتی
فاللت فارف. اگر کسی باعث شوف که حق قـانونی عمـوم   جایگزینی رابطه به جای ضابطه و قانون

بـازی گوینـد.  اختیار فرف خاصی قرار گیرف، این کار را پارتیزیر پا گذاشته شوف و به هر شکلی فر 
متأسفانه، این پدیده زشت، فر جامعه امروزی ما بسیار شایع است؛ بـه عنـوان مثـال، بسـیاری از 

خواری  بـازی و رانـت های چندین میلیارفی اخیر فر کشور، از طریق پارتی ها و اختالس استخدام
هایت فق ت به این موضوع توجه نموفه و فر نامـه خـوف با ن صورت گرفته است. حضرت علی

 فرماید: به مالک اشتر فر مورف نزفیکان و خویشاوندان می
همانا زمامداران را خواص و نزفیکانی است که خوفخواه و چپاولگرنـد و فر معـامالت انصـاف  »

دام از اطرافیـان و ک شان را با بریدن اسباب آن، بخشکان و زمین را به هیچ ندارند. ریشه ستمکاری
ای با آنان رفتار نما که قرارفافی به سوفشان منعقد نگرفف کـه  گونه خویشاوندانت واگذار مکن و به

... حق را به صاحب حق، هرکس که باشد، نزفیـک یـا فور، بپـرفاز و فر ایـن  به مرفم زیان رساند
حـق مشـکالتی بـرای  کار، شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگـذار. اگرچـه اجـرای
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نزفیکانت فراهم آورف، تحمل سنگینی آن را با یاف قیامت بـر خـوف همـوار سـاز؛ زیـرا تحمـل آن، 
 1«پسندیده است.

فر اجـرای قـانون و پیشـگیری از سـو    فر سیره علوی، موارف متعدفی از جدیت آن حضـرت
 کنیم: استفافه اطرافیان و خویشاوندان وجوف فارف که به چند نمونه اشاره می

 ـ برخورد با دوستان: 

ن و یالمـال بـرای خـوف زمـ تیی از فرمانداران، با پول بیکه کگزارش فافند  روزی به امام علی
انی گـزارش یـفرباره تو به من جر»... وشت: رفه است. آن حضرت نامه تندی به او نکه یته کامال

ای و  رفهکـان یای، امامت را عصـ ه اگر انجام فافه باشی، پرورفگارت را به خشم آورفهکشده است 
ران یـهای آباف را و نیه تو زمکده یای. به من خبر رس دهیشکخوف را به رسوایی « فرمانداری»امانت 

انـت یر فسـتت بـوفه، بـه خیـه زکـالمـال  تیی و از با ای، تصاحب نموفه ای و آنچه توانسته رفهک
ه حسـاب خداونـد از حسـاب مـرفم، کـم بفرست و بـدان یش را برایای. فورًا حساب خو خورفه
   2.« تر است. والَسالم سخت

المال را نزف خـوف گرفتـه بـوف. وقتـی خبـر آن بـه امـام  ی از فرمانداران اموالی از بیتیکهمچنین، 
 ای تهدیدآمیز به وی نوشت:  ، حضرت فورًا نامه رسید

ره یـنی و خداوند مرا بر تـو چکن نیشان بازگرفان. اگر چنین مرفم را به سویاز خدا بترس و اموال ا»
س را بـا آن که هـرکرم یند عذر خواهم فاشت و با شمشه نزف خداوکرف کاری خواهم کسازف، با تو 

ن یرفی، حسـن و حسـکـه تـو کاری را ک. به خدا سوگند  اگر  زنم زفم، فر آتش شد، گرفنت را می
رم و یه حـق را از آنـان بـازگکـدند؛ تـا آنیرس دند و به مرافی نمییف رفه بوفند، از من نرمشی نمیک

 3.« ابوف سازمد آمده، نیه از ستم آن فو پدکباطلی را 
 ـ برخورد با فرزند: 

قـدر متعهـد  انسان از فرک شخصی که فر خصوص اجرای قانون عافالنه و حفظ حدوف الهـی آن
کند، ناتوان است. آن  است که حتی مهر و عاطفه پدری نیز کمترین خلل فر تصمیم او ایجاف نمی
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ین بـه او امانـت فافه بـوف، بندی  حضرت، فختر خویش و مسئول خزانه را بدان سبب که گرفن زر 
اش بازگرفانند. آنگـاه فر پاسـخ بـه  بند را به جایگاه اصلی فرنگ، گرفن توبیخ کرف و فستور فاف بی

آیا همـه  : » ؟، فرموف اعتراض فخترش که گفت: آیا من فختر خلیفه و شایسته استفافه از طال نیستم
 1«؟ دان بند پوشیده زنان شهر فر این عید، مانند آن گرفن

 ـ برخورد با برادر:

اش از حضرت فرخواست کـرف،  ، چون مقداری اضافه از حقوق ماهیانه عقیل، برافر امام علی
ای کـه عقیـل از حـرارت آن  گونه حضرت آهنی را فر آتش گداخت و به فست او نزفیک نموف؛ به

 2«نان هستیم.المال، همچون سایر مسلما من و تو، نسبت به بیت»فریاف کشید. حضرت فرموف: 

ت 4  . قاطعی 

المال و چه فر واگـذاری  فر اجرای عدالت، چه فر موارف اقتصافی مانند تقسیم بیت امام علی
ف، هیچ انگاری و مـدارا را جـایز  گونه سـهل مناصب حکومتی و نیز فر برخورف با کارگزاران متخل 

ت بر نمی فان با قاطعی  ن موضـوع را یـکرف. ا خورف میفانست و برای استیفای حقوق مرفم، با متخل 
رف؛ بـرای کـ یریـگینمـوف، پ یه حضرت به نمایندگان خوف ارسال مک ییها توان فر بیشتر نامه یم

 توان به این موارف اشاره کرف:  مثال، می
 ؛ 3المال از او هبیره و تقاضای غرامت بیت بن ـ جریان مصقلة

 ؛4ومت اصطخر شیرازکجاروف از ح ـ عزل منذربن
 ؛5ومت آنربایجانکقیس از ح بن عثـ عزل اش

 ؛6حنیف بن آمیز حضرت به عثمان ـ نامه عتاب
ه آن سامان ستم روا فاشته بوفکی از والیان کـ توبیخ ی  ؛7ه فرباره اهل نم 
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 1ـ توبیخ شریح قاضی.
ارگزاران کـبا فرستافن مـأموران مخفـی، مواظـب »فرماید:  اشتر می کآن بزرگوار فر فرمانی به مال

یفـر فه. آنگـاه وی کار را کی از آنان فست به خیانتی زف، بدون تأخیر، خیانتکباش. چنانچه یخوف 
را فر مقام خواری و مذلت بنشان و فاغ خیانت بر پیشانی او بگذار و طـوق رسـوایی بـر گـرفنش 

 «ن کبیف
معـرض وجوف فارف که فر آنها به کارگزارانش کـه فر  نهج البالغهفر  های فراوانی از علی نامه

ارزش و  تـو فر نـزف مـن خـوار و زبـون و کـم »المال بوفند، نوشته اسـت:  اتهام حیف و میل بیت
 3.« گیرم که فر زندگی حقیر و ضعیف شوی چنان بر تو سخت می»و  2«مقدار خواهی شد. بی

 . مدارا با مردم5

اساسی فارف. یکی از اصول اخالقی اسالم، مداراست که فر بهبوف روابط اجتماعی، نقشی مهم و 
ُِ َ ُثَفاْت »فرمایـد:  مـت فانسـته، مییت را فر مـدارا و مالکـر و بریـخ  امام علی ُُ اْن َاَن ُعاو ََ
ا ُنَ ََ ْغ

َ
ار ی، شـاخ و بـر او )فوسـتان و اطرافیـانش( بسـ ه چوب فرخت وجوفش نرم باشدکهر 4؛أ

 «شوف.
زمـانی کـه فشـمن فر ، فر حکومت، اصل بر فاشتن رفق و مداراست و تـا از فیدگاه امام علی

عمال قهر فوری گزید و از خطای خطاکاران تا حـد  امکـان چشـم  مقام براندازی نیست، باید از ا 
پوشی، آنان را به رحمت خدا امیدوار کرف و به توبه و ندامت و اصالح وافاشت و  پوشید و با چشم

ی یک، فر  مؤمنان، علیر ی. ام اگر همه اینها کارساز نگرفید، آنگاه به قهر و خشونت متوسل شد
 گونه آموزش فافه است:  نیارگزارانش، اکومتی و افاری خوف به کهای ح از فستورعمل

ز و یـمت فر هـم آمیای مال اری طلب و شدت را با پارهیت مهم است، از خدا یفر مورف آنچه برا»
ت  کن و رفق بورز و آنجا کتر است، مدارا  ستهیهر جا رفق و مدارا شا ش یار پـکـعمـل  ه جز با شد 

ت را به  نمی    5« ار بند. با مرفمان فروتن و گشافه رو باش و با آنان با مالیمت رفتار نما.کروف، شد 
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فافن به رنج و  همنشینی حضرت با فقیران و بینوایان، رسیدگی به امور مستضعفان، تحمل و گوش
همدلی و استعانت به یتیمان  گرفتاری فهقانان، تحمل انتقافها و برخورف تند سفیهان و همنوایی و

 است. وفه، بیانگر قلب عطوف و روح لطیف و مهربان علیک

 . همدردی با مردم6

های متعالی وجوف فارف، اظهار همدرفی نسبت به خلـق خداسـت؛  یکی از خصالی که فر انسان
 گوید: هایی که متوجه فیگران است. سعدی می یعنی فرف فاشتن از ناراحتی

ــــوایی  ــــن از بین ــــَیم رویم  زرف ن 
 

ــــرف  ــــم زرف ک ــــان رخ ــــم  بینوای  غ
 

هایی از اظهـار ایـن همـدرفی بـا  ، صـحنهفر فوران حکومت کوتاه، اما ُپر برکت امیر مؤمنان
خورف؛ به عنوان نمونـه، هنگـامی کـه حضـرت خبـر یافـت  مرفم فر مقاطع مختلف به چشم می

اند،  و ثروتمنـدان حضـور فاشـتهحنیف فر بصره فر یک مراسم مهمانی که تنها اشـراف  بن عثمان
شرکت کرفه است، نامه فرفآلوفی بـرای او نوشـت و نارضـایتی خـویش را از عملکـرف او چنـین 

 اعالم نموف:
ُ وَن »

َ
ْو أ

َ
ِِ الَدْهِإ، أ ِْ َك  ََ ْم ِفي  ُْ  َِْ َش 

ُ
ِن َن، َوَا أ َِ َِ ُإ اْلُّمْؤ

َ
ْن ُحَق َل: هَها أ

َ
ْن َنْفِسي ِاأ َِ ْقَنُع 

َ
ْسَوة  لَ  أأ

ُ
ْم ِفاي أ ُْ

های  آیا به همین قناعت کنم که گفته شوف: من امیر مؤمنانم  اما با آنان فر سـختی 1؛ُجُّشوَاِة اْلَعْ ش
 «شان نباشم؟ های زندگی روزگار شرکت نکنم؟ و پیشوا و مقتدای آنان فر تلخی

سـرباز زفن شـان بعـد از ی. ا چارگـان فانسـتیرا نماف ففاع از حقوق ب ید امام علیبا یفرست به
ن سـخن ی، چنـ شـان، فر بـاب ففـاع از حـق  مظلومـانیعت با ایوقاص فر ب چون سعدبن یا عده

رم و به آبشـخور یده را از ستمگر بستانم و مهار ظالم را بگیبه خدا سوگند که فاف ستمد»د: یگو یم
   2«ل نداشته باشد.یحق وارف سازم؛ هرچند تما

 فرماید:  آن حضرت فلسفه حکومت اسالمی را ففع ستم از مظلوم فانسته، می
اْن » َِ َن َفَسة  ِفي ُسّْلَط ٍن َوَا اْلِتَّم َ  َشيْ ٍء  َُ َن   َِ َُ َلْم َحُكِن اَلِهي َ  َن  َن

َ
َنَك َتْعَّلُم أ َِ َم 

ُْ َطا ِم الَّل ُِ ُفُّضاوِل اْل
حِنَك  ُِ ْن  َِ َُ اْلَّمَع ِلَم  َك َوُتَقا َم اْلُّمَعَطَّلاُة َوَلِكْن ِلَنِإ ُِ ْن ِعَب  َِ وَن  َُ َن اْلَّمْظُّلو ََ ْ

َك َفَ أ ُِ ْصََلَح ِفي ِاََل َإ اإْلِ ِْ َوُنْظ
َك  ُِ ْن ُحُدو ل و رغبـت فر سـلطنت و یـا  تو آگاهی آنچه از ما صافر شـده، نـه بـرای میبارخدا 3؛َِ
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ه کـن تـو را ]یه آثار فکن بوف یه برای اکا؛ بلیزی از متاع فنیآورفن چ فست خالفت بوفه و نه برای به
م تـا بنـدگان ییش را برقـرار نمـایم و فر شـهرهای تـو اصـالح و آسـایافتـه بـوف،[ بـازگرفانیر ییتغ

 «ه تعطیل شده، جاری گرفف.کام تو کات فر امن و آسوفگی بوفه و اح دهیشک ستم
شـده  پایمال، حکومت، هدف نیست؛ بلکه ابزاری بـرای ففـاع از حقـوق فر نگاه و سیره علی

، آفمـی از آن جهـت کـه  پذیر جامعه است. فر حکومت امام علـی ویژه اقشار آسیب مرفم، به
، فارای حرمت انسانی و شایسته برخورف کریمانه است. شهروندان حکومت علـوی،  انسان است

یـل به فور از هر فین و آیین و هر گرایش و سلیقه و جدای از هر مرام و مسلکی، فقط و فقط بـه فل
اش خطاب به مالک اشـتر  اند. آن حضرت فر منشور حکومتی بوفن، فارای حرمت و ارزش انسان

 فرماید:  می
قلب تو را پوششی باید که تاروپوفش مهر مرفم و فوستی و لطف به آنان باشد. مبافا کـه مـرفم را  »

نده انـد: یـا  ، فو گروه آشام باشی که خورفنشان را غنیمت بشماری؛ چراکه مرفم به تمام ای خون فر 
 1« . فر فین، برافر تواند؛ یا فر آفرینش، همنوع تو

ی است کـه خداونـد را بـه عنـوان  توصیه « شـاهد»های امام برای فستگیری از نیازمندان، فر حد 
 فرماید:  کند و می یافآوری می

اَن » َِ اْم  ُْ اَن اَلاهحَن ا ح َّلاَة َل َِ ََ ِفی الَطَبَقِة الُسْفّلی  ََ الّّل ْهاِ  اْلُبْؤسای  الَّل
َ
تا ج َن َوأ ِْ الَّمسا   ِن َواْلُّم

ْم َواْجَعْ   ِْ َِ ف  ن َحِق َِ َفَظَک  ِْ َِ َ  ُاْسُت ْعَتّإا  َواْحَفْ  ِلَّل َُ ِِ الَطَبَقِة ق ِنع   َو نی َفاَن فی هِه َْ اْم ِقْساّم    َوالَه ُْ َل
ْن َا ِت َ ِلَک  ای  اشته باش؛ مرفمی که چارهخدا را، خدا را، فرباره طبقه پایین جامعه فر نظر ف 2؛َِ

گیر. فر بین این طبقه، افراف قـانع و  ندارند؛ از بیچارگان، نیازمندان، گرفتاران  رنجور و ناتوانان زمین
ی را که خداوند برای آن، نگهبـانی سؤال اش را بـه تـو سـپرفه، پـاس بـدار و  کننده وجوف فارف. حق 

 «المال را به آنان اختصاص بده. بخشی از بیت

 . صداقت7
، مبتنی بر صراحت و صداقت بوفه است. آن حضرت با مرفم خوف صافقانه  سیاست امام علی

اُدْق »فرمـوف:  گذاشـت و مـی گفت و مواضع خویش را آشکارا با آنان فر میان می سخن می َْ َوْلَ 
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 َُ ْهَّل
َ
اِئٌد أ غـاز حکومـت، فر آ  امام علـی« راستی سخن راَند. پیشوای قوم باید با مرفم  خوف به 1؛َْ

َِ َزِعا ٌم »اش با مرفم چنین گفت:  فر نخستین خطبه َن  ا
َ
ٌَ َوأ ِه َن َْ ُقوُل 

َ
ِتی اَّم  أ ََ ا  َ َتّْماُت … ُِ ََ  َِ َوالَّلا

  َ َ  َواَ َهْاُت ِ ْهَا بـه خـدا … فانم و خـوف ضـامن آنـم گویم، فر عهده خویش می آنچه می 2؛َوْشَّم
 «گونه فروغی نگویم. سوگند  به اندازه سر  سوزنی حقیقتی را پنهان ندارم و هیچ

ترین اشـخاص فر  آموزف که گزیده ، فر عهدنامه مالک اشتر میپیشگان، علی پیشوای صداقت
قایق را بیان کنند و بر اساس صدق و راسـتی باشند که صافقانه ح حکومت و مدیریت، کسانی می

 رفتار نمایند: 
« َِ َّما  َ اِإ َِ ْناک  َِ ِ  ِف َّما  َحكاوُن  َسا َعَد َُ اْم  ُْ َقَّل

َ
ِِ َلاک َوأ ا َِ ْم اُّمِإ اْل ُْ ْقَوَل

َ
َُ ُّمَم ْلَ ُكْن آَّمُإُهْم ِعْنَد  أ الَّلا

َُ َوَقَع  ْن َهَوا  َحْ  َِ ِلک  َُ َِ َواِقع    ترین آنان نزف تو کسی باشد کـه سـخن  د گزیدهآنگاه بای 3؛َْلْوِلَ  ِئ
زند و از جمله کارهایی باشد که خدا آن را  تلخ حق را به تو بیشتر گوید و فر کاری که از تو سر می

شیوه گفتار و رفتار او،[ به هـر   پسندف، از همگان کمتر تو را یاری کند. ]این برای فوستان خوف نمی
 «ف.خواهد، بربخور کجای خواست تو می

طور کاماًل شفاف  چیز را به  خواهد با صراحت و صداقت تمام، همه از کارگزاران خوف می  علی
 با مرفم فر میان بگذارند: 

ِلاک» َُ ِْ ، َفاِاَن فای   َِ ْم اِاْص ُْ ِْ ، َواْعِدْل َعْنک ُظُنوَن ْم اُعْه ُْ ْإ َل ِِ ْص
َ
، َفأ ْن َظَنِت الَإِعَ ُة اک َحْ ف   َِ  َو

نْ  َِ َح َضة   ِْ ِِ ا َِ اْن َتْقاِوحّمْْم َعَّلای اْل َِ َِ َح َجَتک  ْا  َتْبُّلُغ ا ْعَها َِ ْفق   اَإِعَ ِتک، َو ِْ اگـر  4 ؛ک ِلَنْفِسک، َو
مرفمان بر تو گمان ستم برند، عذر خویش را آشکارا با آنان فر میان گذار و با این کار، ایشـان را از 

قی خـوی فافه باشـی و بـا مرفمـان مـدارا آر که بدین رفتار، خوف را به تربیت اخال بدگمانی بیرون 
 «آوری. رسی و آنان را به راه حق فرمی آوری، بدانچه خواهی، می ای و با عذری که می کرفه

، حاکمـان و زمامـداران بایـد همـه مطالـب را بـا مرفمـان فر میـان بگذارنـد، بـه  از نظر امام
به تمام معنا آشـکار سـازند و های ایشان با صراحت و صداقت پاسخ گویند، عذر خوف را  پرسش

   5به جز اسرار نظامی و مانند آن، هیچ چیز فیگر را از مرفمان مخفی ندارند.
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 مجلس بیست و یکم 

 (1)نگاهی به وصایای امیرالمؤمنین

 *انصاریلیرضاعاالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

های اخالقی و دینیی اسی و وییایای امیا   یکی از موضوعات بایسته واکاوی که سرشار از آموزه
خوردن در شب نوزدهم ماه مبارک رمضیان اسی ا اییص وییل  او یی و  پس از ضرب  علی

کننیگیان بیه آن سرسیلم  منگانه را بیرای عل  ای اس  که زنیگیی سیدادت سلاسیو منشور جاودانه
کنگا شرح و بلان ایص سخنان نابو هریک نلازمنگ یفتاری جگایانیه اسی  و در اییص نوشیتارو  می

ای ایص وییل  مانیگیار را سبلیلص نلیایلم و سدیاولم راه شیا و انیگرزهای برآنلم سا برخی از فرازه
 بخش آن را به سصویر کشلما روح

سویله به سقوای او یو نظم در کارهاو اهتلا  به قرآن کریمو یله رحمو سوجه به حقوق هلسای ان 
فارش و حلای  از محرومانو از جلله ویایای آن اما  هلا  اس  که هل ان را به رعای  آن سی

پیردازیم و از  نلوده اس ا در ایص مقاوهو بیه ویور خالییه بیه بررسیی اییص کللیات ی ربیار می
 یلریما سار زالل آنو جا  اخالق و مدنوی  برمی چشله

                                                           

 اویسنگه و پژوهش رن *



111    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

 الف. تقوای الهی

تمامی فضایل انسانی، بر تقوا و نگاهداری نفس از غیر حق تعالی استوار شده است و اصواًل فین  
 ز کارایی و اثربخشی الزم برخورفار نیست. به همـین جهـت، امـام علـیمنهای پرهیزکاری، ا

 فرماید: کند و می پیش از هر چیز مخاطبان خوف را به پرهیزکاری و حفظ تقوای الهی سفارش می
« َِ َُ ِ َت ِاي ِاَتْقَوى الَّل ْن َاَّلَغ ََ ْهِّلي َو 

َ
وِص ُكَّم  َو َجِّم َع َوَلِدي َو أ

ُ
ن( و شـما فو تـن )حسـن و حسـی 1؛أ

رسـد، بـه تقـوای الهـی سـفارش  همه فرزندان و اهل بیتم و نیز هرکسی را که وصیت من به او می
 «کنم. می

 تعریف تقوا

تقـوا را  نهاج البالغاهاگرچه برای تقوا مفاهیمی همچون نگهدارنده و ترس از خدا بیان شده، اما 
ح یفر جـایی فیگـر تصـر  علـی 2 آید.د مییه بر اثر تمرین پدکفاند  روی معنوی و روحی میین

ن ترس از خدا، از لـوازم و آثـار یز از محرمات الهی و همچنیه پرهکزی است یه تقوا، چکند ک می
ی اسـت یرویه نکن ترس از خدا؛ بلیز است و نه عین پرهین منطق، تقوا نه عیپس، فر ا 3آن است.

م اسـت کناهگاهی بلند و مستحن امور را به فنبال فارف و فر حقیقت، تقوا پیه اکروحی و مقدس 
نس قافر نک  نند.کستند فر آن نفون یه شیاطین جن و ا 

 اهمیت تقوا

راسـتی،  ای فارف. به اس گسـترفهکـات انعیای است که فر قرآن و روا هیه و گوهر گرانمایتقوا، سرما
 د از آن سـخنیـه تمام خطبای نماز جمعه فر هر فو خطبه باکن چه زافوتوشه ارزشمندی است یا

   4ند.ک حت ی فر آستانه شهافت نیز سفارش به تقوا را فراموش نمی  ند. امام علییبگو
ا َك »فر تفسیر تقوا فرموف:  امام صافق َْ َُ َن اَإَك َوَا َحاَإاَك َحْ ا ََ َ

َُ أ َُ َحْ ا ْن َا َحْفِقَدَك الَّل
َ
تقـوا،  5؛أ

 «ند.یرفه، نبک ه تو را نهیکند و آنجایی یند، ببید تو را ببیه خدا باکیعنی جایی 
ار بـرای کو سـبکحت، رفتن بـه محـل  یحضور فر مسجد، حاضرشدن فر مجلس موعظه و نص

                                                           

انی، ابن .1  .198ـ  197، ص  تحف العقول شعبه حر 
 .696، ص ۳6 ، ج آثار مجموعه  مرتضی مطهری، .2
 .696، ص  همان .3
 .۴7، نامه  نهج البالغه. صبحی صالح، 4
 .186، ص 67، ج  بحار األنوار. عالمه مجلسی، 5
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ل یت فر اجتماعـات مسـلمانان و ماننـد آن، از مصـافکه رزق و روزی حالل، شـریته ق جملـه او 
مجـالس گنـاه، نـرفتن بـه  کامـا تـر« خداوند جایی که باید تو را ببینـد، ببینـد.»است که فرموف: 

ه فر آن شراب و قمار وجـوف کمجالسی  کشوف، تر ت انسان مییه باعث وهن شخصکی یها انکم
 «و آنجایی که تو را نهی کرفه، نبیند.»ق جمله فوم است که فرموف: یفارف، و مانند آن، از مصاف

اش لمـس  یش بداند و حضـور او را فر زنـدگیبنابراین، انسان باید همواره خدا را ناظر اعمال خو
ابـانی یکننـد. یکـی از صـحابه از ب ن احساسی فاشته باشند، فیگر گناه نمییها چن اگر انسانند. ک

ار فاری؟ یـه آمـافه نبـح باشـد، فر اختکد: گوسفندی ید و از او پرسیرف. به چوپانی رسک عبور می
ای به من ندافه است. آن شـخص گفـت:  ن اجازهیآن چن کار را ندارم؛ زیرا مالکن یگفت: اجازه ا

ن، به او بگو گرگ آن گوسـفند ینی؟ عالوه بر اک ند تو چه میینجاست تا ببیگوسفندان ا کمال مگر
 1«جاست؟ک؛ پس، خدا َفأْحَن الَّلَ»ن سخن منقلب شد و گفت: یرا خورف  چوپان از ا

رفه بـوف، کـسواف، چون اعتقاف به خدا فاشت و خداباوری فر اعماق جانش رسـوخ  ن چوپان  بییا
که برخی افراف  باسواف هستند، به فلیل نداشتن تقوای الهی، خداونـد فر  نشد؛ فرحالیب گناه کمرت

   2زنند. راحتی فست به گناهان بزرگ می ی ندارف و بهیزندگی آنها جا
 تقوایی آثار بی

های اجتمـاعی ماننـد:  اند و به همین جهت، شـرارت ای از تقوا فاصله گرفته متأسفانه امروزه، عده
ری و قتل افزایش یافته اسـت و از سـویی، عـدم رعایـت پرهیزکـاری فر زنـدگی، سرقت، رباخوا

هـای  ، گنـاه را عامـل اصـلی سـقوط امت ها شده است. قـرآن پاشیدن کانون خانوافه موجب ازهم
ه فر اثر گناه، مرفم از نعمت نزول بـاران کات آمده یکه فر روا چنان 3فاند؛ پیشین و نزول عذاب می

ْن َعْ ٍش َفاَزاَل »د: یفرما یم ام علیشوند. ام یمحروم م َِ ََ  َ  َن َقْوٌم َقُّط ِفي َغِ  ِنْعَّمٍة   َِ َواْحُم الَّل
ََ َتَع َلی َلْ َس ِاَظََلٍم ِلّْلَعِب د َن الَّل َا ِاُهُنوٍب اْجَتَإُحوَه  ِْلَ َِ ْم 

ُْ از آغـوش  یچ ملتیبه خدا سوگند  ه 4؛َعْن
را خداوند هرگز بـه یب شدند؛ زکه مرتک ینشد، مگر به واسطه گناهان  بازگرفته یناز و نعمت زندگ
 «  ند.ک یبندگانش ستم نم

                                                           

 .۴78، ص قرآن بارسوگندهای ُپر ، و فیگران . ناصر مکارم شیرازی1
 .۴7۱. همان، ص 2
  .6 ، آیه . انعام3
 .167، ص نهج البالغه،  . صبحی صالح۱
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متـر از سـال کبـاران را  یچ سـالیخداوند ه»فرموف:  یم ه امام باقرکدم ید: شنیگو یابوحمزه م
 یه از بـاران بـرانند، آنچکگناه  یفهد. هرگاه قوم یجا بخواهد، قرار مکند؛ اما هر ک یگر نازل نمیف

 1«فرستد. یها م وهکاها و یر آنان به صحراها، فریغ یرفه بوف، به سوکآنان فر آن سال مقدر 
های الهی از انسان سلب  شوف که نعمت تقوایی سبب می فر برخی روایات فیگر آمده است که بی

َُ َعَّلی َعْبٍد ِنْعَّمة  »فرموفه:  شوف. امام صافق ُِ ََ  أْنَعَم الَّل َحا  َِ   
َْ ُِ   َفَساَّلَب ِِ ْنبا   َحْساَت َُ َحَتای ُحاْهِنَ  

ه کـنیرف؛ مگر ایگ یده است، از او نمیاش بخش ه به بندهکرا  یگاه نعمت چیخداوند ه 2؛ِاَهِلَك الَسّْلَ  
 « ه به جهت آن، مستحق سلب نعمت شوف.کند ک یگناه

فر ایـن بـاره فرمـوف:  شـوف. امـام صـافق می یهمچنین، گناه، موجب قساوت قلب و سنگدل
شـوف و بـا  ینـد. گنـاه بـر قلـب وارف مک یز به اندازه خطا و گناه، قلب انسان را فاسد نمـیچ چیه»

   3«سازف. یند. پس، آن را واژگون مکاوست؛ تا اینکه بر او غلبه 

 ب. نظم

نامه خــویش، فاشــتن نظــم فر کارهاســت؛  فر وصــیت های حضــرت علــی از فیگـر توصــیه
اِإُ م...» َْ َ

َِ َوَنْظاِم أ َُ ِ َت ِاي ِاَتْقَوى الَّل ْن َاَّلَغ ََ وِص ُكَّم ... َو 
ُ
پـیش از آنکـه بـه بیـان اهمیـت و  4«. أ

های نظم فر زندگی فرفی و اجتماعی بپرفازیم، مناسب است نگاهی بـه مفهـوم آن فاشـته  عرصه
 باشیم.

 تعریف نظم

 5ای گونـاگون اسـت؛ین اشیفافن ب و مقارنتنموفن  وستیفر لغت، به معنای گرفآورفن، پ« نظم»
م»وسـت شـوند، یگر پیدیکـد فر رشته خاصی قـرار گرفتـه، بـه یهای مروار مثاًل وقتی فانه « مـنظ 

« فهنـده( نـاظم )َنظم»فهـد،  ونـد مـییه آنهـا را بـه هـم پکای  ا رشتهیو به نخ  6شوند خوانده می
م، مجموعهیبه عبارت ف 7ند؛یگو ای خـاص فر کنـار  ای است که اجزای آن به گونه گر، پدیده منظ 

                                                           

 .171، ص 1، ج  الکافی . شیخ کلینی،1
 .17۴. همان، ص 2
 .۱9۳، ص ۳6ج ، وسائل الشیعةحر  عاملی،  شیخ .3
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 هم و فر ارتباط با یکدیگر قرار گرفته باشند.
 اهمیت نظم 

ز یانگ ن آنها، از نظمی شـگفتیتر ن موجوفات تا بزرگیزتری، از ر م بر آنکن حاینظام هستی و قوان
ه پرورفگـار چـه قـدر کم یابی ، فرمی میبنگر ده فقتیهای هستی را با ف دهیند. اگر پدک ت مییاکح
م هر چیز  ش نهافه است. یز را فر جای خویبا و منظ 

 1وســتکه هــر چیــزی بــه جــای خــویش نیکــ  جهان چون خط  و خال و چشم و ابروست
 

های اسـالمی  گر ارزشیف فیرف ن گوهر ارزشمند را همیا ه علیکن بس یت نظم همیفر اهم
ه یـن پنـدهای گرانمایه اکسانی ک، به فرزندان و تمام  شیات خویروزهای حن یقرار فافه و فر واپس

ن یه از واالتـرکـ، فر کنـار تقـوا  ، نظـم انیـن بیـرسد، آن را سفارش نمـوفه اسـت. فر ا به آنان می
ِإُ م »...هاست، قرار گرفته است؛  ارزش َْ َ

َِ َوَنْظِم أ  .«   ِاَتقَوى الّل
ر، ین مسید. فر این راه بهره جویتر وتاهکد فر پرتو عقل از یبا مالکدن به یرس ی، انسان برایاز طرف

تـدبیر فر زنـدگی، تـوفیقی از ناحیـه رو، نظـم و  ن راه است. ازایـنیخطرتر ین و بیتر وتاهک« نظم»
ُُ »فرمایـد:  می پرورفگار معرفی شده است. امام علـی َُ ااقتَا  َّما َْ َُ ِاَعْباٍد َخْ اإا  َاْل َُ الّلا ْا ِاُا ا

َُ ُسوَء الَتدا ِإ َواِاسإاِف  َوُحْسَن  ر فاشـته یـهرگاه خداوند نسبت به بنده خوف ارافه خ 2؛التدا إ، َوَجَنَب
 «  سازف. یر بد و اسراف او را فور میند و از تدبک یو الهام میکر نیو تدب یرو انهیباشد، به او م

 های نظم  عرصه

بررسـی قـرار فاف. برخـی از ایـن های گونـاگون مـورف بحـث و  توان از عرصـه موضوع نظم را می
 اند از:  ها، عبارت عرصه

 . عرصه فردی 1

گذرنـد.  سـرعت نیـز می گرفنـد و به فر آسمان عمر آفمـی ظـاهر می  ها، چونان ابر بهاری فرصت
 امبر گرامـی یـای نخواهد فاشت. پ بهره  ند، جز افسوسکها استفافه ن ن فرصتیه از اکس ک آن

ْن »د: یفرما می َُ   ُفِتَ،   ََ ُِ   َا ُب   َل ْز ِْ ُِ َعْنَ  َخْ ٍإ َفّْلَ ْنَت َتی ُحْغَّل ََ ي  ِْ َُ َا َحْد ه فر  خیـری بـه کـس کـ آن 3؛َفِاَن
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فانـد چـه وقـت آن فر بـه  را نمییـند؛ زکمت بشمارف و از فرصت استفافه یش گشوفه شد، غنیرو
اُزوا ُفاَإَص »نیز فرمـوف:  امام علی« شوف. ش بسته مییرو ِْ َِ ِب الْ   اْنَت اَإ الَسا ََ ا  َتُّماُإ  َْ ْ اِإ َفِاَن  1؛ ََ

همچنـین « گذرف. ها، مانند گذر  ابر می ه فرصتکفرستی  د. بهیمت بشماریرا غن یکهای ن فرصت
ر یـش[ فراگیر را[ از نفس خوف برای نفس خوف ]از برای آخرت خویهای خ عمل: »]ایشان فرموفه

ن کـهای مم مت بشمار و از فرصتیروزگار را غنر و بخشش یت توشه برگیو از امروزت برای فرفا
 2«ن.کاستفافه 

مـرفان  کـاری، وقـت را چـون مـال »گویـد:  ساموهل اسمایلز، نویسنده مشـهور انگلیسـی، مـی
اند؛ ولی فر حقیقت، وقت بهتر از مال، بلکه بهتر از علم و تندرستی است؛ چـه آنکـه اگـر  فانسته

آورفن آن  فسـت ن است، ولی اگر وقت گذشـت، بههریک از اینها از فست بروف، تحصیلش ممک
 3«محال است.

 الگوهای نظم در زندگی

نالنـد.  ها برای انجام کارها زمان کافی فر اختیار فارند؛ ولی همه از کمبوف وقـت می معمواًل انسان
شــوف و  می کارگرفته ها به فرصــد از تــوان انســان ۴9شــده، فقــط حــدوف  طبــق برآورفهــای انجام

 فهند. استفافه بهتـر فرصد از زندگی کاری خوف را هدر می 69فهد که افراف،  محاسبات نشان می
 شوف.  هوشیارانه فراهم می« مدیریت زمان»، تنها از «زمان»از گوهر گرانبهای 

مـال را ک، مدارج واالی علـم و  نه از وقتی، با استفافه به مراجع و فانشمندان برجسته فر این میان،
منـدی از وقـت و عمـر بـه  ای از نظر رعایت نظـم و بهره موفند و فر حقیقت، الگوهای شایستهیپ

اند وقتی وی فر حـال احتضـار  رونی است. گفتهیحان بیروند. از جمله این بزرگان، ابور شمار می
، همـان لحظـه بـا شـاگرفش  حـانینش آمـد. ابوریی از شاگرفانش برای احوالپرسی به بالیکبوف، 

ن حـال از مسـاهل یـا شـما فر ایـ. شاگرف گفت: آ ره پرفاختکاضی به مذایی از مساهل ریکفرباره 
م بهتـر ی، بـرا ا بـرومیـن مسئله از فنیحان پاسخ فاف: اگر با فانستن ایگویید؟ ابور اضی سخن مییر

ح نمـوفم و بـا او وفاع ید: مسـئله را تشـریـگو . شـاگرفش می ا برومیه با ناآگاهی از فنکاست از آن
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   1رفند کحان را اعالم یه خبر مرگ ابورکده بوفم ی. هنوز به خانه نرس کرفم
روانی نقـل یاالسالم ا فر نظم و مدریریت زمان، بسیار موفق بوف. حجت همچنین، امام خمینی

، بعد از نمـاز  ای از فضال با عده ، فر صحن امام علی مان به عراقیی از سفرهایکفر »ند: ک می
رفند؛ اختالف سـاعت کان خواستند بروند، ساعت را نگاه یم. وقتی آقایمغرب و عشا، نشسته بوف

فاف. فر  را نشـان مـی ۱:91ه ساعتش عربی بوف، ساعت کهم  ریمش آمد و صحن حضرت ایپ
زان یـها را م ، گفـت: سـاعت د نجفیی از اساتیک، امام از فر  قبله وارف صحن شدند و  همان حال

،  ن سـاعتی، فر همـ ه هر شب امامکزفه سال است یروف. س ساعت از شب می ۱:91د. اآلن ینک
   2«، خوفش ساعت است. گذارند. وروف امام قدم فاخل صحن می

 خ مرتضی انصـارییهای بزرگ اسالمی که نظم باالیی فر زندگی فاشت، ش از فیگر شخصیت
،  ، شـهرتی جهـانی فاشـت خ مرتضی انصارییه مرحوم شک، فر آن هنگام  فولت عثمانی»است. 

و وارف ، به نجف آمـد  ند. فرستافه فولت عثمانیکدار یخ فیمأموری به نجف اشرف فرستاف تا با ش
ه فر قسـمتی ک، فر اتاقی نشسته بوف  خی. ش ختی، توجه او را برانگ خیخ شد. خانه محقر شیمنزل ش

خت و مقـداری یفر ظرفی سفالی ر  رهیبلند شد و قدری ش  خیمتی پهن بوف. شیق ، فرش ارزان از آن
ره یربت شـه مـأمور فولـت از آن شـکـرف و برای فرستافه فولت آورف. پس از آنکآب با آن مخلوط 

 3«ده است و طالب فر انتظار من هستند.ی، وقت فرس رس خواهم خ فرموف: عذر میید، شیآشام
 رگـی از فسـت نـدهین تی، بد گوهر وقت

 

 ی فارفیه بهــــایــــما ن ُفر  گرانیــــآخــــر، ا 
 

 نی، پـرو ند عمر گرامـیکصرف باطل ن
 

ـــرف، راهنمـــایـــه چـــون پکـــ آن   ی فارفیر خ 
 

 باغ وجوف ه فرکنورسته  کفرخ آن شاخ
 

ــتن  ــت رس ــا وق ــو و نم ــوس نش  ی فارفی، ه
 

 . عرصه اقتصادی خانواده 2

ها مطـابق بـا فرآمـدها، فوری از  نـهیم هزیعنی تنظینه امور اقتصافی خانوافه، یزی فر زمیر برنامه
گر بر آن نهـاف. یتوان نامی ف ه جز اسراف نمیکی یها پاش و ختیز از ریرضروری و پرهیمصارف غ

و قرض و چـک جبـران کنـد، فچـار   اگر فرف بخواهد کمبوف اقتصافی خوف را همیشه از طریق وام

                                                           

 . همان.1
 . همان.2

3. http://ketaab.iec-md.org 



116    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

زوفی آرامش حاکم بر خانوافه خـویش را  های روحی و جسمی ناشی از آشفتگی شده، به بیماری
خـوف  فهند و بیش از تـوان مـالی با حقوق کارمندی، ُپز مهندسی می  از فست خواهد فاف. بعضی

 کنند که نتیجه آن، به وجوف آمدن بحران فر معیشت خانوافه است. خرج می
 د:یگو سعدی می

 ســتید گریــس بباکــ بــر احــوال آن
 

ــ  ــرج بک ــوزفه، خ ــوف ن ــش ب ــتیه فخل  س
 

و « شناسـی فیـن ژرف»، نظم و تدبیر فر امور معیشـت، کنـار فو اصـل مهـم   فر روایات اسالمی
 قرار گرفته که حکایـت از اهمیـت آن فارف. امـام صـافق« صبر فر برابر مصایب و مشکالت»

َُ ِفی الّدحِن، َوُحْسُن الَتقادحِإ ِفای الَّمع َّشاِة، »فرماید:  می ُن ِاّا َعّلی َّمَلِص ِخَ ٍل: َالَتَفُق َِ ُّلُ، اْلُّمؤ َْ ا َح
ْبُإ َعَّلی ََ ، صـالح کـار مـؤمن، تنهـا فر سـه خصـلت اسـت: شـناخت عمیـق فیـن 1؛الَن ِئَبةِ  َوال

 «فاری صحیح فر معیشت و صبر فر برابر مصایب. اندازه
، نیمـی از کسـب  اند: اقتصاف و تـدبیر فر معیشـت عرض کرف: به ما گفته مرفی به امام صافق

َن الّدحِن الَتْدا ُإ ِفای اْلَّمع َّشاةِ »است. حضرت فرموف:  َِ ، َو َُ نـه؛ بلکـه ایـن  2؛ا، َاْ  ُهَو اْلَكْسُ  ُ ُّل
 «فاری[ است. کار است و تدبیر فر معیشت، جزهی از فین ]و فینو کار، همه کسب

 . عرصه اجتماعی3

گـران ارتبـاطی سـالم برقـرار سـازف و فر واقـع، نـوع ید با فیانسان، موجوفی اجتماعی است و با
ــا فیگــر همنوعــان خــویش اســت کــه شخصــ ــاطش ب ره یفهــد. فر ســ ل میکرا شــت او یارتب

ار یمـان، از ارزشـی بسـیروابط اجتماعی و نیز عمل به عهد و پ، نظم و انضباط فر   معصومان
بـا  امبریـپ»نـد: ک اف مـییـن یچنـ ، از روش رسـول خـدا. امام صافق برخورفار است

جـا  نی، هم ای فر انتظـارش بمانـد و گفـت: مـن ا صخرهیوه کنار که فر کشخصی وعده گذاشت 
اران یـ.  شـدت گرفـت بر رسول خـدا فرموف: پس، گرمای آفتاب ی. امامیایمانم تا تو ب می

گاه  فرمـوف: وعـده د  رسول خدایه برویشوف، اگر به سا حضرت گفتند: ای رسول خدا  چه می
 3«ان است.کن میما، هم
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بنابراین، باید انسان شخصیت اجتماعی خوف را از هرگونه آسیبی حفظ کند. از جـمـله عـوامــلی 
را یـ؛ ز گـران اسـتینظمی فر برخورف بـا ف ند، بیک میفار  ت اجتماعی آفمی را خدشهیـه شخصک

ـمکیابند  روشنی فرمی افراف جامعه به گرفف.  ، موجب هدررفتن وقت و عمر آنان می ه فـرف نـامـنـظ 
چنـین کسـی ارزش چـنـدانــی قاهـل  ی، بــرا ـان خــوف رانــدهیــل، او را از مـیـن فلیبـه هـمـ

فانـد:  ت اجتماعی را موجب حقارت آفمـی مییخصفارشدن ش خدشه شوند. امام عـلی نمی
ْن » َُ   َاَهَل   ََ َل   ِعْإَض  «گرفف. ند، پست میکی یاعتنا ش بییه به آبروکسی ک 1؛ َُ
 . عرصه سیاسی4

کسـانی کـه فارای تـوان ریزی اهمیـت بسـیاری فارف.  فاری نیز نظـم و برنامـه فر عرصه حکومت
کنند، قافرند با امکانـات نـاچیز، کارهـای بزرگـی را انجـام  میریزی هستند و با تدبیر عمل  برنامه

تر نیـز بـه چنـین مـوفقیتی نایـل  برنامه، حتی با امکانات بسیار وسیع که مدیران بی فهند؛ فرحالی
 شوند. نمی

اشتر را بـه رعایـت نظـم سـفارش  کمال ید فارند. حضرت علیکروایات نیز بر این مطلب تأ
َِ »فرماید:  کرفه، می  ... ََ ِو الَّلَج َجا

َ
ا  أ َْ َك ِن َْ َِ ا  ِعْناَد  َْ ِو الَتَساُقَّط ِف 

َ
ا  أ َْ َواِن

َ
ِْ َقْبَ  أ و َُ ََ ِا ْْلُ َح َك َواْلَعَجَّل

ْو  ََ اإ  َْ َ
ْوِقاْع ُ اَ  أ

َ
َُ َوأ ْوِضاَع ََ اإ  َْ َ

ْت َفَّضْع ُ َ  أ َِ ا اْسَتْوَض َُ
َِ   

َْ ِو اْلَوْهَن َعْن
َ
ا َتَنَكَإْت أ َُ

َِ   
َْ َُ ِف  از  2؛ِقَعا

ان عمل آن فـراهم شـده، که امکارهایی که وقتشان نرسیده، یا سستی فر کارهایی کفر مورف  عجله
ه واضح و روشـن اسـت، بـر کارها هنگامی که مبهم است و یا سستی فر کیا لجاجت فر اموری 

 «اری را به موقع خوف انجام بده.کحذر باش و هر امری را فر جای خویش، و هر 
ارها، بر انجام امـور فر وقـت خـوف کبخشی  جهیر نظم فر نتیوجه به تأثفر بیانی فیگر، با ت امام

َُ َفِاَن »د: یفرما ، می رفهکسفارش  ِ  ِلُكِ  َحْوٍم َعَّمَّل َْ َ
ـار هـر روز را فر هـمـان ک 3؛ ََ  ِف اَ  َحْوٍم   ِلُكِ    أ

 «  ـار خـاصّـی اسـت.کـرا بـرای هـر روز، یروز انـجـام فه ]و آن را بـه روز بـعـد وانگذار[؛ ز
اُت »ریزی وابسته فانسته و فرمـوفه:  ها را به برنامه ، پایداری فولت  امام علی َْ ا  ََ َ

ْنَّشا ُء   الاُدَوِل   أ َِ
  َ ِِ از ایـن « اندیشـی فر امـور فارف. ریزی و چاره ها، بستگی به برنامـه پایداری و بقای فولت 4؛اْل
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، زمـانی موفـق خواهنـد بـوف کـه قـدرت نظـم و  نشوف کـه فولتمـرفا خوبی فهمیده می روایت به
  ریزی فاشته باشند.  برنامه

 ج. سبقت در عمل به قرآن

هـای قـرآن  گرفتن فر توجه و عمل امت اسالمی بـه آموزه ، پیشیهای امام علی از فیگر توصیه
ََ ِفي اْلُقْإآِن َا َحْسِبُقُكْم »کریم است؛ آنجا که فرموفه:  ََ الَّل َِ َغْ اُإُ ْم َوالَّل ؛ شـما را بـه خـدا، ِا ْلَعَّمِ  ِا

 «شما را به خدا فر ]خصوص[ قرآن، نگذارید فیگران، فر عمل به آن، بر شما پیشی گیرند.
قرآن کریم، رکن اساسی جامعه اسالمی اسـت و چنانچـه آحـاف اجتمـاع نسـبت بـه ایـن کتـاب  

انـدازهای روشـنی فر افـق  آسمانی اهتمام و توجهی بیش از پـیش از خـوف نشـان فهنـد، چشـم
ای عایـد  پیشرفت و تعالی آن جامعه بروز خواهد کـرف و فسـتاورفهای فنیـوی و اخـروی  ارزنـده

ِهـيََأْقـَوُمَوُیَبِشـُراْلُمـْؤِمنیَناَلـذیَنَیْعَمُلـوَنِإَنهَذااْلُقْرآَنَیْهديِلَلتـي»مؤمنان خواهد شد: 
مَ د و بـه یـنما دارتر است، راه مییه خوف پاک[  نییین قرآن به ]آیقطعًا ا 1؛بیرا الَّصاِلحاِتَأَنَلُهْمَأْجرا 

 « ایشان خواهد بوف. یه پافاشی بزرگ براکفهد  نند، مژفه میک سته مییارهای شاکه کآن مؤمنانی 
بر این اساس، چنانچه جهان اسالم به بایدها و نبایدهای قرآنـی عمـل کننـد، جامعـه مطلـوب و 

هـا و مشـکالت فـرفی، مند خواهند فاشت. امروزه، علت افزایش برخی ناهنجاریزندگی سعافت
باشد. این، همان چیـزی اسـت کـه گرفتن از معارف بلند وحی میاجتماعی و خانوافگی، فاصله

و  2؛َوقاَلالَرُسوُلیاَرِبِإَنَقْوِمياَتَخُذواهَذااْلُقـْرآَنَمْهُجـورا»ده شده: ینام« ت قرآنیمهجور»
فر همـین راسـتا، امیـر « گفت پیامبر: این پرورفگار من  همانا قوم مـن ایـن قـرآن را رهـا کرفنـد.

مـداری و عمـل بـه آن سـفارش اش، همگـان را بـه قـرآنفر لحظات پایـانی زنـدگی مؤمنان
َِ َغْ ُإُ م»نماید:  می ََ ِفي اْلُقْإآِن َا َحْسِبُقُكْم ِا ْلَعَّمِ  ِا ََ الَّل  3.«الَّل

کنـد؛ یکـی، مهجوریـت قـرآن و فوم،  فر این جمالت، به فو مطلب مهم اشاره می امام علی
است؛ زیرا حضرت فرموفه: به قرآن عمل کنیـد تـا غیرمسـلمان بـه   فرازمانی و فرامکانی بوفن آن

هـای قرآنـی،  واسطه عمل به آن بر شما سبقت نگیرند. این کالم، معنـایش ایـن اسـت کـه آموزه
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 .   توانند به آن عمل نمایند ؛ یعنی غیرمسلمانان هم میفرامکانی است
ن یای، مهجوریـت قـرآن فر جامعـه اسـالمی را چنـ الله خامنه تیرهبر معظم انقالب، حضرت آ

 ند:ک ف مییتوص
هـای  جاسـت؟ فر فسـتگاهکد قـرآن فر یـنید، ببینکفیامروز نگاهی به صحنه زندگی مسلمانان ب»
هـا و  گر، فر مدرسـهیدیکـم روابط و مناسبات مرفم بـا یتنظ های اقتصافی، فر ومت، فر نظامکح

ان قشـرهای یـهـای ملـی م م ثروتیها، فر تقس است خارجی و روابط با فولتیها، فر س فانشگاه
ر یش از آنـان تـأثیب ایـ مکـه کها  ران جوامع اسالمی و همه قشرهای ملتیوخوی مد مرفم، فر خلق

دام کـ، فر کو پوشـا کفر روابط زن و مـرف، فر خـورا ام اسالمی،کرند، فر رفتار فرفی حیپذ می
جـای کهـا، فر  ی، فر معاشـرتکهای بـان ها و اندوخته ها، فر سپرفه اخکجلوه اصلی زندگی؟ فر 

سـت و یگر ن مـییـش از اید جمـال صـد سـال پـیهـا؟... سـ ت عمومی و اجتماعی انسـانکحر
هـا و نهـافن بـر  وانـدن بـر مقبـرهرفن و خکـ نتیفافن و ز هیه ]آیا[ قرآن مخصوص هدکاند یگر می

ا وضع قرآن برای امـت قـرآن یری حاصل شده است؟ آیین صد سال، چه تغیهاست؟ فر ا طاقچه
   1«ست؟یننده نک نگران

 شدن یک مسیحی مسلمان

آلمانی گشت. او که نامش را پس از تشـرف بـه اسـالم،  یشدن زن جامعیت قرآن، باعث مسلمان
آموختم، به همان نسـبت، شـک  هرچه بیشتر از تعالیم مسیحیت می»گوید:  گذاشت، می« زهرا»

رو، بـه مطالعـه مـذاهب مختلـف پـرفاختم. البتـه از همـان آغـاز،  شد. ازاین و ترفیدم بیشتر می
قرآن را به زبان آلمـانی تهیـه کـرفم. هرچـه بیشـتر  بوفن بسیاری از آنها را فهمیدم؛ تا آنکه توخالی

شـد و  ام کاسـته می گسیختگی و آشفتگی فرونی کرفم، بیشتر از آن حالت ازهم قرآن را مطالعه می
گشتم و فر  ها به فنبالش می ام را یافتم. آری، آن حقیقتی را که سال باألخره با مطالعه قرآن، گمشده

 2«و قرآن بوف.پی آن به هر فری سر زفم، اسالم 
زفایی از قـرآن فر عرصـه عمـل  های مهـم  مـا، مهجوریـت بنابراین، باید گفت که از جمله وظیفه

رف کهای خوبی برفاشته است؛ اما باید انعان  است. بحمدالله، تاکنون جامعه ما فر این زمینه گام

                                                           

 .۳۱6۴ماه  ، بهمن ای الله خامنه . پیام حضرت آیت1
  .۳۱8، ص عصر امام خمینی. میر احمدرضا حاجتی، 2
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فاشته باشد و همـه وبوی قرآنی  که این امر، کافی نیست. قرآن انتظار فارف که فضای جامعه، رنگ
ساز قرآن افاره کنند؛ زیرا قـرآن، کتـاب زنـدگی  مسلمانان زندگی خوف را بر مبنای فستورات انسان

است و باید همواره تعالیم آن را آویزه گوش خوف قرار فهـیم و فر عمـل بـه آن بـر فیگـران پیشـی 
 بجوییم. 

 اید! مگر قرآن نخوانده

ای از اطرافیـان نوری، سعدالدوله به منزل او آمـد. عـدهالله  یک روز پیش از فستگیری شیخ فضل
وگو کـرف. پـس از چنـد  شیخ حضور فاشتند. سعدالدوله نزف شیخ نشست و آهسته با ایشان گفت

هـای مشخصـی گویند که فسـتآقای سعدالدوله می»الله به حاضران فرموف:  لحظه، شیخ فضل
فاند که من هم به یکـی از و ایشان مصلحت میفر کار است که مرا فستگیر کرفه و به فار آویزند 

شـدن خـوف  فو سفارت روسیه یا انگلستان پناهنـده شـوم. بعـد بـا تبسـم فرموفنـد: مـن از کشته
 «  شوم. کس غیر از خداوند پناهنده نمی اطالع نیستم و به هیچ بی

ایشـان منـد بـه حفظ جان آقا بـر تمـام افـراف عالقـه»سعدالدوله خطاب به شمس العلما  گفت: 
شوند، با یـک سـفارت ها پناهنده نمیفانستم که آقا به این سفارتخانهواجب است و من چون می

ام تا فر صورتی کـه آقـا اجـازه فهنـد، وگو کرفه طرف، یعنی سفارت هلند تماس گرفتم و گفتبی
نه شـیخ بـا تبسـمی اسـتهزاگو« پرچم هلند را روی بام خانه نصب کنیم تا ایشان فر امـان باشـند.

آقای سعدالدوله  پرچم ما را باید روی سفارت بیگانه نصب کنند. چطور ممکن اسـت »فرموفند: 
صاحب شریعت به من که از مبلغین احکام آن هستم، اجازه فهد بـه خـارج از شـریعت پناهنـده 

خـدا  1؛ْؤِمنیَنَسبیال َوَلْنَیْجَعَلالَلُهِلْلكاِفریَنَعَلیاْلُم»فرماید: اید که میشوم  مگر قرآن نخوانده
من راضی هستم که صـد مرتبـه «  افران بر ضد  مؤمنان قرار ندافه است.کای به سوف  هرگز راه سلطه

بمیرم و زنده شوم و مسلمین و ایرانیان مرا مثله کنند و بسوزانند، ولی به اجنبی پناهنده نشـوم و بـر 
 2«خالف شرع اسالمی عملی انجام ندهم.

 
 

                                                           

 .۳۴۳. نسا ، آیه 1
 .66۳ـ  669، ص پای درس علما. محمدتقی صرفی، 2



 مجلس بیست و دوم 

 (2)نگاهی به وصایای امیرالمؤمنین

 *انصاریلیرضاعاالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

را یادآور شدیم. در این بخشش،  در قسمت نخست مقاله پیش رو، برخی از وصایای امام علی
ساز حضرت که همگشان را بشه امش ری هم:ش نو پی نشد بشا  نامه انسان با فرازهایی دیگر از وصیت

 خ یشاوندان، رعایت حق ق همسایگان و کمک به محرومان سفارش نم ده، آشنا خ اهیم شد.

 خویشاوندان با د. پيوند

حث روابط انسانی است. انسان از جهات مختلف ترین مسائلی که اسالم به آن پرداخته، ب از مهم
هایی در ارتباط است و اسشالم بشرای هریشک از ایشن روابشط، احفشامی فقهشی و اخالقشی  با گروه

شم اسشت کشه  جداگانه  حضشرت علشیای تشریع کرده است. از جمله این پی نشدها، صشله رح 
هایی از وصیت خ یش را به م ض ع پی ند با خ یشان و اهتمام به امر ایشان اختصاص داده و  فراز

ذو » وکتاب در روز جزا دانسته اسشت آن را مایه آسانی حساب رم  ي ِو َُ ْ ذ
ُْ رُهم لي

ُمْ ذصو رِكي َو ْْ
و
اي ذَ

َو ااذ ُُ اْنُظر

                                                           

 . یسنده و پژوهشگرن *
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َس ب ِِ َُ َعَّلْ ُكُم اْل م کنیـد(، به خویشان خوف توجه فاشته باشید  1؛ الَّل و به آنان پیوند بزنید )صله رح 
 «تا خداوند حساب روز قیامت را بر شما آسان گرفاند.

 بایستگی صله رِحم

م، از فضایل مهم  اخالقی است که فر آیات و روایات بدان تأکید شده و نقش بسزایی فر  صله رح 
 رسـول خـدا»د: فرمایـ می ها فارف. امام باقر وفصل مشکالت خانوفه تحکیم روابط و حل  

تم و کسانی که هنوز بـه فنیـا نیامده»فرموف:  انـد تـا روز قیامـت، سـفارش  به حاضران و غایبان ام 
کنم با خویشان خوف بپیوندند؛ هرچند میان ایشان به اندازه یـک سـال راه فاصـله باشـد؛ زیـرا  می

م را بخشی از فین قرار فافه است.  2«خدای متعال، صله رح 
ای  مشـاجره 3حسـن بن  و عبدالله شبانگاهی بوف که بین امام صـافق»وید: گ صفوان جمال می

که مرفم جمع شدند و فور آنهـا شـلوغ شـد. سـپس، بـا   طوری پیش آمد و صدایشان بلند شد؛ به
حالت قهر از هم جدا شـدند. مـن صـبحگاهان بـرای کـاری از خانـه بیـرون رفـتم، فیـدم امـام 

حسـن(  بن  گوید: ابومحمد )عبدالله حسن ایستافه و به کنیز او می بن  بر فر خانه عبدالله صافق
ای؟  را خبر کن. عبدالله از خانه بیرون آمد و گفت: ای ابا عبدالله  چه شده که به ایـن زوفی آمـده

اینکه  ای از قرآن را خواندم که مضطربم کرفه است. گفت: کدام آیه؟ فرموف: فرموف: من فیشب آیه
پیوندنـد آنچـه را خـدا بـه پیونـدش فرمـان فافه و از سـختی  که می آنان»فرماید:  خدای تعالی می

عبدالله گفت: حق با توست؛ گویی من هرگـز ایـن آیـه را فر کتـاب  4«ترسند. حساب قیامت می
 5گاه همدیگر را فر آغوش کشیدند و گریستند. خدا نخوانده بوفم. آن

 طرح یک سؤال

که چنانچه یکی از خویشاوندان، پیوند خـویش را بگسـلد، آیـا   شوف ین سؤال مطرح میفر اینجا ا
   باید فوباره با او پیوند برقرار کرف؟

جبرهیل به من خبر فاف که بـوی بهشـت از »فرموف:  کند که رسول خدا روایت می امام باقر
                                                           

انی،  . ابن1  .۳۱8، ص العقول تحفشعبه حر 
 . ۳6۳، ص 1، ج  الکافی. شیخ کلینی، 2
 امیه قیام کرف. و پدر محمد، نفس زکیه است که علیه بنی حسن مثنی، نوه امام حسن مجتبی  بن  . عبدالله3
َن َرَبُهمس َویخاُفوَن ُس : »1۳. رعد، آیه 4 َشوس ه  َأنس یوَصَل َویخس ُلوَن ما َأَمَر الَلُه ب  سابَواَلذیَن یص  ح 

 .« وَ  الس
 .۳66، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 5
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کـه بـا  پدر و مافر شـده یـا آنرسد؛ ولی کسی که عاق   اندازه[ هزار سال به مشام می ای ]به  فاصله
   1«کند. خویشاوندان قطع رابطه کرفه، آن را فرک نمی

به من وصیت فرموف که بـا خویشـاوندانم پیونـد فاشـته  پیامبر خدا»از ابونر نقل شده است: 
 2«باشم؛ هرچند از من روی گرفانند.

ای رسـول خـدا  »آمـد و گفـت:  روایت شده کـه مـرفی نـزف رسـول خـدا از امام صافق
فهنـد. تصـمیم  ام؛ ولی آنـان مـرا آزار مـی خویشاوندانی فارم که صله رحم را فرباره آنان افا کرفه

فر این صـورت، خداونـد همـه شـما را »به او فرموف:  ام که آنها را طرف کنم. رسول خدا گرفته
که از تو فریـغ کـرفه، عطـا به کسی »حضرت فرموف: « چگونه رفتار کنم؟»گفت: « کند. طرف می

کن و با کسی که از تو قطع رابطه نموفه، پیوند فاشته باش و از کسـی کـه بـه تـو سـتم روافاشـته، 
 3«فرگذر. پس، هنگامی که چنین کرفی، خداوند پشتیبان تو خواهد بوف.

ز و نیز به این نکته تأکید نموفه که خویشاوندان، تنها کسانی هستند که فر وقـت نیـا امام علی
ای مرفم  انسان هرچه ثروتمنـد باشـد، بـاز از خویشـاوندان »شتابند:  گرفتاری، به کمک شما می

تـرین گروهـی  نیاز نیست که با زبان و فست از او ففاع کنند. خویشاوندان انسـان، بـزرگ خوف بی
هـا،  زفاینـد و هنگـام مصـیبت اش را مـی کنند و اضطراب و نـاراحتی هستند که از او حمایت می

 4«ترین مرفم برای او هستند. رعاطفهپ
 آثار صله رحم

م، مواهب متعدف فنیوی، اعم از مافی و معنوی را برای انسان به ارمغان می آورف. فر ایـن  صله رح 
 اند از: کنیم که عبارت مجال، برخی از این آثار را مرور می

 . افزایش طول عمر1

م، گشایش فر روزی و  فرمایـد:  می طول عمر است. رسول خـدابارزترین اثر فنیوی صله رح 
ِحَّمَ» َْ   ْ َِ َِ َفّْلَ  َجِّل

َ
َُ ِفي أ  َل

َ
ُحْنَسأ َِ َو ْزِق ِْ َُ ِفي  ْن ُحَوَسَع َل

َ
َحَ  أ

َ
ْن أ اش  هـرکس فوسـت فارف روزی 5 ؛ََ

                                                           

 .۱۱9. همان، ص 1
 .۱۴6، ص 1، ج خصالالصدوق،  . شیخ 2
 .۳9۳و  ۳99، ص 7۳، ج بحار األنوار،  . عالمه مجلسی 3
 . ۳9۴، ص 7۳، ج بحار األنوار؛ عالمه مجلسی، 1۱خطبه  ،البالغه نهج . صبحی صالح، 4
 .188، ص مشکاة األنوار فی غرر األخبار؛ طبرسی، ۱88، ص روضة الواعظین. نیشابوری، 5
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 «توسعه یابد و مهلتش زیاف شوف )مرگش به تأخیر افتد(، پس، باید با خویشان خوف بپیوندف.
ِسـر یبوفیم و مُ  فر خدمت امام صافق»گفته است:  اصحاب امام صافق ر، ازیَسد بن َحنان

م شد. حضرت رو به میسر کرف و فرموف: تـا بـه حـال بارهـا  هم حضور فاشت. بحث از صله رح 
کنی، خداوند اجلت را تأخیر انداخته  اجلت رسیده؛ ولی به فلیل اینکه به خویشانت رسیدگی می

 1«است.
گاهی کسی بیش از سه سال از عمرش باقی نیسـت، ولـی »ده است: روایت ش از امام صافق
م می افزاید. گـاهی نیـز سـی سـال از عمـر  سال بر عمرش می کند و خداوند متعال سی  صله رح 

ُبرف و خداوند متعال نیـز باقیمانـده عمـرش را  اش را می کسی باقی است؛ ولی پیوند خویشاوندی
 2«کند. متعال هرچه بخواهد، می فهد. آری، خداوند به سه سال تقلیل می

 . ایجاد محبت2

ها، فر تسخیر ارافه الهـی اسـت و مرفمـان، بـدون انن و ارافه او، نـه بـه کسـی مهـر  قلوب انسان
م که به انن حضرت پرورفگار پدیـد  ورزند و نه با کسی فشمنی می می کنند. یکی از آثار صله رح 
ِصاَّلة الاَإِحِم َِّباٌة فاي »فرمایـد:  می خداآید، محبوبیت میان اهل خویش است. رسول  می

 «کند. پیوند با خویشان، انسان را فر میان خاندان محبوب می 3؛اْله 

 . دفع بال3

م، آن است که بال را از محـیط زنـدگی انسـان فور می کنـد.  از فیگر برکات و آثار فنیوی صله رح 
َحا ِم... َتاْدَفُع اْلَبّْلاَوىِصاَّلُة »فرماید:  فر این باره می رسول خدا ْْ پیونـد بـا خویشـان، ...  4؛ اْْلَ

 «نماید. ها را از زندگی انسان فور می مصیبت

 رعایت حقوق همسایهه . 
نامه ماندگار خوف، همگان را به رعایـت حقـوق همسـایه  فر بخشی فیگر از وصیت امام علی

ََ ِفي ِج »سفارش نموفه  و فرموفه است:  ََ الَّل ْم َوِصَ ُة َنِباِ ُكْم َو الَّل ُْ از خـدا بترسـید،  ... ؛ َإاِنُكْم َفِاَن
 «  از خدا بترسید، فرباه همسایگانتان؛ زیرا پیامبرتان به آنها سفارش کرف.

                                                           

 .۳16، ص الدعوات. راوندی، 1
 .۱66 ، ص قرب األسناد. حمیری، 2
 .1۴6. همان، ص 3
 .۳69، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 4
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 اهمیت همسایه

بیـت  های اسالمی، برخورف شایسته با همسـایگان اسـت. فر قـرآن و سـخنان اهل از جمله سن ت
ار»کـه شـعار  ای گونه توجه بسیاری به این موضوع شده است؛ به عصمت را « الجـار ُثـم  الـد 

خوانیم:  اند. فر قرآن می نموفه سرلوحه رفتار خوف قرار فافه و آن را به شیعیان خویش نیز توصیه می
َوِبِذي» َوِباْلواِلَدْیِنِإْحسانا  َواْلَمسامیِنَواْلجـاِرَواْلَیتامیاْلُقْربیَواْعُبُدواالَلَهَو ُتْشِرُمواِبِهَشْیئا 

د و به پدر و مـافر، یز را همتای او قرار ندهیچ چید و هیو خدا را بپرست  1؛َواْلجاِراْلُجُنّبِذياْلُقْربی
ه فور ی، و همسـایـکه نزفینان، و همسـاکیمـان و مسـیتیشاوندان و ین، به خوید. همچنینکی یکن

رفتـاری بـا همسـایه را، خـواه فامیـل باشـد یـا بیگانـه،  آیه، خداوند نیک فر این« ]نیکی نمایید[.
 سفارش کرفه و ُحسن عمل نسبت به همسایه را فر رفیف نیکی به پدر و مافر قرار فافه است.

ََ  َزاَل »فرماید:  می رسول خدا ِْ َحَتای  ُحوِص ِني  َجْبَإِئ ُ    َو َُ   َظَنْناُت   ِا ْلَج  َنا
َ
ُّمَ  أ ِْ پیوسـته  2؛َساُ َو

کرف تا آنکه فکر کرفم برای همسایه سـهمی از ارث قـرار  جبرهیل فرباره همسایه به من سفارش می
فر شب معراج فیدم کـه بـر فر  چهـارم بهشـت »فرموف:  می همچنین، رسول خدا« فهد. می

َِ َواْلَ ْوم»نوشته شده:  ُن ِا لَّل َِ ْن َ  َن ُحَؤ ُِ   اآلِْخِإ َفّْلُ ْكِإْم   ََ َْ َِ َغْ َإِ  َفْوَق   َج  هرکس به خـدا و  3؛ ََ  ُحْكِإُم ِا
 «اش را بیش از فیگران احترام کند. روز قیامت ایمان فارف، همسایه

 آزاری  نکوهش همسایه
شدت نکوهش  آزاری را، به همسایه اسالم، تنها به سفارش فرباره همسایه اکتفا نکرفه است؛ بلکه

اند.  آزاران، نه تنها گناهکار، بلکه خـارج از زمـره اهـل ایمـان شـمرفه شـده نموفه است. همسایه
آزار، فقط کسی نیست که برای همسایه خوف زحمـت ایجـاف نمایـد و فر انجـام  منظور از همسایه

، بـه  خبـر اسـت وف نیـز بیورزف؛ بلکه کسی که از حال همسایه خ وظایف همسایگی کوتاهی می
فرماید:  می ول خداسشوف. ر آزار شمرفه می همسایه خویش ستم کرفه و از نظر فینی، همسایه

ْن » ََ َِ   َضَ َع   َو ِِ   َح ِْ َن   َفَّلْ َس   َج  و « کنـد، از مـا نیسـت. خوف را ضایع می  کسی که حق همسایه 4؛َِ
ْن »فرماید:  یا می ى  ََ َُ ُِ   آ َْ َُ   َج   «خویش را بیازارف، مرا آزرفه است.  هرکس همسایه 5؛  اِنيَفَقْد آ

                                                           

 .۱89، ص ۱ ، ج تفسیر نمونه، و فیگران ؛ ر.ک: ناصر مکارم شیرازی۱۴. نسا ، آیه 1
 .۱87، ص روضة الواعظین؛ نیشابوری، 6۳۴، ص مالیألا. شیخ صدوق، 2
 .۴17ـ  ۴16، ص 8، ج مستدرک الوسائل. محدث نوری، 3
 .6۳۴، ص  مالیألا. شیخ صدوق، 4
 .۴1۴، ص 8، ج مستدرک الوسائل. محدث نوری، 5
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 داری اصول همسایه
اند که با همسایگان خوف، رابطه خوبی فاشته باشند؛ اما بـه علـت عـدم آشـنایی بـا  بسیاری مایل

فاری، بـر  ای برقـرار کننـد. همسـایه توانند با آنها ارتباط شایسته فاری نمی حقوق و اصول همسایه
ت اسالمی بر چند اصل استوار است که فر افامه به برخی از آنها اشاره می  کنیم:  اساس سن 

 . معاشرت با همسایه1

یکی از اصول رابطه با همسایگان، این است که هر مسلمانی باید با همسـایگان خـوف فر تمـاس 
رنـگ  اعتنایی به آنان بپرهیزف. متأسفانه، امروزه این ارتباط کم وآمد کند و از فوری و بی باشد، رفت

کنند و حتـی همـدیگر  رقرار نمیها با هم ارتباط ب گذرف، ولی همسایه ها می شده و گاهی نیز مدت
از  ی، احوالپرسـیگیُحسـن همسـا یهـا ن جلوهیاز بـارزتر یکـیه کافمان نروف ی. شناسند را نمی
 ی، نـه تنهـا اثـریآپارتمان یها گر فر مجتمعیدیکها به  ترشدن خانه یکاست. امروزه، نزف  هیهمسا
فورترشدن افراف از هـم شـده اسـت. ه ظاهرًا باعث کگر نداشته، بلیدیکها به  ترشدن فل یکبر نزف

از فل بـروف هـر »گـرفف؛  شوف، از انسـان فورتـر می برعکس  گذشته، امروزه کسی که همسایه می
 « ه شوف.یه همساک آن
ه یاشـدن از احـوال همسـای، جویگیهای ُحسـن همسـا از نشـانه»د: یـفرما یم ر مؤمنـانیام

 یازیـم و چنانچـه نیبپرسـ یه خوف احـوالیبار، از همسا یکست هر چند ین، بد نیبنابرا 1«است.
د، یـآ یهـم از فسـتمان برنم یارکـم و اگـر ینـکشـان کمکش آمـده، یشان پـیبرا یلکفارند و مش

 ، آنها را به آرامش فرابخوانیم.یکم با ابراز همدل فست

 . آگاهی از حال همسایه2

اسـت؛ بـه  آید، آگـاهی به فست می فاری که از سخنان اهل عصمت از فیگر اصول همسایه
خبربوفن از نیاز همسـایه،  خبر باشد؛ چراکه بی این معنا که مسلمان نباید از حال همسایه خوف بی

اْن »فرمایـد:   می رو، امیـر مؤمنـان کند. ازایـن از انسان رفع تکلیف نمی ِْ َتَفُقاُد   ُحْساِن   َِ اْلِجاَوا
 «  همسایگی، خبرگرفتن از حال همسایه است. های خوش از شعبه 2؛اْلَج ْ

 خویی و همدردی. خوش3

م یمند ساز رفتاری نسبت به همسایه، این است که او را از اخالق نیک خوف بهره نشانه فیگر خوش
                                                           

 .1۱۳، ص 7۴ ، ج بحار األنوار،  . عالمه مجلسی1
انی،  . ابن2  .86، ص  تحف العقولشعبه حر 
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هـا حـالی از او  و فر شرایط مختلف، با او همدلی کنیم؛ فر برخورفها احترامش کنیم، فر بیماری
هایش شافی کنیم و فر غـم و انـدوه شـریکش  ، فر شافی اش فهیم ، فر مشکالت فلداریبپرسیم

ها و اشتباهات او را نسبت به خوفمـان یـا فیگـران ندیـده بگیـریم و قلـم  باشیم. همچنین، لغزش
ِْ َعَّلای»فرماید:  می بخشش بر آن بکشیم. رسول خدا َة اْلَجا  ََ َِ   ُحْإ ا َِ ُ

اِة أ ََ ْإ ُِ  َ ِْ    اْلَجا 
َ
 1؛  ِا اََوأ

   «گذارف. احترام همسایه نسبت به همسایه خوف، مانند احترامی است که به پدر و مافر خویش می
منـدی از مغفـرت  رفتاری نسبت به همسایه، باعث ففـع عـذاب فوزخ و بهره خلقی و نیک خوش

افر فاشـت. آن مـرف کـای  هیل، مرفی مـؤمن، همسـایاسراه الهی خواهد شد. گویند که فر قوم بنی
رف؛ تا اینکه آن شخص کافر ُمـرف و ک رفتاری می ه باایمان  خوف همواره خوشیافر، نسبت به همساک

ه نگهدارنده او از گرمای آتش بوف و روزی او نیـز از کرف کای از نوعی گل بنا  خداوند برای او خانه
سـبت بـه ی تو نیکن عنایت، به سبب نید. سپس، به او گفته شد: ایرس ط آتش به او مییخارج مح

 2باشد. ه مؤمنت مییهمسا
 . توجه به نیازهای همسایه4

شناسیم که روزی بـه کمـک فیگـران محتـاج نشـوف.   نیاز، شاخصه زندگی فنیاست. کسی را نمی
 توجه نباشیم. رسول خـدا یکی از حقوق همسایگی، این است که به نیازهای همسایه خوف بی

ِن ... »فرموف:  َِ  «اش کن. ات[ محتاج شد، یاری اگر ]همسایه 3؛َعَّلْ َ  اْفَتَقَإ ُعْدَت   َو
لیه هر انسان است و به همین فلیل، تأمین آنها بر سـایر نیازهـای آفمـی  غذا و لباس، از نیازهای او 
اولویت فارف. طبق روایات، توجه بـه گرسـنگی و برهنگـی همسـایه، از صـفات ایمـانی اسـت؛ 

، فر تأمین آن قدمی برندارف، اهل ایمان نیست. رسول که اگر کسی با فرض توانایی فاشتن طوری به
َن »فرماید:  می خدا ََ ْن   ِاي  ََ  آ ُِ َج ِئع  َشْبَع َن   َا َت   ََ ُْ به من ایمان نیاورفه، کسی که سـیر  4؛ َوَج 

 «اش گرسنه باشد. بخوابد و همسایه
َن »و یا فرموفه:  ََ ْن   ِاي  ََ  آ ُِ   َا َت   ََ ُْ ح َع   َ  ِس    َوَج  به من ایمان نیاورفه است، کسـی کـه خـوف  5؛ِْ

                                                           

 .۱۳، ص 6، ج الکافیکلینی، . شیخ 1
 .۱98، ص ۳، ج مجموعه آثار. مرتضی مطهری، 2
 .۳۳۴، ص مسکن الفؤاد. شهید ثانی، 3
 .668، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 4
 .166، ص ۳6، ج  مستدرک الوسائل. محدث نوری، 5
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 «اش برهنه. پوشیده باشد و همسایه
فرموف: به من و قیامت  روزی به اصحابش می شنیدم که رسول خدا»فرماید:  می امام علی

اش گرسنه باشد. گفتـیم: ای رسـول خـدا  پـس، مـا  ایمان نیاورفه، هرکس سیر بخوابد و همسایه
: از اضافه غذایتان، از اضافه خرمایتان، از اضـافه روزی و لباسـتان؛ خشـم ایم  فرموف هالک شده

 1«پرورفگار را با اینها خاموش کنید.

 مدارا با همسایه بد

که انسان به همسایه بد گرفتار شوف و نتواند جای خوف را عوض کنـد، توصـیه پیشـوایان  فرصورتی
رو، اسالم به هیچ روی، فر روابط همسایگی،  ازاینفین این است که آزار همسایه را تحمل نماید. 

ِْ َ اَ    ُحْسُن   َلْ َس »فرماید:  می کند. امام کاظم مقابله به مثل را تجویز نمی ى  اْلِجاَوا َُ   َوَلِكاَن   اْْلَ
ِْ َصْبُإَك   ُحْسَن  ى  َعَّلی  اْلِجَوا َُ همسایگی، خـوففاری از آزارفافن نیسـت؛ بلکـه صـبر و  خوش 2؛ اْْلَ

 «آزار همسایه است. تحمل
خداوند متعال فوست فارف مرفی را کـه همسـایه بـدی »آمده است:  خدا فر روایتی از رسول 

نماید تا خداوند با مرگ یـا  کند و با خدا حساب می آزارف؛ اما او آزارش را تحمل می فارف و او را می
   3«نیاز کند. فر زندگی همسایه، او را از مقابله با او بی

  ه محرومانو. کمک ب

بختی را خواهد فید کـه فقـرا و محرومـانش، همـواره مـورف توجـه  ای روی سعافت و نیک جامعه
فر بخـش فیگـری از وصـایای  باشند و نسبت به وضع آنها رسـیدگی شـوف. حضـرت علـی

ََ ِفي اْلُفَقَإاِء َو اْلَّمَس ِ  ِن »ارزشمند خوف فر این باره فرموفه:  ََ الَّل َع ِحِّشاُكمَالَّل ََ ُِْ وُهْم ِفاي  از  4؛ َفَّش 
خدا بترسید، از خدا بترسید، فرباره فقـرا و مسـتمندان. پـس، آنهـا را شـریک زنـدگی خـوف قـرار 

 «فهید.
کنند و برای تأمین زندگی پنـاهی ندارنـد، شایسـته  وپنجه نرم می فقیرانی که با رنج و سختی فست

                                                           

 .۱61، ص 71، ج  بحار األنوار. عالمه مجلسی، 1
 . 667، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 2
 .  186، ص ۳، ج الجامع الصغیر. سیوطی، 3
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بـه یـاری آنـان بشـتابد و گـامی فر مسـیر  اند و هرکس فر حد  توان خویش موظـف اسـت توجه
قدر اهمیت فارف که قرآن کریم فر اموال مسـلمان، بـرای  زفایی برفارف. این موضوع، آن محرومیت

اُإوِم »فقیران حق  خاصی قاهل شده است:  ِْ ٌِ ِلّلَسا ِئِ  َواْلَّم ْم َحا ِْ اَواِل َْ فر اموالشـان بـرای  1؛َوِفاي أ
 «  ارف.ن[ وجوف فیساهل و محروم، حقی ]مع

های کـالن خـویش حمایـت از محرومـان را فر اولویـت قـرار  فر تعیـین سیاسـت امام علی
:  کند که کمک به پا برهنگان جامعه را مد  نظر قرار فهد که به مالک اشتر توصیه می فهد؛ چنان می

ْم َواْلَّم » ُْ َن اَلِهحَن َا ِح َّلَة َل َِ ََ ِفي الَطَبَقِة الُسْفَّلی  ََ الَّل َنای الَّل َْ ِوي اْلُباْؤِ  َواْلَز َُ َتا ِج َن َو ِْ َس ِ  ِن َواْلُّم
 ََ ْعَتّإا  َفا ْحَفِ  الَّلا َُ ِِ الَطَبَقِة َق ِنع   َو َفَظَك   َفِاَن ِفي َهِه ِْ ا  اْساَت اْن   ََ َِ   َِ از خـدا بترسـید، از خـدا   2؛ َحِقا

و نیازمنـدان و از کـار  بترسید، فر مورف طبقه پایین؛ آنهـا کـه راه چـاره ندارنـد؛ یعنـی مسـتمندان
کنند و برخـی نیـز نیازشـان را پنهـان  افتافگان. فر این طبقه، کسانی هستند که نیاز خوف را ابراز می

بنابراین، بر آنچه خداوند فر مـورف آنـان بـه  سازند و باید به آنها بدون فرخواست بخشش کرف. می
 « تو فستور فافه، عمل کن.

ی مدیران کالن نظام، فرهنـگ حمایـت از فقیـران را نهافیـه زیست همچنین، حضرت با طرح سافه
مان اسالمی را همدرفی با فقیران کزیستی حا فلسفه زهد و سافه ه علیکروست  کند. ازاین می
ه زندگانی خویش را فر سطح مرفم فقیـر کرفه است کمان عافل واجب کخداوند بر حا»فاند:  می

 3«ند.کاحت نقرار فهند؛ تا رنج فقر، مستمندان را نار
 فرماید:  حنیف، استاندار بصره، می بن خطاب به عثمان امام علی

های ابریشـم بـرای خـوف غـذا و  توانستم از عسل پاک و از مغز گندم و بافته خواستم، می اگر می»
لباس فراهم آورم؛ اما هیهات که هوای نفس بر من چیـره گـرفف و حـرص و طمـع مـرا وافارف کـه 

که فر حجاز یا یمامه، کسی باشد که به قرص نـانی نرسـد و یـا  ؛ فرحالی زینمهای لذیذ برگ طعام
هایی کـه از گرسـنگی بـه پشـت  هرگز شکمی سیر نخورف یا من سـیر بخـوابم و پیرامـونم شـکم

   4«اند و جگرهای سوخته، وجوف فاشته باشد. چسبیده
                                                           

 .۳۱. ناریات، آیه 1
انی،  . ابن2  .۳۴۳، ص تحف العقولشعبه حر 
 .1۱7، ص ۳۳ج  شرح نهج البالغة،الحدید،  ابی . ابن3
 .۴6، نامه نهج البالغه. صبحی صالح، 4
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سرپرست را جمـع نمـوفه و  های یتیم و بی روزی او را مشاهده کرفم که بچه»گوید:  ابوالطفیل می
هـای لذیـذ و عسـل بـر  ها را فور هم چیده و لقمه سفره مناسبی باز کرفه و عسل و سایر نیازمندی

ای »از اصـحابش گفـت:  یکـیچنان مؤثر و جالـب بـوف کـه  گذارف. این منظره، آن فهان آنان می
 1«گرفتم. چنین، مورف الطاف علی قرار می کاش  من هم یتیم بوفم و این

شـوا قـرار فافه و مـن یخواهد بفرماید: خداوند مـرا پ فر واقع با این عمل خویش می مام علیا
ت باشـم؛ تـا یتر فیام مانند ضع یو فر زندگ کو پوشا که فر خوراکفه خاصی فارم یوظ ن افراف ام 
نـد، بـه سـبب یب ه مـرا فر رأس جامعـه مـیکند و غنی هم کدا یله، آرامش خاطر پین وسیر به ایفق

 ش به طغیان و سرکشی فچار نشوف.یغنا
آقـا »گری بـه نـام یو ف« آقا محمدعلی»ی به نام یکد بهبهانی، فو پسر فاشت؛ یالله وح گویند آیت

ل( یاند: روزی عروسش )زن آقا محمداسماع ن مرف بزرگ نوشتهیحال ا فر شرح  «. لیمحمداسماع
جور  نیه چرا برای زنت اکرف کده است. به پسرش اعتراض یهای عالی و فاخر پوش ه جامهکد یرا ف

ِِ »خری؟ پسرش جواب روشنی فاف و گفت:  لباس می ُِ َِ اَلتای اْخاَإَج ِلِعبا  حَناَة الَّلا اْن َحاَإَم ز ََ ُقْ  
َن الِإْزِق. َِ  رفه است؟ کسی حرام کبا را چه ینها حرام است؟ لباس فاخر و زیمگر ا «َوالَطِ ب ِت 

گـری ینهـا حـرام اسـت؛ البتـه حـالل اسـت. مـن روی حسـاب فیه اکم یگو م  نمیکگفت: پسر
ن و کر، مـتمیـن مـرفم، غنـی، فقیان این مرفم هستم. فر میشوای اید و پیم. من مرجع تقلیگو می

های فاخر و فاخرتر بپوشند، هستند؛ ولـی طبقـات  ن لباسیه از اکن هم هست؛ افرافی کرمتمیغ
ه کـپوشـند. مـا  ربـاس مـیکها را بپوشند؛ لبـاس  جور لباس نیانند اتو ه نمیکبسیاری هم هستند 

ن یـم آنها را فر ایتوان م و نمیینکه یم، برای مرفم هم تهیپوش ه خوفمان میکن لباسی را یم ایتوان نمی
رفن بـا آنهاسـت. آنـان کـ ار از ما ساخته اسـت و آن، همـدرفیک یکم؛ ولی یاوریسطح زندگی ب

ن کیه تسـیـما یکند، ک ر وقتی زنش از او لباس فاخر مطالبه مییمرف فق یکچشمشان به ماست؛ 
م؛ ینـک د زندگی مـییم، ما مثل خانه آقای وحیرم ما مثل ثروتمندها نبوفید: گیگو خاطر فارف و می

ه مـا هـم کـپوشـی؟ وای بـه حـال آن وقتـی  ه تو میکپوشد  جور می نید ایا عروس وحین زن یبب
ه و ثروتمند مان را مثل طبقه مر یزندگ ی خاطر و یگانه ماین، یه اکم ینکف  روحـی فقـرا  کمکه تسل 

م تـا زهـد مـا ینـکد زاهدانـه زنـدگی یـم کـه مـا بایگو ن منظور مییروف. من به ا هم از فست می
                                                           

 .1۱، ص  ۴۳، ج األنواربحار . مجلسی، 1
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گـران توانسـتند لبـاس فـاخر بپوشـند، مـا هـم لبـاس فـاخر یه فکـهمدرفی با فقرا باشد. روزی 
 1م.یپوش می

یان جامعه اسالمی از طبقه محروم باشند یـا بـه سـبک آنـان زنـدگی بنابراین، اگر  مسئوالن و متول 
خوبی فرک کنند و فر عمـل، بـا آنهـا ابـراز همـدرفی  توانند فرف فقر و استضعاف را به نمایند، می

ه کـای باشـند  الی مجلس، از طبقـهکس جمهور و ویره»فر این باره فرموفه:  نمایند. امام راحل
ر رفاه آنـان باشـند؛ کت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموفه و فر فیظلومت و میمحروم

ـه و غـرق فر لـذات و شـهوات یخـواران و صدرنشـ نیفاران و زم هینه از سـرما ه تلخـی کـنان مرف 
 2«توانند بفهمند. ت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمییمحروم

 

                                                           

 .۴71، ص 16، ج آثار مجموعه . مرتضی مطهری، 1
 .۴11، ص 1۳ ، ج صحیفه امام. 2





 مجلس بیست و سوم 

 اهل بیت نگاهاز در زندگی انسان قرآن نقش 

 *اهللمیرعرباالسالموالمسلمینفرجحجت

 اشاره

آفـرین اسـت؛ زیـرا کسـی کـه  نسبت به قرآن، بسیار مهـم و نقش بیتآشنایی با نگرش اهل
لیه قرآن است و ایـن کتـاب آسـمانی فر خانـه او نـازل شـده، آن را بهتـر از فیگـران  1مخاطب او 

ه آنـان، کـفهـد روشنی نشان می، بهتیب ری اهلیگره عملی و موضعیات، سیشناسد. روا می
ت و پشـتوانه اصـلی رسـالت حضـرت یمحور هدا قرآن را رکن اساسی اسالم، معجزه جاویدان،

 اند.فانستهنی، علمی و فقهی و راه و روش عملی میی، مرجع فختمی مرتبت
توان آن را مقایسه نموف؛ زیرا  ، قرآن چنان جایگاهی فارف که با هیچ کتابی نمیبیتاز نظر اهل

َفّضاُ  القاإآن »فرمایـد: می کس قابل مقایسه نیست. رسول خداکالم خداست و او نیز با هیچ
برتری قرآن بر سخنان فیگـر، ماننـد برتـری خداونـد بـر  2؛َعّلی س ِئإ الكَلِم َ َفّْضِ  الّلَ عّلی َخّْلِقَ

                                                           

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. *
 (۱۳1، ص 8، ج الکافی)شیخ کلینی، « إَنما َیعرُف القرآَن َمن ُخوطَب به.: ». امام باقر 1
 .1۱7 ، ص ۴ ، ج مستدرک الوسائل. محدث نوری،  2
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 1؛القاإآن أْفَّضاُ   اّ  شايء ُون الّلاَ»تی از آن حضرت آمـده اسـت: یفر روا« مخلوقاتش است.
نظر آن مقربان فرگاه الهی، همه  به همین فلیل، از« زی است.یقرآن، به جز خداوند، برتر از هر چ

َفَّمْن وّقإ القاإآن فقاد وّقاإ الّلاَ، »فرموف:  که رسول خدا باید فر بزرگداشت قرآن بکوشند؛ چنان
ِة الّلَ ََ إ ُِ َ  ا ََ ه قرآن را بـزرگ بشـمارف، خداونـد را بـزرگ کس ک آن 2؛وَن لم ُحوِقإ القإآن فقد اسَت

 «  شمرفه است. کمت خداوند را سبه قرآن را بزرگ نشمارف، حرکسی کفاشته و 
بایـد اعتقـاف خـوف را بـر اسـاس نظـر آن بزرگـواران تنظـیم کننـد و  بیتبنابراین، پیروان اهل

گواه آن اسـت، قـرآن فر تمـام ابعـاف زنـدگی انسـان رهنموفهـای  بیتکه روایات اهل گونه آن
آخرت آفمی اراهه کـرفه اسـت و ای جامع و جاویدان برای سعافت فنیا و کننده فارف و برنامه تعیین

تواند او را به هـدف عـالی خلقـت حل  تمام مشکالت بشر را فر خوف جای فافه و میفر واقع، راه
 برساند. 

پرفازیم که توجه به آنها، مورف نیاز می بیتفر این مجال، به بیان چند ویژگی قرآن از نگاه اهل
 جامعه و مرفم است.

 بیت . همراهی قرآن و اهل1

. قرآن بسندگی؛ یعنی اکتفانموفن به قرآن؛ ۳از صدر اسالم فو نگاه مهم فر مورف قرآن وجوف فارف: 
که قابل جدایی از هم نیستند. یکی از مشـکالت مهـم   طوری ؛ بهبیت . توجه به قرآن و اهل1

ریزی شده است، نگاه قرآن بسـندگی یـا شـعار عقیدتی فر میان مسلمانان که سبب جنگ و خون
نگاه صحیح به قرآن را چنـین  است. فر حدیث متواتر ثقلین، پیامبر خاتم« سُبنا کتاَب اللهح»

یعنی به عنوان یک اصل اعتقافی به همه یافآور  3.« ت ب الّلَ وعتإتی... لن حفتإقا »... بیان کرفه: 
ها هبخش بوفه، فر فتنفیده شوف. چنین قرآنی است که نجات بیت شد که قرآن باید همراه اهل

 راهگشا و کارساز است. 
فر مـورف قـرآن  رو، امـام علـی این نگاه نبوی، فر اندیشه علوی نیز تجلی کـرفه اسـت. ازایـن

م، : »فرموفه ُْ ان َِ م و ُْ ، َوَجاَ  أخاُه ُاِلاَك َعان َُ ، الُّمَفِسُإوَن َل َِ ، وُهم الَتإاِجّمُة َعن َِ َع أهَ  َا ِت ََ َّن الُقإآَن 
                                                           

 .۳8 ، ص ۳، ج روض الجنان. ابوالفتوح رازی،  1
 .1۱6 ، ص ۴ ، ج مستدرک الوسائل. محدث نوری،  2
 .۴۳6، ص 1. شیخ کلینی، الکافی، ج  3
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َُ تع لی:  قرآن، همراه اهل خانه خـوفش اسـت و  2؛«1ُّلوا أهَ  الِه ِإ َن ُ نُتم ا َتعَّلُّمونَف سئَ »ق َل الّل
انـد. پـس، آنان روایتگران معارف قرآن از جانب رسول خدا هستند و ]خوفشان نیز[ مفسران قرآن

که[ خدای تعالی فرموف: از اهل  ها و تفسیرها و پرسش[ از آنان؛ ]چنانواجب است فریافت  ]نقل
 «فانید.بپرسید، اگر نمیر کن

هـای مختلـف انجـام شـده اسـت. القای این نگاه به مرفم، نـه تنهـا فر گفتـار، بلکـه بـه شـکل
آمدنـد و مهمـان  نقل کرفه که گروهی از مرفم یمن بـه فیـدار پیـامبر یعبدالله انصار جابربن

نـازک  نـج و فلاند کـه زوفربه اصحاب خوف فرموف: مرفمی نزف شما آمده ایشان شدند. پیامبر
هستند؛ هرچند ایمانشان بسیار محکم است. حضرت فر توصیف مرفم یمن فرموف: آنها یـاریگر 

گرفنشان آویخته است. آنـان پرسـیدند: ای رسـول اوصیای من هستند و شمشیرهایشان همیشه به
 ۳9۱فرمـوف: همـان کسـی اسـت کـه خـدا شـما را ]فر آیـه  شما کیست؟ پیامبر یخدا  وص

فر مـورف  جستن به او امر کـرفه اسـت. آنـان پرسـیدند: ای رسـول خـدا به تمسک عمران[ آل
فرموف: خوف خـدای تعـالی فر  ریسمان )حبل( ]که فر آیه آمده،[ برای ما توضیح فهید. پیامبر

توضیح فافه که حبل و ریسمان، از جانب خـدا کتـاب او و  3«إّ ِبَحبٍلِمَناللِهوَحبٍلِمَنالّناس»
 4ت، و حبل انسانی و مرفمی، وصی  من است.قرآن اس

را هم ببینـد و بـه هـر فو چنـگ  بیت مسلمان باید فر کنار قرآن، اهل پس، فر نگاه پیامبر
است، آثار بسیار ارزشـمندی فارف و فنیـا و  بیتبزند و تمسک جوید. قرآنی که همراه با اهل

 کند.آخرت آفمی را آباف می

 . قرآن، تعهدنامه عمل2

این است که این کتـاب  بیتاز اصالح عقیده فر مورف قرآن، نکته بسیار مهم از نظر اهلپس 
ای  نامـه، قرآن، پیمـانبیتآسمانی برای عمل است و نه فقط خواندن. بر اساس احافیث اهل

است که خدا میان خوف و بندگانش نوشته است و انسان نیز این عهدنامه را امضا کرفه و تعهد فافه 
                                                           

 .7آیه  ،؛ انبیا۴۱. نحل، آیه  1
 .1، ص ۱9، ج نواربحار األ ،. عالمه مجلسی 2
 .۳۳1عمران، آیه  . آل 3
 .8۴ـ  8۱، ص 1، ج البرهان فی تفسیر القرآن؛ بحرانی، ۴۳ـ  ۱۱ص ، الغیبة. نعمانی،  4
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َِ َفَقْد َحْنَبِغي ِلّْلَّماْإِء اْلُّمْساِّلِم »فرماید: می آن عمل کند. امام صافق تا به َلی َخّْلِق َِ  َِ ُد الَّل ْْ اْلُقْإآُن َع
. َُ ِفي ُ ِ  َحْوٍم َخّْمِس َن آَحة  ْن َِ  

َ
ْن َحْقَإأ

َ
ِِ َو أ ِد ْْ ْن َحْنُظَإ ِفي َع

َ
 1«أ

 این حدیث شریف، فو بخش فارف:
َِ »بندگان است: . قرآن، عهدنامه خدا با ۳ َلی َخّْلِق َِ  َِ ُد الَّل ْْ ؛ قرآن، پیمان خدا بـرای بنـدگان اْلُقْإآُن َع

ل متذکر می« خویش است. ها نیست کـه آن شوف که قرآن، صرفًا کتابی مانند سایر کتاببخش او 
را مطالعه کنند و بعد تصمیم بگیرند که به چه بخشی عمل نمایند و چه بخشی را رها کنند؛ بلکـه 

کـس آن، عهدنامه و قرارفافی است که اجرای آن الزم است. بر این اسـاس، روز قیامـت هـیچقر
تواند بگوید من تعهدی ندافه بوفم که اعمالی مطابق فستورات خدا انجام فهم؛ زیـرا خـدای نمی

 متعال احتجاج خواهد کرف که تو با فطرت و حقیقت وجوفت، پیمان مرا امضا کرفی.
ِِ »اهمی عهدنامه، ضروری است: . مداومت بر مرور ف1 اِد ْْ ْن َحْنُظَإ ِفاي َع

َ
َفَقْد َحْنَبِغي ِلّْلَّمْإِء اْلُّمْسِّلِم أ

َُ ِفي ُ ِ  َحْوٍم َخّْمِس َن آَحة   ْن َِ  
َ
ْن َحْقَإأ

َ
سته است مسلمان ]برای عمل بـه مفـاف عهدنامـه[ ی؛ پس، شاَو أ

 «ن را بخواند.ه از آیهمیشه فر عهدنامه خوف با خدا بنگرف و هرروز پنجاه آ
ها کنار بگذارف و متنش را نخواند، شاید اصلش را هم روشن است که اگر کسی قرارفافی را مدت

ای ماننـد قـرآن کـه مشـتمل بـر تمـام خصوص عهدنامهفراموش کند؛ چه رسد به محتوای آن؛ به
ری از بـار خواهـد بـوف و بسـیامدت از آن نیز خسارتنیازهای زندگی انسان است و غفلت کوتاه

 وظایفی که هر انسانی قبول کرفه انجام فهد، بر زمین خواهد ماند.
انـد، با توجه به چنین عهدی که خدا بر گرفن بندگان گذاشته و آنها هـم مفـاف آن را قبـول پذیرفتـه

 اند که مراقب باشیم از عمل به قرآن غفلت نکنیم. امام حسـن مجتبـیتذکر فافه بیتاهل
َِ الَنا ََ  َاقِ »فرماید:  می َحا

َ
َن أ َِ ََ َ   َحُدَلُكْم َعَّلی ُهَداُ ْم َو َِ  ُِ ُهو َِ ِ  يَ ِفي الُدْنَ   َاِقَ ٌة َغْ ُإ َهَها اْلُقْإآِن َف َت

 ُِ ْن َ  َن َحْقَإُؤ َِ َِ َو ْن َلْم َحْعَّمْ  ِا ََ  َُ ْن َِ ْاَعَدُهْم 
َ
َُ َوأ َفْظ ِْ ْن َلْم َح َِ َِ َو ْن َعِّمَ  ِا ََ ا غیـر از ایـن یـفر فن 2؛ِا ْلُقْإآِن 

ن ینـد. سـزاوارترکت ید تا شما را هـدایزی نمانده است. پس، آن را پیشوای خوف قرار فهیقرآن، چ
ن فـرف از یرفه باشـد و فورتـرکـند؛ هرچند آن را حفظ نکه به آن عمل کسی است کمرفم به قرآن، 

 «ند؛ هرچند آن را بخواند.که به آن عمل نکسی است کقرآن، 
                                                           

 .۳۴، ص ۴، ج تفسیر نور الثقلین. حویزی،  1
 .67۱، ص ۳، ج کشف الغّمة. اربلی،  2
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اْن »شده است:  نکرفن به قرآن، سبب خشم الهی شمرفه  نیز عمل رسول خدافر کالمی از  ََ َو
َِ َتَع َلی َّط الَّل ََ َْ ، اْسَتْوَجَ  َس َِ ُحَ  الُدْنَ   َوِزحَنَت َِ َوآَّمَإ َعَّلْ  ه قـرآن کسی ک 1؛...َتَعَّلَم اْلُقْإآَن َفَّلْم َحْعَّمْ  ِا

ح فهـد، سـزاوار خشـم ینـت آن را بـر قـرآن تـرجیند و فنیافوسـتی و زکاموزف و به آن عمل نیرا ب
 «خداوند است.

گرفتن نیست و کسی که صـرفًا بـه عبـافات  گفتنی است، عمل، به معنای فقط نمازخواندن و روزه
مـرفوف اسـت. فر حـدیثی آمـده کـه چنـد نفـر  بیتو اهل قرآن توجه کند، از نظر پیامبر

سـفر  آمدند و خاطره سفر خوف را گفتند و نقل کرفند که ما با فالن مرف هم خدمت رسول خدا
آمـدیم،  ه فروف میککرف، فر هر منزلی  و باخدایی بوف، همیشه عبافت می کار پایم. او مرف بسیبوف

با تعجـب از  امبریر و قرآن بوف. پکاز لحظه فروف تا زمان سوارشدن فوباره، او مشغول نماز و ن
فاف؟ جـواب فافنـد: ای رسـول خـدا  مـا بـا ش را انجام مییارهاکسی کرف: پس، چه کآنها سؤال 

َُ »امبر فرمـوف: یفافیم. پ کارهای او را انجام می ل، همه یکمال م نا َِ ؛ همـه شـما از او ُ ُّلُكام َخ اٌإ 
 2«د.یبهتر

هم کـه فر  بنابراین، افزون بر انجام فستورات عبافی قرآن، باید تکالیف فرفی و اجتماعی فیگر را
 ساز را مورف توجه قرار فاف. قرآن آمده، جامه عمل پوشاند و همه فستورات  این کتاب انسان

 . نفوذ قرآن در وجود انسان3
از جمله مشکالت نسل امروز، پدیدآمدن ابزارهـای فورکننـده آفمـی از قـرآن اسـت. بسـیاری از 

فانند که فر ایـن ای هستند؛ ولی نمیرایانههای جوانان ما، سرگرم موبایل و فضای مجازی یا بازی
کرفنش مشکل اسـت. اگـر خـدا و کـالم او وارف  فوره، هرچه از بدی وارف وجوف انسان شوف، پاک

شویم و اگر شیطان و کلماتش وارف شـوند، شـیطانی. هـرکس خواهـان وجوف ما شوف، خدایی می
ین است که همراهی و عمـل بـه عمل کند و آن ا شدن است، باید به توصیه امام صافق خدایی

قرآن را از جوانی آغاز نماید تا نور قرآن فر سراسر وجوفش نفون کنـد و بـه فرمـایش حضـرت بـا 
ٌن اْخاَتَّلَّط اْلُقاْإآُن »فرموفه:  گوشت و خونش مخلوط گرفف. امام َِ اْؤ َُ  اْلُقْإآَن َوُهَو َشا ٌب 

َ
ْن َقَإأ ََ

 َِ َِ َُ َِ َو ِّم ِْ مان هم باشد، قرآن با گوشت و خـون او یانی قرآن بخواند و با اه فر حال جوکهر 3... ؛ِاَّل
 «شوف.آمیخته می

                                                           

 .181، ص ثواب األعمال و عقاب األعمال. شیخ صدوق،  1
 .166، ص مکارم األخالق. طبرسی، 2
 .69۱، ص 1، ج الکافی . شیخ کلینی، 3
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که باید ارتباط با قرآن از زمانی شروع شوف که فل انسان سخت نشـده  گوشزف کرفه امام صافق
روی معارف الهی باز است. این تعبیر، کنایه از نفون معارف قرآن فر روح انسان است؛ و فر  آن به 

شوف. مقصوف، این است که معارف و نور قـرآن، بـه فل و روح مـا قرآن با مافه مخلوط نمیوگرنه 
شوف و همیشه که جداکرفنش از وجوف ما مشکل می ایگونهگیرف؛ بهکند و فر آن جای مینفون می

 با ما خواهد بوف.
 فر این حدیث، به چند نکته بسیار مهم توجه شده است:

 . قراهت قرآن فر جوانی؛۳
 ، یعنی هم جوان باش و هم مؤمن؛ «شاٌب مؤمن». ایمان فر جوانی: تعبیر 1
 تواند وجوفش را قرآنی کند.. جوان  باایمان می۱

افامه حدیث، برکات با قرآن بوفن فر جوانی را بیان نموفه که توجه به آن، همه جوانان را نسبت بـه 
با قرآن باشد و قرآن را با توجه و معرفـت  فرماید: اگر کسی فر جوانیکند. امام می قرآن مشتاق می

 شوف: بخواند، فو چیز نصیبش می
ةِ »الف. همراهی و رفاقت با فرشتگان:  َْ اَع الَساَفَإِة اْلِكاَإاِم اْلَباَإ ََ َُ َعاَز َوَجاَ   َُ الَّلا ؛ خـدای َوَجَعَّلا

 «ند.کق مییرفتارش رف یکبرنده و ن غامیبلندمرتبه او را با فرشتگان  پ
ٍ  َقاْد »د: یگوشوف و میامت پرفه و مانعی از آتش مییبرای او فر روز قب. قرآن  َِ َن ُ َ  َع  َِ ِب  َْ َح  

ْ َإَم َعَط َح َك َق َل 
َ
َِ أ ِّلي َفَبِّلْغ ِا َِ َِ َغْ َإ َع  ْجَإ َعَّمِّل

َ
َص َب أ

َ
اْن ُحَّلاِ    أ َِ ُْ ُحَّلَتاْ ِن  َُ اْلَعِزحُز اْلَجَبا  ُِ الَّل َفَ ْكُسو

َِ اْلَجَنِة َو  َضْ َن َك ِف  ْْ َُ َهْ  أَ ِة ُّمَم ُحَق ُل َل ََ َِ َت ُج اْلَكَإا ِس
ْ
أ َْ ار کـ...؛ پرورفگارا  هرکسی به مزف ُحوَضُع َعَّلی 

ترین عطاهای خوف را بـه او عطـا کـن  پـس، کننده به من. پس، باارزش ده، جز عملیرس  شیخو
ار، فو جامه از جامهیخدای عز رامـت قـرار کشاند و بر سـرش تـاج پوهای بهشتی به او می ز و جب 

 .«ا ]با این کار،[ تو را راضی کرفم؟... یشوف: آشوف. سپس، به قرآن گفته میفافه می
خواهیم قرآن فر زندگی ما نقش اساسی فاشـته باشـد و مـا را بـه سـعافت و بدین ترتیب، اگر می

 کامیابی برساند، بایسته است که از جوانی با قرآن ُانس بگیریم.

 کننده خانه و خانواده ورانی. ن4

هـای مـا را ظلمـانی کـرفه مشکالت و اختالفات خانوافگی و همچنین نفون فرهنگ غربی، خانه
یکـی از  بیتای نورانی فاشته باشیم. از نظر اهلاست؛ هرچند فوست فاریم، خانه و خانوافه

شدن خانه و خانوافه خوف  آثار همراهی با قرآن، تأمین همین هدف است. اگر واقعًا خواهان نورانی
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شـوف؛ بلکـه بایـد صـدای ای محقق نمـی هستیم، با قرارفافن قرآن بر روی طاقچه، چنین خواسته
  نقـل داقرآن فر خانه شنیده شوف و اهل خانه با قرآن ارتباط نزفیک فاشته باشند. از رسـول خـ

 «  های خوف را با تالوت  قرآن نورانی کنید.خانه 1؛َنِوْوا ُا وَتُكم ِاِتَلَوِة الُقإآِن »شده: 
ش رسـول  شـدن را بیـان کـرفه حد  و حـدوف ایـن نورانی امام صافق و فر واقـع، حـدیث جـد 

َِ »فرماید: را توضیح فافه است؛ آنجا که می خدا ا َ  َن ِف  َُ
َِ َن اْلَبْ َت  اْلَّمْإُء اْلُّمْسِّلُم َحْتُّلاو اْلُقاْإآَن  َِ

َي ِفاي الَساَّم ِء  ِْ ْهُ  الُدْنَ   اْلَكْوَ اَ  الاُد
َ
ْهُ  الَسَّم ِء َ َّم  َحَتَإاَءى أ

َ
ُِ أ کـه انسـان  خانـه، آنگـاه  2؛َحَتَإاَءا

کند که ستاره فرخشان بـرای اهـل مسلمان فر آن قرآن بخواند، فر چشم آسمانیان چنان جلوه می
 «کند.نیا نورافشانی میف

، ای به نور قرآن روشن شد، آثار ایـن نورانیـت مطـابق فرمـایش امیـر مؤمنـان، علـیاگر خانه
 عبارت است از:

۳« . َُ  شوف. ؛ برکتش زیاف میَتكُثُإ َاَإَ ُت
ُِ الَّمَلِئكةُ . 1  آیند.؛ و فرشتگان به آن خانه فرمیَوَتُِّضُإ
ُِ الَّش  ط ُن . ۱  3«جویند.طین از آن فوری می؛ و شیاَوَتُْجُإ

ها و فشمنان ایمـان را نـابوف ای نافذ، ناپاکیفهد که قرآن مانند اشعهاین حدیث شریف، نشان می
 کند تا زمینه برای وروف خوبان و موجوفات و نیروهای الهی به خانه ما فراهم شوف.می

 افزایی . کتاب بصیرت5
وتـار  کند، فتنـه اسـت. فتنـه، فضـای جامعـه را تیرهیکی از مشکالتی که همواره بشر را تهدید می

که فیدن حقیقت فر آن فضا، بسـیار سـخت اسـت. مقـام معظـم رهبـری فر طوری نماید؛ به می
 تعریف فتنه فرموفه است:

فتنه، یعنی حافثه غبارآلوفی که انسان نتواند بفهمد چه کسی فشمن است و چه کسی با غـرض »
   4«شوف. تحریک میوارف میدان شده و از کجا 

خواهد و راه کسب بصـیرت و نجـات از فضـای خـاکی و بینی و بصیرت میمبارزه با فتنه، روشن
                                                           

 .6۳9، ص 1شیخ کلینی، الکافی، ج  . 1
 .187، ص عدة الداعی و نجاح الساعیفهد حلی،  . ابن 2
 .6۳9، ص 1. شیخ کلینی، الکافی، ج  3
 .۳۱78مرفاف  8. بیانات مقام معظم رهبری،  4
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گرفتن از قرآن است. قرآن، توان مقابله با فتنه و نجات از آن را بـرای مـا  جو  فوفآلوف فتنه نیز کمک
ا »ضرت فرموف: نقل کرفه که آن ح از پدرانش از رسول خدا کند. امام صافق ایجاف می َُ َفاِا

ََ ِحا َّشاَفٌع َو َُ َُ َشا ِفٌع  اَدٌق اْلَتَبَسْت َعَّلْ ُكُم اْلِفَتُن َ ِقَطِع الَّلْ اِ  اْلُّمْظِّلاِم َفَعَّلاْ ُكْم ِاا ْلُقْإآِن َفِاَنا ََ َُ  1؛ٌ  
های شب تاریک، شما را فر خوف پیچید، بر شماست که به قـرآن  ها، همچون پاره که فتنه هنگامی

رفتـه ینـد،[ پذکه بدان عمل کسی که شفاعتش ]فرباره کعی است یرا قرآن، شفی؛ زتمسک جویید
 .« ق شده استیای است که سخنش نزف خدا تصداست و واسطه

روشن است که مراجعه به قرآن، پس از گرفتاری به فتنه، بدون سابقه ارتباط عمیق بـا ایـن کتـاب  
شـده   وجانشان از جوانی به نور قرآن روشـن ه فلک تواند کارساز باشد؛ بلکه آنانآفرین نمی هدایت

کند؛ شان را روشن می ها نورافکنی فارند که جلویاند، فر هنگام فتنه و چشم بینا و بصیر پیدا کرفه
گـرفف، بـهشدن فضای اندیشه، فنبال چراغ نجات مـی ولی کسی که پس از طوفان فتنه و ظلمانی

 انحراف را بیابد.رفت از لغزش و  تواند راه برون سختی می
طورکـه گذشـت،  اگر به نکات حدیث توجه کنیم، حقیقت یافشده را تصدیق خواهیم کـرف. همان

های شـب ظلمـانی شـما را فراگرفـت، بـه قـرآن رجـوع ها مانند پارهوقتی فتنه»حضرت فرموفه: 
 «  کنید.

شـافع »فر افامـه فرمـایش خـوف، قـرآن را  فر پاسخ به این پرسش باید گفت که رسـول خـدا
معرفی کرفه؛ یعنـی قـرآن هرگـز شخصـی را کـه بـا آن بیگانـه بـوفه و آیـاتش را تـالوت « ُمَشَفع

شناسند و ارتبـاط فوسـتی بـا هـم ندارنـد. کند؛ چون آنها یکدیگر را نمیکرفه، شفاعت نمی نمی
تش ها، باید از پیش با قرآن مأنوس باشیم و وجـوف خـوف را بـا نـور هـدایپس، برای نجات از فتنه

ها نجـات یـابیم و راه را بـرای مستضـعفان جامعـه روشـن روشنایی بخشیم تا هم از ظلمت فتنه
 نماییم.

 . عامل شرح صدر 6

ی انسان برای زندگی سالم و شایسته فر جامعه، فاشتن شـرح صـدر اسـت؛  یکی از نیازهای جد 
چیزی که زنـدگی ماشـینی امـروزی، لطمـات شـدیدی بـه آن زفه اسـت. شـرح صـدر، همـان 

فکر، وسعت قلب، گسترفگی وجوف و فاشتن ظرفیت بـاالی تحمـل مشـکالت فر مسـیر  فراخی 
                                                           

 .۴6۱، ص 1. شیخ کلینی، الکافی، ج  1
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، قرآن کریم، عامـل شـرح صـدر بیتا بر احافیث اهلرسیدن به هدف واالی الهی است. بن
َافَّضاُ  الاِه ِإ »فرمایـد: می شوف. علی بوفه، سبب عظمت شخصیت و بزرگی روح انسان می

ِْ َوَتسَتن ُإ الَسإاِئِإ  دو َُ َِ ُتّشَإُح ال وسـیله آن، شـرح صـدر برترین نکر، قرآن است کـه بـه  1؛الُقإآُن ِا
 «گرفف.وشن میها ر شوف و پوشیدهحاصل می

ان »ست؟ حضرت فرموف: یدند: شرح صدر چیپرس از رسول خدا ََ َُ ِفاي َقّلاِ   َُ الّلا ٌْ َحقِهُفا ُنو
َحنَفِس، ُِ َو ُْ َُ َصد -یس بخواهد، مـکه خدا فر قلب هرکاست  ی؛ شرح صدر، نورَحّش ُء، َفَ نَّشِإح َل

 2«شوف.یع و بزرگ میند و فر پرتو آن، قلب و جان او وسکاف
ألـم َنشـَرح َلـَک »یشتر شرح صدر، بایسـته اسـت بـه سـوره انشـراح مراجعـه کنـیم؛ برای فهم ب
ه مـراف از کـشوف یات آن، معلوم میب آیان و ترتیات این سوره و شیوه بیاز مجموع آ 3.«َصدَرک... 

ه کـافته بوف ی یای بسط و گسترش وجوف گونه به جان رسول خداوه فلکشرح صدر، آن است 
ه کـرف، بلکـیغ میافت و تبلیامل آنها را فرکطور شد و او به یبه او القا م یمعارف وح  تنها همه نه

ن ینمـوف؛ بـدیآسانی تحمل مـ آمد، بهید میه برای آن حضرت پدین ناحیه از اکرا  ییهاتمام رنج
س پیامبر خداکمعنا  ر یـوظیفه خط  و انجام یض الهیافت همه فیاماًل مستعد فرک ه نفس مقد 

هـا و بتواند فر برابـر لجاجـت همین شرح صدر، سبب شده بوف که پیامبر 4شده بوف. رسالت
 5فشمنان و مخالفان بایستد و پیروز شوف. یهاینکارشک

خواهد بزرگ شوف و ظرفیت باالیی پیدا کند تا به هدف خویش برسد، بایـد بـه پس، اگر کسی می
آسـای قـرآن فرمـوفه:  فر اشاره به آثار شگفت و خواص معجزه علیقرآن تمسک جوید. امام 

« ُِ َحن ا ُع الِعّلِم َوَ  ِلّلَقّلِ  ِجَلٌء َغ ُإ ا ُع الُقّلوِب َو َْ  َِ شـدن  ]آنچه[ فر قرآن است، سـبب بهاری 6؛ف 
بـدیهی « های فانش است و فل را جز بـا قـرآن، جـال و روشـنی نیسـت.ها و جوشش چشمهفل

   کند، محل جوشش علم و روشنایی گرفیده، بزرگ و وسیع خواهد شد. است، فلی که جال پیدا

                                                           

 .۱6۱6، ش ۳8۱، ص تصنیف غررالحکم و دررالکلم. تمیمی آمدی،  1
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 .۳76، خطبه نهج البالغه.  6



181    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

و فرعون که بارها فر قرآن تکـرار شـده،  جایگاه و نقش شرح صدر فر فاستان حضرت موسی
شدن مشکالت را  پیش از آنکه از خدا پیروزی و آسان حضرت موسی بسیار قابل توجه است.

ام را فـراخ  خدایا  به من شرح صدر بده و سـینه 1؛َصْدريَرِباْشَرْحلي»کند: بخواهد، عرض می
َوَیِسـْرلـي»شـدن امـور را کـرفه اسـت:  پس از این فرخواست، حضـرت تقاضـای آسان« کن.

فانستند، باید شرح صدر فاشت تا بتـوان ای که مرفم فرعون را خدای خوف میفر جامعه 2«َأْمري.
 برای مبارزه عمومی با او آمافه کرف.خدایی فرعون را به چالش کشید و زمینه را 

ای که آحاف آن با این کتـاب آسـمانی مـأنوس باشـد و فر همـه جوانـب فـرفی و  بنابراین، جامعه
اجتماعی فستورات آن را سرلوحه امور خویش سازف، سعافت و کامیابی فنیـوی و اخـروی را بـه 

های کمـال و فانـایی را  قلـهتوانـد  فست خواهد آورف و فر پرتو شرح صدر و آگاهی و بصیرت می
 فتح نماید.

 

 

                                                           

 .16. طه، آیه  1
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 مجلس بیست و چهارم 

 جاودانگی قرآن

 *فیروزمهرمحمدمهدیاالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

گویی به همه نیازهای بشر فر مسـیر هـدایت و سـعافت کتاب آسمانی است که برای پاسخقرآن، 
صورت نوشتاری جهان آفرینش و انسان، و بیانگر حاالت و روابـط گونـاگون او نازل شده است و 

ای است که هرکس به انـدازه نیـاز و و سفره گسترفه با مبدأ و معاف، خویشتن، همنوعان و طبیعت،
تواند از آن بهره بگیرف. از میان صحف و کتب آسمانی که خداوند برای هدایت بشـر توان خوف می

و   بر انبیای عظام نازل نموفه، قـرآن کـریم، کتـاب جاوفانـه و معجـزه مانـدگار پیـامبر خـاتم
آیـد و مـتن ترین برنامه زندگی است که هرگز کهنگی و فرسوفگی سـراغ آن نمـیفربرفارنده عالی

حریف، تغییر، نسخ، بطالن، لغویت و ضـاللت بـه آن راهـی نـدارف. قـرآن، محکمی است که ت
بـوفن خـوف را حفـظ کـرفه  معجزه بوف، فر این عصر نیـز معجزه که فر عصر پیامبر گونههمان

شـوف، امـا قـرآن ماننـد هـای مختلـف علیـه آن تبلیـغ مـیاست و با وجوف اینکه امروزه فر قالب
فرخشد. این کتاب از آغـاز نـزول، همـه فنیـا را بـه لف میهای مخت خورشیدی فروزان فر عرصه

                                                           

 علوم و فرهنگ اسالمی. پژوهشگاهی علم  ئتیهعضو  *
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 شوف. هماورفی طلبیده و خبر قطعی فافه که فر هیچ زمانی مغلوب و ناکارآمد نمی
 پرفازیم. فینی  جاوفانگی قرآن می فینی و برون فر این نوشتار، به بررسی مفهوم و فالیل فرون

 مفهوم جاودانگی

باقی و همیشگی است و جاوفانگی، حاصل مصدر و به معنـای  جاوفان، به معنای همیشه، فاهم،
د به  1بوفن است. جاوفانه هیچ زمانی نبوفه، بلکه  جاوفانگی قرآن، بدین معناست که محدوف و مقی 

کنـد و تـا زمـان برپـایی قیامـت، بـاقی تا عالم مافی باقی است و انسان فر کره خاکی زندگی می
تعالی آن را بـرای زمـان و مـرفم  خدای»وفانگی قرآن فرموف: فرباره جا امام رضا 2خواهد بوف.

ها تازه، و نزف هر قوم و ملتی تـا روز قیامـت، همین فلیل، فر همه زمان خاصی قرار ندافه است. به 
 3«نو و باطراوت است.

 دالیل جاودانگی قرآن

ر کلی، بـه آنهـا سازف که فر این مجال، طی  فو محوفالیل متعدفی، جاوفانگی قرآن را روشن می
 کنیم. اشاره می

 دینی الف. دالیل درون

 . آیات 1

ساز و ساختار اعجازآمیز آن و نیز ویژگی آورنده  راز جاوفانگی قرآن را باید فر محتوای عالی انسان
وجو کرف. فر آیات متعدف، جاوفانگی قرآن مطرح شده که بـه نکـر چنـد نمونـه بسـنده  آن جست

 شوف: می

 «:بَلَغوَمَن »ـ آیه 

ْنِذَرُمْمِبِهَوَمْنَبَلَغ» و بگو: این قرآن به مـن وحـی شـده اسـت تـا بـه  4؛َوُأوِحيَِإَليَهَذااْلُقْرآُنِْلُ
 «  رسد، هشدار فهم. ه قرآن به آنان میکسانی را کوسیله آن، شما و 

                                                           

 . 7۴61و  7۴69، ص 6، ج نامهلغتاکبر فهخدا،  . علی1
 . 11، ص جاودانگی قرآن از ديدگاه قرآن و روايات. فیروز اصالنی، 2
 . 68، ص األمالی. شیخ طوسی، 3
 . ۳۱. انعام، آیه 4
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ْنِذَرُمْمِبهِ»از ظاهر  ا حـداکثر یـش و یقـرا عمـوم یـه و کان مکه خطابش متوجه مشرکد یآ برمی« ِْلُ
توان استفافه کرف کـه مقصـوف، تنهـا مشـرکان مکـه یـا همه عرب است؛ اما با توجه به فو نکته می

 قریش و حتی همه عرب نیست:
فر « مکـ»ر خطـاب یه مقصوف از ضـمکن فارف ی، فاللت بر ا«َمن َبَلغ»ن یو ب« مک»ن ی. مقابله ب۳

ْنِذَرُمْمِبهِ»جمله  ا پـس یا مقارن یه یش از نزول آیشان را پیا رمکغمبر ایپه کسانی هستند ک، «ِْلُ
 نموف.  از نزول، انذار می

اند؛ چه نشنیده ، کسانی هستند که مطالب خوف را از شخص پیامبر«و َمن َبَلغ». مقصوف از 1
 حضرت باشند و چه آیندگان.   معاصران آن

رساند که رسالت آن حضرت، عمومی بوفه، قرآنش ابدی و جهانی و حجت  پس، آیه یافشده می
نـد و از نظـر ک ه باطـل احتجـاج مـییـامت، به نفع حـق و علیه از روز نزولش تا قکناطقی است 

ر او یـه از غکسانی کن یشنوند و ب ه قرآن را از خوف او میکسانی کن یچ فرقی بیفعوت به اسالم، ه
 1ست.ید، نشنون می

های مطلـوب واسطه قرآن، بدان جهت است که این کتاب ارزشبه فهی پیامبرجاوفانگی  بیم
هـای  منفـور سرشـت بشـر، فطرت انسان، مانند: عدل، احسان و بخشش، و نیز خطرها و زشـتی

ر اسالم را بـر مظعون گوید: پیامبربنکند. عثمانمانند: فحشا، منکر و ظلم را معرفی می  مکر 
کرف و من از روی شرمندگی، اسالم آورفه بوفم؛ ولی اسـالم فر فلـم مسـتقر نشـده  من عرضه می

ای را برای من تالوت کرف. فر این وقت بوف که فین اسـالم فر قلـبم مسـتقر  بوف؛ تا اینکه روزی آیه
ْحساِنَوِإیتاِ »آیه مذکور فرموفه:  2شد. َعِناْلَفْحشـاِ َوَیْنهیِذياْلُقْربیِإَنالَلَهَیْخُمُرِباْلَعْدِلَواْْلِ

فهـد و از  خداوند فرمان به عدل، احسان و بخشش می 3؛َواْلُمْنَكِرَواْلَبْغيَِیِعُّظُكْمَلَعَلُكْمَتَذَمُروَن
 «د.یر شوکد متذیفهد؛ شا ند. خداوند به شما اندرز میک ر و ظلم نهی میکفحشا، من

 ـ آیه نفی باطل: 

ن، یـو ا 4؛ َیْخِتیِهاْلباِطُلِمْنَبْیِنَیَدْیِهَو ِمْنَرْلِفِهَتْنِّزیٌلِمْنَحِكیٍمَحِمیدٍ*َوِإَنُهَلِكتاٌبَعِّزیٌّز»
                                                           

 . ۱۱، ص 7، ج المیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 1
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ش رو و نه از پشت سر، بـه سـراغ آن یگونه باطلی، نه از پچیه هکر یناپذ ستکتابی است قطعًا شک
 .« ش نازل شده استیسته ستایشام و کیه از سوی خداوند حکد؛ چرایآ نمی

 شوف: فر این آیه، چند خصوصیت نکر شده که جاوفانگی قرآن از آن استفافه می
و نیز به  1به معنای کمیاب یا نایاب« عز»عزیز، از .« ِإَنُهَلِكتاٌبَعِّزیّزٌ». قرآن، کتابی عزیز است: ۳

ناپـذیر بـه معنـای شکسـت نظیـر یـاقرآن، عزیز است؛ یعنی بی 2ناپذیری است.معنای شکست
   3است.

سـوی آمدن باطل بـه .«  َیْخِتیِهاْلباِطُلِمْنَبْیِنَیَدْیِهَو ِمْنَرْلِفهِ»ناپذیر است: . قرآن، بطالن1
ه بعضـی کـ طورین بروف و باطل شوف؛ بهیه بعضی از اجزا یا همه آن، از بکن معناست یقرآن، به ا

ا یـع و معـارف اخالقـی آن و یام و شـراکا بعضی از احیق و معارف حق  آن، ناحق شوف و یاز حقا
گوید: نـه فر زمـان نـزول و نـه فر این فراز از آیه می 4گر قابل عمل نباشد.یهمه آن، لغو گرفف و ف

هـر  نظیر است؛ زیـراشوف. بنابراین، قرآن هم بی اعتبار نمیآینده، چیزی از قرآن، ناحق یا لغو و بی
 ناپذیر است. پس، قرآن تا ابد باقی است.کتابی تا مدتی تازگی فارف و هم بطالن

ناپـذیری قـرآن را بیـان این فراز آخـر، فلیـل بطـالن.« َتْنِّزیٌلِمْنَحِكیٍمَحِمیدٍ». قسمت پایانی: ۱
اًل، از جانب خدای حکیم است و حکیم، یعنی کسی 5کند؛ می ش کـه افعـال با این توضیح که: او 

است که به همه اشیا و امور، عـالم اسـت. حمیـد،  بر اساس حکمت است و نیز به معنای کسی
یافتـه از  بنـابراین، چـون قـرآن تنزل 6که مورف ستایش و مستحق شکر و سپاس اسـت.یعنی کسی 

 پذیر نیست. حکمت خدای حمید است، بطالن
هام و اشکال بـاقی نگذاشـته اسـت. استواری ساختار و محتوای قرآن، راهی برای رخنه باطل و ات

ای برای جلوگیری از نفون اسالم بیندیشد. او اموری را بـه  ربیعه خواستند که چاره بنقریش از عتبة
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 . 66۱، ص مفردات الفاظ القرآن. حسین راغب اصفهانی، 2
؛ سـید محمدحسـین طباطبـایی، 18۱، ص 6، ج الجديد فی تفسایر القارآن المجیاد. محمد سبزواری نجفی، 3

 . ۱۱8، ص ۳7، ج المیزان
 . ۱۱8، ص ۳7، ج المیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 4
 . ۱۱۱. همان، ص 5
 .۳۱1، ص ۱، ج التبیان فی تفسیر القرآن. شیخ طوسی، 6
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وهفتم سوره غافر را قراهت کرف  پیشنهاف کرف. وقتی سخنش تمام شد، حضرت تا آیه سی  پیامبر
شـدت مجـذوب ایـن آیـات شـده بـوف،  ه بهاو ک« آیا پیام خدا را شنیدی؟»و سپس، به او فرموف: 

شـنیدم،   به خدا سوگند  سخنی کـه از محمـد»سخنی نگفت و به جمع قریش رفت و گفت: 
 1«تاکنون از کسی نشنیده بوفم. به خدا قسم  نه شعر است و نه سحر و نه کهانت.

 ـ آیه ختم نبوت:

از  یـک چیمحمـد، پـدر هـ 2؛ َرُسوَلالَلِهَوراَتَمالَنِبِیینماماَنُمَحَمٌدَأباَأَحٍدِمْنِرجاِلُكْمَولِكْن»
 «  امبران است.ین پیننده و آخرک ست؛ ولی رسول خدا و ختمیمرفان شما نبوفه و ن

است و به تبع آن، بر جهانی و جاوفانگی قرآن فاللـت فارف. بـا  بیانگر خاتمیت پیامبر این آیه،
، بـه پایـان رسـیده اسـت. بنـابراین، پـس از 3ختم نبوت، رسالت نیز که مرحله باالتر از آن است

-، فیگر شریعتی نخواهد آمد که آن را نسخ کند و کتـاب او، یعنـی قـرآن نیـز شریعت پیامبر

 اهد شد. توسط هیچ کتاب آسمانی فیگر نسخ نخو
خوف نیز بارها تأکید کرف که مـن خـاتم پیـامبران هسـتم و پـس از مـن، هـیچ پیـامبری   پیامبر

ْناَت »فرموف:  مبعوث نخواهد شد؛ از جمله اینکه فر حدیث منزلت خطاب به حضرت علی
َ
  أ

ِني وَن   َِ ُْ ْن   ِاَّمْنِزَلِة َه  وَسی  َِ َُ َا َنبِ   َُ َن
َ
َا أ سبت به من، همچـون هـارون نسـبت بـه تو ن 4؛َاْعِدي َی َِ

نقـل شـده  این سخن نیز از پیامبر« موسی هستی؛ جز اینکه پس از من، پیامبری نخواهد بوف.
، َفَجَعَ  الّن ُ  َحط ُفاون »است که فرموف:  َُ َُ وَاجَّمَّل ُجٍ  َانی ُان  ن   َفَ حَسَن َْ َثُ  اانب  ِء َ َّمَثِ   ََ َثّلی و ََ

ح
َ
أ َْ َِ َحُقولوَن َ   ن هها ِاّا ههِ الِّلبنَة، َفُكنُت َاَن  ِتّلَك الِّلبَنةُ ِا َِ مثـال مـن فر قیـاس بـا  5؛ن  ُان  ن   َاحَسن 

بـاتر یند بنـایی زیبا بسازف و مرفم گرف آن بگرفند و بگویه بنایی زکن، مانند مرفی است یشیای پیانب
 «نم.یخشت آن، خالی است و من، همان خشت آخر یکه جای کنیست؛ جز این نیاز ا

 ، جاوفانه خواهند بوف. بنابراین، شریعت و کتاب پیامبر

                                                           

يخ اإلسالماحمد نهبی،  )محمدبن« والله ما هو بالشعر وال بالسحر وال بالکهانة.. »1  (۳69، ص ۳، ج تار
 . ۴9. احزاب، آیه 2
 .۱16ص  ، جالمیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 3
 .۳97، ص 8، ج الکافی.  شیخ کلینی، 4
 .۱۴۱ ص، ۳7ج ، تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی. 5
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 ـ آیه حفظ:

ه یـاف خداسـت، فـرو کـترفید، ما خوف، این قـرآن را بی 1؛ ِإَناَنْحُنَنَّزْلَناالِذْمَرَوِإَناَلُهَلحاِفُّظوَن»
ه به فراموشی سپرفه شوف و نیز از هرگونه تحریف[ مصون کایم و قطعًا ما خوف، آن را ]از این فرستافه

 «  فاریم. می
کند و این تضـمین خـدا، خداوند فر این آیه، ضمانت فافه که قرآن را از تحریف و تغییر حفظ می

 مطلق است و به زمان خاصی اختصاص ندارف.
آسمانی پیشـین، فچـار  از فالیل تجدید بعثت و ظهور پیامبر جدید، این بوف که تعالیم انبیا و کتب

فر این  های بعدی نبوف. شهید مطهریای که پاسخگوی نسلگونه شدند؛ بهتغییر و تحریف می
 نویسد:  باره می

هایی است که فر تعلیمات یکی از علل تجدید رسالت و ظهور پیامبران جدید، تحریف و تبدیل»
هـا و تعلیمـات، صـالحیت تابفافه است و به همین جهت، آن کو کتب مقدس پیامبران رخ می

شـده و  انـد. غالبـًا پیـامبران، احیاکننـده ُسـنن فراموشفافهخوف را برای هدایت مرفم از فست می
اند... ظهـور پیـاپی پیـامبران، تنهـا معلـول یافته پیشنیان خوف بوفهکننده تعلیمات تحریف اصالح

رهنمایی نوین نیست؛ ]بلکه[ بیشـتر،  تغییر و تکامل شرایط زندگی و نیازمندی بشر به پیام نوین و
   2«های کتب و تعلیمات آسمانی بوفه است.ها و تحریف و تبدیلمعلول نابوفی

 بنابراین، حفظ و مصونیت قطعی قرآن از تغییر و تبدیل و تحریف، به معنای جاوفانگی آن است. 

 3بودن قرآن: ـ آیات بیانگر جهانی

تابی جهانی است و تمام مرفم فر همه اعصـار، مخاطـب و فر آیات متعدف تأکید شده که قرآن، ک
بوفن قرآن به این معنا، جاوفانگی آن اسـت. فو نمونـه  های آن هستند. الزمه جهانیمشمول آموزه

 اند از: از این آیات، عبارت
 4؛اَلِمینِإْنُهَوِإَ ِذْمـَر ِلْلَعـ»فاند؛ مانند:  یم« مرفم»ا ی« انیجهان»ه مخاطب قرآن را ک یاتی. آ۳

                                                           

 . ۱. حجر، آیه 1
 . ۳66، ص ۱، ج مجموعه آثار. مرتضی مطهری، 2
 .176، ص 1الله مصباح یزفی، ج اثر آیت شناسیقرآن. استفافه از کتاب: 3
 . ۱9. انعام، آیه 4
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فر ایـن آیـه، قـرآن تـذکار بـرای « سـت.یگـر[ نیزی فیـان ]چیجهان یبرا یافآوریآن )قرآن(، جز 
شـوف؛  جهانیان معرفی شده است. مفهوم عالمین )جهانیان(، به مرفم عصر رسالت محـدوف نمی

ت فر همه زمان ی  بنابراین، قـرآن شوف. ها میبلکه شامل همه مرفم با هر اصل و نژاف و مذهب و مل 
 هاست.برای همه مرفم و تمام زمان

ه فر آن قرآن فرو فرسـتافه کماه رمضان  1...؛َشْهُرَرَمَضاَناَلِذَيُأنِّزَلِفیِهاْلُقْرآُنُهد  ِللَناس. »1
فر این آیه، قرآن مایه هـدایت بـرای مـرفم معرفـی شـده .« مرفم است...  یبرا یه رهنموفکشده 

اًل عام است و همه افراف بشر را شامل میاست. مفهوم مرف شوف و ثانًیا، به مرفم عصـر م )ناس(، او 
 نزول اختصاص ندارف. 

همه مرفم جهان فر تمـام اعصـار فاللـت فارنـد و  یت فعوت قرآن برایگفته، بر عموم شیات پیآ
 برفار نیست.  ت آن نیز تخصیصیعموم

 :بودن رسالت پیامبر آیات بیانگر جهانیـ 

است و بـا فاللـت  امبریبوفن رسالت پ یو جاوفان یم بیانگر همگانیه به طور مستقکات یآن یا
 ند، فر فو محور کلی قابل تبیین است:ک یو جاوفانگی فعوت قرآن را اثبات م یجهان یالتزام

ِللَنـا»، مانند: امبریبوفن رسالت پ یانگر جهانیات بی. آ۳ و تـو را  2... ؛سَوَماَأْرَسْلَناَكِإَ َماَفة 
 «همه مرفم. یم، مگر براینفرستاف

ـه»چنانچـه  « نــاس»تـوان از واژه  یصـورت، فقـط م نیباشـد، فر ا« بازفارنـده» یبـه معنـا« کاف 
ه کـباشـد « الناس» یو حال برا« ًعایجم» ید و اگر به معنایرا فهم امبریبوفن رسالت پ یجهان
 شوف. یاثبات م یشترید بکیشان با تأیت رسالت این صورت، عمومیفر ا

ُهَواَلِذيَأْرَسـَلَرُسـوَلُهِباْلُهـَد »ان، مانند: یبر همه اف امبرین پیید غلبه آیانگر نویات بی. آ1
یِناْلَحِّقِلُیّْظِهَرُهَعَلیالِدیِنُمِله ُِ ن یـیاش را با رهنموف و آ ه فرستافهکاست  یسکاو )خدا(،  3... ؛َو

 «ره سازف.یها چ نییهمه آحق فرستاف، تا آن را بر 

                                                           

 . ۳86. بقره، آیه 1
 . 18. سبأ، آیه 2
 . ۱؛ صف، آیه ۱۱؛ توبه، آیه 18. فتح، آیه 3
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 . روایات2

ترین آنها، از قـرار روایات متعدف و معتبری نیز بر جاوفانگی قرآن فاللت فارند که برخی از روشن
 نیل است:

 بودن قرآن: ـ فرازمانی و فرامکانی

ّا »سؤال شد:   از امام صافق َِ ْاُسِة  ُُ ِعنَد الَنّشِإ والِد ُا ََ َ  ا ُل الُقإآِن ا َحز ؟ فَقا َل ِاََن الّلا َغَّض َضة 
َو في ُ ِ  َزَ ٍن َجدحٌد، وِعنَد ُ ِ  َقاوٍم َغاٌ  َلای َحاوِم  ُْ وَن ن ٍ  َف ُُ وَن َزَ ٍن وا ِلن ٍ   ُُ َُ ِلَزَ ٍن  َلم ُحَنِزل

ر قرآن جز بر تازگی آن نمی 1؛الق  َةِ  افزاید؟ فرمـوف:  چگونه است که بررسی و مطالعه و نشر مکر 
هـا تعالی آن را برای زمان و مرفم خاصی قرار ندافه است. به همین فلیل، فر همه زمان زیرا خدای

 «  تازه و نزف هر قوم و ملتی تا روز قیامت، نو و با طراوت است.

 ها:بودن قرآن در همه زمان ـ جاری

روزان بوفن فو اختر فـ  از باب تشبیه معقول به محسوس، جاوفانگی قرآن را به همواره  امام باقر
قرآن، هماننـد فو اختـر ُپرفـروغ  2؛َحجإى َ َّم  َحجإى الَّشّمُس والَقَّمُإ »آفتاب و ماه تشبیه کرفه است: 

   3«سازف[.ها را تا پایان فنیا روشن میخورشید و ماه، همیشه فر جریان است ]و زندگی انسان

 ـ حیات جاودانه قرآن:

ُْ وَ َّما  َحجاِإي ِاَن الُقإآَن َحيٌ َلم حَ »فرموف:  امام صافق َُ َحجاإي َ َّما  َحجاِإي الَّل اُ  والَنْا  ُّمت وِاَنا
میـرف و  ای است که هرگز نمـیقرآن، زنده 4؛الَّشّمُس والَقَّمُإ وَحجإي َعَّلی آِخِإن  َ َّم  َحجإي َعَّلی َاَوِلَن 

چون شب و روز و خورشید و ماه جریـان فارف و جریـان قـرآن بـر پسـینیان، ماننـد جریـانش بـر 
 «  پیشینیان ماست.

بوفم کـه خطـاب بـه مـن فرمـوف: اینکـه  نام عبدالرحیم قصیر گوید: نزف امام باقر شخصی به
ٍُ»خداوند فرموف:  ای و بـرای هـر گروهـی،  فهنـده میبتـو تنهـا  5؛ِإَنماَأْنَتُمْنِذٌرَوِلُكـِلَقـْوٍمهـا

                                                           

 .۱۱، ص 1، ج  عیون اخبار الرضا. شیخ صدوق، 1
 . 1۳6، ص بصائر الدرجاتحسن صفار، . محمدبن2
 . ۱۳۴، ص قرآن در قرآن. عبدالله جوافی آملی، 3
 . ۴9۴، ص ۱6، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 4
 . 7. رعد، آیه 5
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منـذر، مـن هسـتم و هـافی، »گونه تفسیر کـرف کـه: آن را این ، پیامبر« ای است نندهک تیهدا
 پس، اینک فر زمان ما، هافی چه کسی است؟« است.  علی

عبدالرحیم گفت: لحظات طوالنی سرم را به زیر افکندم و سپس، سـر بـرآورفم و عـرض کـرفم: 
فر جریان است و هافی عصر ما، شما هسـتی.  بیتمنصب، میان شما اهلفدایت شوم  این 

میـرف و هـم ای است که نمـیهم اصل قرآن، زنده»آنگاه فرموف: « فرست گفتی.»فرموف:  امام
شده فرباره اقوامی، اختصاص بـه آنهـا فاشـته  آن، برای همیشه زنده است؛ زیرا اگر آیه نازل هر آیه

   1«میرف.میرف و فر نتیجه، کل قرآن می، آیه هم میباشد، با مرگ آن اقوام
 دینیب. دالیل برون

کند فر فینی نیز وجوف فارف که جاوفانگی قرآن را اثبات میفینی، فالیل بیرونعالوه بر فالیل فرون
 شوف. ها اشاره می نیل، به چند مورف از این علت

 . دیدگاه غیرمسلمانان1

تنها باورمنـدان  بـه آن، یعنـی مسـلمانان، بـر آن تأکیـد فاشـته  جاوفانگی قرآن، چیزی نیست که
انـد. باشند؛ بلکه بسیاری از فانشمندان بزرگ غیرمسلمان نیز آن را فرک نموفه، به آن اعتراف کرفه

این، بدان جهت است که جاوفانگی این کتاب، مبتنـی بـر واقعیتـی اسـت کـه فر نات آن نهفتـه 
انـد،  بوفن و جاوفانگی آن سـخن گفته غیرمسلمان که از جهانیکه برخی فانشمندان  است؛ چنان

 اند. ساز این کتاب فانستهفلیل آن را علوم و معارف بلند و انسان
قـرآن، کتـابی نیسـت کـه بـرای یـک فوره »گویـد: کنت کریک، اسـتاف فانشـگاه کمبـریج، مـی

سـت، نـوع بشـر خصوص آمده باشد؛ کتابی است جاوید بـرای تمـام اعصـار، و تـا جهـان ه به
خصوصـی نیامـده و تواند قرآن را راهنمای زندگی خوف قرار بدهد؛ چراکه قـرآن بـرای فوره بـه می

   2«شوف؛ زیرا چیزی وجوف ندارف که فر قرآن نیامده باشد. هرگز کهنه نمی
مـا فر قـرآن نخـایر و »یـد: گوخانم لورا واکسـیا واگلیـری، ایتالیـایی اسـتاف فانشـگاه ناپـل مـی

ترین و متفکرترین اشـخاص بینیم که مافوق استعداف و ظرفیت باهوشهایی از علوم را می اندوخته
مداران باید فر مقابل قرآن، زانوی عجز و نـاتوانی ترین سیاستترین فیلسوفان و قویاست و بزرگ

                                                           

 . ۴9۱، ص ۱6، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 1
 . 1۱، ص پرسمان علوم قرآنی. محمدحسن جواهری، 2
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   1«به زمین بزنند.
 گوید:  اروپا میهای علمی  نگار انگلیسی، فر پاسخ یکی از مجله جورج ویلز، فانشمند و تاریخ

ترین کتابی که از آغاز تاریخ بشر تا کنون بیشتر از سایر کتب فر فنیا تـأثیر بخشـیده، چنـد بزرگ»
ترین کتاب فنیاست؛ زیرا این کتاب آسمانی، اثری فر  کتاب، از جمله قرآن است؛ ولی قرآن، مهم

علمـی، فینـی، اجتمـاعی،  فنیا گذارفه که نظیر آن را هیچ کتابی به خوف ندیده است. قرآن، کتاب
تهذیبی، اخالقی و تاریخی است. مقررات و احکام آن، با اصول قوانین و احکام و مقررات فنیای 

کند و برای همیشه قابل پیروی و عمل است. هرکس بخواهد فینی اختیار کند کـه امروز تطبیق می
نمایـد و اگـر بخواهـد معنـای سیر آن با تمدن بشر پیشرفت فاشته باشد، باید فین اسالم را اختیار 

   2«این فین را بیابد، به قرآن مراجعه کند.
 های علمی. نمونه2

آموزف؛ ولی از آنجـا  قرآن، کتاب هدایت و تربیت است و راه و رسم سعافت و تقرب به خدا را می
ه که طور گذرا به موارفی از علوم اشاره کرف پایان خالق هستی نشئت گرفته، گاهی بهکه از علم بی

هـایی از اسـرار آن فر زمان نزول، کسی از آن اطالع نداشته و با گذر زمان و پیشرفت علوم، گوشه
های علمی فر این کتاب آسـمانی آشکار شده است. یکی از رازهای جاوفانگی قرآن، وجوف گزاره

بـه گرفف؛ زیرا یک کتاب بشری و محـدوف  است که با گذر زمان و توانمندی علمی بشر آشکار می
هـا تواند عناصری از علوم را فر خوف جای فهد که با گذشت قـرنعصر و زمان خاص، هرگز نمی

تدریج پرفه از آن برفاشته شوف. فر قرآن اشارات علمـی گونـاگونی وجـوف فارف  و پیشرفت علوم، به
 کنیم: که به نکر فو نمونه بسنده می

یـاف کـرفه اسـت؛ از « رواسی»ها به  کوهمورف، از  ۱قرآن فر ها در استواری زمین:  . نقش کوه6
ْرِضَرواِسيََأْنَتِمیَدِبُكمَوَأْلقی»جمله، این آیه:  نـد تـا کی افیهـا وهکن یو خداوند فر زم 3 ؛ِفياْْلَ

 4رواسـی، جمـع راسـیه، بـه معنـای ثابـت و راسـخ اسـت.« نـد.کشما را مضطرب و متزلـزل ن
هـا همچـون لنگرهـایی هسـتند کـه زمـین را از لـرزش و فهد کـوه کارگیری این واژه، نشان می به

                                                           

 .۱7، ص طبقات مفسران. عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، 1
يخ قرآن. ابوعبدالله زنجانی، 2  . ۳66و  ۳6۴، ص تار
 . ۳6. نحل، آیه 3
 . ۱8، ص ۱، ج قاموس قرآناکبر قرشی،  . سید علی4
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 1فارند. اضطراب بازمی
فارف: پاشیدن و فروریزی نگه میها که زمین را از تعبیر شده؛ به معنای میخ« اوتاف»ها به نیز از کوه

   3«هایی برای زمین قرار ندافیم؟ ها را میخآیا کوه 2؛َواْلِجباَلَأْوتاُا »
هـا توانسـت بـه آن برسـد، های علمی پس از قـرنتعابیر کوتاه و فقیق که یافتهها با بیان نقش کوه

فهد این کتاب، از کسی است که به تمام فقایق هستی خبر فارف و علوم و معـارفی فر آن نشان می
 قرار فاف که برای همیشه، تازگی فارف.

َم». محافظت زمین با گازهای ضخیم: 2 و آسمان را سـقفی  4؛ْحُفوظا َوَجَعْلَناالَسماَ َسْقفا 
 «محفوظ ]برفراز زمین[ قرار فافیم.

ی است یمنظور از آسمان فر ا» لـومتر کین را گرفته و ضخامت آن، صدها یه گرفاگرف زمکنجا، جو 
ل شـده، بـه کیه از هـوا و گـاز تشـکف ین قشر به ظاهر لطیباشد. ا قات فانشمندان مییطبق تحق

د، نـابوف یاین بیرون به سوی زمیهر موجوف مزاحمی را که از ب هکم و ُپراستقامت است کقدری مح
ای  ه از هــر گلولــهکــهــایی ســنگ روزی شهاب ن را فر برابــر بمبــاران شــبانهیره زمــکــکنــد و  مـی

بـاری اسـت،  های مرگ ه فارای قسـمتکـعالوه، اشعه آفتـاب  نماید. به ترند، حفظ می کخطرنا
ر ین سـرازیرون جو، به سوی زمیه از بکهانی کیشنده کشوف و از نفون اشعه  ه مییله آن تصفیوس به 

 5«ند.ک ری مییاست، جلوگ
این اشارات علمی، برای فنیای زمان نزول قرآن شناخته شده نبوف و تنها با پیشرفت علـوم طبیعـی 

 ای کوتاه بیان کرفه است. توان فهمید که قرآن چه اسراری را فر جمله امروز می
انـد؛ رخی فانشمندان غیرمسلمان هم به وجـوف گزراهـای علمـی فقیـق فر قـرآن اعتـراف کـرفهب

یابیم، نبایـد تعجـب از اینکه قرآن را سرچشمه علوم می»نویسد: که هرتویک هیر چفلد می چنان
ها، زمین، زندگی انسـان، تجـارت و انـواع معـامالت کنیم. تمام موضوعاتی که مربوط به آسمان

  6.«ح عالی و ماهرانه فر قرآن هست... است، فر سط
                                                           

 . ۴1۳، ص علوم قرآنی. محمدهافی معرفت، 1
 . 7. نبأ، آیه 2
 . ۴1۳، ص علوم قرآنی. محمدهافی معرفت، 3
 . ۱1. انبیا، آیه 4
 . ۱۱8، ص ۳۱، ج تفسیر نمونه، و فیگران . ناصر مکارم شیرازی5
 . 67، ص آغاز نهضت اسالمی. محمدجواف باهنر، 6
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وجوف اشارات علمی فقیق فر قـرآن، سـبب شـد برخـی از فانشـمندان، فیـن اسـالم را بپذیرنـد. 
مـن تمـام آیـات »شدنش را سـؤال کرفنـد، پاسـخ فاف:  هنگامی که از فکتر جرینه، علت مسلمان

خوبی فهمیـدم و کرفم و آنها را بهقرآنی را که فر زمینه علوم طبیعی و بهداشتی و طبی بوف، مطالعه 
متجـاوز از هـزار  رو، مسلمان شدم؛ زیرا یقین کـرفم محمـد با علوم جدید منطبق فیدم. ازاین

 1«سال پیش بدون اینکه معلم بشری فاشته باشد، حق را بیان کرفه است.
 

                                                           

 . 1۱۴، ص شناسیقرآن. عبدالله احمدیان، 1



 مجلس بیست و پنجم 

 علت برپایی قیامت

 *االسالموالمسلمینحسینانصاریانحجت

 اشاره
یکی از مساهل مهم فر قرآن و روایت، بحث قیامت است که فر آن، نیکـان پـافاش اعمـال نیـک 

زوفگذر است و ظرفیـت آن خویش و بدان جزای رفتار زشت خوف را خواهند فید. فنیا، محدوف و 
رو، قیامت، بهترین سـرایی اسـت  فهنده جزای کامل اعمال آفمیان باشد. ازاین را ندارف تا انعکاس

ها ارزیـابی شـده، بـه تناسـب عملکـرف  که بر اساس حکمت و عدالت خداونـد متعـال، انسـان
ای به آنهـا ظلـم  بینند و فر این خصوص، نره خویش، نتیجه عقاید و کرفار فنیوی خویشتن را می

االسالم والمسلمین انصـاریان اسـت  ای از سخنان حجت آید، خالصه شوف. آنچه فر نیل می نمی
 اند. که فرباره علت برپایی قیامت مطرح کرفه

 دالیل برپایی قیامت
 گونه برشمرف: توان این ترین فالیل وجوف قیامت و برپایی میزان الهی را می به طور کلی، مهم

                                                           

 .نویسنده، محقق و از مبلغان نخبه ففتر تبلیغات حوزه علمیه قم *
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 دنیا  محدودیت .1

اران را کمـه بـدیت پافاش خوبان و جرین ظرفیره زمکه کن است یامت، به جهت ایاصل برپایی ق
ن، محـدوف و یره زمـکـمه را ابدی قرار فافه اسـت؛ امـا یندارف؛ به بیان فیگر، خداوند پافاش و جر

شـوند،  ین مـیف ا بییفار  نیی را که به انتخاب خوفشان، فیها توان انسان گذراست و فر اینجا نمی
ش پـافاش یه هم گنجاکفهد  گری را قرار مییای فیا، فنین فنیابدی قرار فاف. پس، خداوند بعد از ا

دن بـه یان رسـکـننده، امک ه عملکاری از اعمال است یت را فارف. بسیش ابدیو عذاب و هم گنجا
جهـاف  بـا زبـان و  ن اعمـال،ین و برتـرین، بهتریباتریی از زیکا ندارف؛ مثاًل ین فنیپافاش آن را فر ا

ن یـربال اتفـاق افتـاف. اکـن جهـاف، فر یه اوج اکن و طاغوت است یاطیاسلحه فر برابر فشمن، ش
ز ینده نیل بوفند و فر گذشته و آیبد ، بیعبدالله ابی خوف حضرت ابییهفتاف و فو نفر، بنا بر ارز

خواهـد اجـر  رورفگار مـیی افتاف. حال، پین روح و بدن آنها جدایعنی بید شدند؛ یرند. شهینظ بی
ر اعمـال آنهـا را یه سـاکـستند؟ بر فرض یا نیه فر فنکسی بدهد؟ آنها کن جهاف را بدهد؛ به چه یا

کـه خـدا اعطـای پـافاش را بـر خـوف  مانـد؛ فرحالی پافاش می فاف، اما شهافت آنها بی پافاش می
 رفه است.کواجب 

 خدا سوی از جزا اعطای وجوب

ه فر کـنیاسـت؛ ماننـد ا کخوبی قابـل فر جزای عمل نیک و شر، بهات قرآن وجوب اعطای یفر آ
ِإَلیالَلِهَوَرُسوِلِهُثَمُیْدِرْمُهاْلَمْوُتَفَقْدَوَقـَع»د: یفرما سوره نسا  می َوَمْنَیْخُرْجِمْنَبْیِتِهُمهاِجرا 

َرِحیما   1.«َأْجُرُهَعَلیالَلِهَوماَنالَلُهَغُفورا 
رفنـد؛ کر هجرت به سوی خدا، به مرگ برخـورف یرفند؛ فر مسکاری کن یفو نفر، چنن هفتاف و یا

نها را بدهـد و خـدا یه پافاش اکعنی بر خدا واجب است ی، «َعَلی الَله  »مرگی به صورت شهافت. 
»د: یفرما که می اش شوف؛ چنان ر وعدهکست تا منیاهل ُخلف وعده ن َُ    2.«ِإَنالَلَه ُیْخِلُفاْلِمیعا

اگر قرآن کریم یا روایات سـخنی از قیامـت بـه میـان نیـاورفه بوفنـد، عقـل مـا بـر اسـاس نظـام 
مـه یهـا و جر ه مـزف خـوبیکـآمـد  ای که بر جهان حاکم است، این سـؤال بـرایش مـی مانهکیح

 شوف؟ های ما چه می بدی
                                                           

و کسی که از خانه خوف به قصد مهاجرت به سوی خدا و پیامبرش بیـرون روف، سـپس مـرگ او را : »۳99. نسا ، آیه 1
 «ه و مهربان است.فریابد، مسلمًا پافاشش بر خداست و خدا همواره بسیار آمرزند

 «کند. مسلمًا خدا خلف وعده نمی: »۱عمران، آیه  . آل2
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مانـد.  یجـه نمـین عـالم، بـدون نتیـحی فر ایر صـحیر و سیچ خید: هیگو نش به ما میینظام آفر
ن نظـام هسـتند. یه جز  همـکستند؛ بلیگانه نین عالم و نظام هستند و از آن بیز بدنه همیها ن انسان

مـه بینجامـد. از سـوی یز به جریشان نیها های آنها حتمًا به پافاش برسد و زشتی د خوبییپس، با
فر فنیـا قابـل م، ین فو عظـیـم و عذاب عظـیم را نـدارف؛ ایش پافاش عظیز گنجایا نین فنیفیگر، ا

   .افراک نیست؛ پافاش و عذابی که ابدی نیز هست
 دنیا در عمل و جزا ناهماهنگی .2

ه فر شـوروی سـابق نوشـته شـده کی یها تابکست. فر یلی از مجرمان، فر فنیا نیجای عذاب  خ
ار ی از آنها، ففتـرفیکسند. یرون آمده، اوضاع آنجا را بنویها توانستند از آن چارچوب ب بوف، بعضی

ن یـ. فر انیمار  اساتالتابی نوشته است به نام کشه با او همراه بوفه است. یه همکبوفه  1نیاستال
شـت. ک ومت شـوروی بـوف، مخالفـانش را مـیکس حیه رهکامی ین فر ایه استالکتاب خواندم ک

ون نفـر یلیست میت خوف، بیمکم، او فر مدت حایه ما خبرفار شدکد: مقداری یگو ففترفارش می
 شته است.کرا 

ه او را کـن است یاش ا مهیت جریمه بدهد، نهایچنین شخصی، اگر خدا بخواهد فر فنیا به او جر
ون نفر چطـور؟ قتـل آنهـا یلیست میه بیی؛ اما بقیکی برابر یک 2؛«الَنْفَسِبالَنْفِس»شند؛ یعنی کب

کـه  اسـت؛ فرحالیمه ندارف؟ اگر جزای او فقط یک بار مرفن باشد که ظلم به بنـدگان الهـی یجر
 3.«َوَأَنالَلَهَلْیَسِبَّظاَلٍمِلْلَعِبیدِ»د: یفرما خدا فر قرآن می

ازفه سـال بـر آلمـان یـتلر یه، آن همه ظلم کرف و یا هینمونه چنین ظالمانی فر تاریخ زیافند؛ معاو
                                                           

م( اسـت. او از زعمـای ۳۱6۱ـ  ۳87۱. استالین، ژزف چوگاشویلی، سیاستمدار و رهبر روسیه شوروی )گرجستان 1
سـال  انقالب کبیر روسیه و از همکاران لنین است. وی نخست به سمت فبیر کل  حزب کمونیست برگزیده شـد و فر

م با هیتلر مخالف شد تا فر جنگ جهانی فوم با کمک انگلیس و آمریکا با آلمان به جنـگ پرفاخـت. اسـتالین ۳۱۴۳
)اعـالم(،  6، ج فرهنگ فارسایها با قدرت و استبداف کامل بر روسیه و شوروی حکومت راند. )محمد معین،  مدت

 (۳۱۱ص 
ر فاشتیم کـه ]فر قـانون قصـاص بر بنیو ما فر تورات : »۴6. اشاره به سوره ماهده، آیه 2 [ جـان فر  اسراهیل الزم و مقر 

هـا را  برابر جان، و چشم فر مقابل چشم، و بینی به عوض بینی، و گوش به جای گوش، و فندان فر برابر فندان، و زخم
اره که بر طبق  ان[ اوست. و آن ای برای ]خطاها و معاصی   قصاصی است. و هرکه از آن قصاص گذشت کند، پس، آن کف 

 «اند که ستمکارند. آنچه خدا نازل کرفه، فاوری نکنند، هم اینان
 «وگرنه خدا به بندگان ستمکار نیست.: »۳81عمران، آیه  . آل3
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ن ون نفر را به کشتن فاف و یا مثل: رضـاخان، صـدام، مسـئوالیلیزفه میومت فاشت و حدوف سکح
 ا که با بمب اتمی ژاپن را بمباران کرفند. یکوقت آمر

راز بوف، فر شرح حال خوفش نوشته یرفستان و شکه استاندار کشاه  نی، عموی ناصرالد1رزایفرهافم
 شتم. کرفستان و فارس بوفم، هفتصد نفر را که فر کامی یاست: ا

  ظالم از انتقام .3

شوف که فقط خیمه حیات بشر ظلم باشـد  نمیتمام نظام هستی، صحنه حکمت و عدالت است. 
شوف که مـا صدفرصـد جـدای از نظـام  و کسی کار به ظالم نداشته باشد. اصاًل چنین چیزی نمی

َعَمـا»هستی باشیم و هرچه ظلم شوف، کسی کاری به ظالم نداشته باشـد؛  َو َتْحَسَبَنالَلَهغاِفال 
از عملکرف ستمگران غافل نیست و گریبان آنهـا فر نهایـت، بـه  بنابراین، خدا 2.«َیْعَمُلالَّظاِلُموَن
َحْسـُبُهْم»گویـد:  افتد. یا فر جای فیگر فرباره ستمکاران، رباخواران و قاتالن مـی فست خدا می

جهنم برای اینها کافی است؛ یعنـی شـما نگـران نباشـید. مـن  3.«َجَهَنُمَیّْصَلْوَنهاَفِبْئَساْلَمِّصیُر
فانیم که کیفیت آن چگونه است؟ و فر قیامـت چـه  گیرم. ما نمی لومان را از آنان میانتقام همه مظ

این مطالب، نیازمند آن  کنند؟ ای برای پاکان پهن می آید؟ و یا چه سفره بالیی بر سر ستمکاران می
 تجربه نیز فر طول تاریخ ثابت شده است. است که با آیات قرآن و روایات اثبات شوف؛ هرچند به

وآمد و فوستی فاشـتم. روزی  قحطبه طاهی رفت گوید: من با حمیدبنبزاز نیشابوری می بن عبدالله
خواستم بر او وارف شوم. کسی را فرستاف تا مرا به نزفش ببـرف. فر مـاه رمضـان هنگـام ظهـر بـر او 
فاخل شدم. سالم کرفم و نشستم. پس، آب و طشتی آورفند و فست خوف را شست و به مـن هـم 

کرف فستم را بشویم تا غذا بخوریم. گفتم: من روزه فارم. گفت: غذا بخور  گفتم: ای امیر  مـاه امر 
رمضان است و من بیمار نیستم. او گریان شد و طعام خورف. بعد از غذا گفتم: چرا گریه کـرفی و 

                                                           

ق(. شـاهزافه بـه حکومـت ۳۱96ـ  ۳1۱۱شـاه ) میرزا، ولیعهـد فتحعلی . فرهاف میرزا، معتمد الدولـه، پسـر عبـاس1
شاه که عازم فرنگ بـوف، بـه نیابـت  از جانب ناصرالدین ۳1۱9شد. وی فر سال  خوزستان و لرستان و فارس منصوب

نوشته است. قبـر  هداية السبیلسلطنت فر تهران رسید. سپس، سفر به مکه نموف و شرح سفر خوف را فر کتابی به نام 
)اعالم(، ص  6، ج فرهنگ فارسیاو، فر قسمت شرقی مزار کاظمین، معروف به باب فرهافی است. )محمد معین، 

۳۱۱6  ) 
 « خبر مپندار. فهند، بی و خدا را از آنچه ستمکاران انجام می: »۴1. ابراهیم، آیه 2
 «شوند و بد محل بازگشتی است. فوزخ برای آنان کافی است. فر آن وارف می: »8. مجافله، آیه 9
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الرشید خلیفه عباسی فر شهر طوس بوف، شبی مـرا احضـار  غذا خورفی؟ گفت: زمانی که هارون
. وقتی بر او وارف شدم، سرش را بلند کرف و به من گفت: اطاعت تو از خلیفـه چقـدر اسـت؟ کرف

 گفتم: به جان و مال اطاعت کنم. پس، سر خوف را بزیر افکند و انن برگشتن فاف. 
وقتی به خانه برگشتم، لحظاتی نگذشت که فرستافه خلیفه آمـد و گفـت: خلیفـه را اجابـت کـن  

ا»گفتم:  ا لله وإن  شاید قصد کشتنم را کرفه باشد  چـون بـر او وارف شـدم، گفـت: « إلیه راجعون. إن 
اطاعتت از خلیفه چگونه است؟ گفتم به جان و مال و اهل و فرزندان. پس، تبسم کرف و انن رفتن 
به من فاف. وقتی به خانه برگشتم، زمانی کوتاهی نگذشت که فرستافه خلیفه آمد و گفت: خلیفه را 

باشد؟ گفتم: به جـان و مـال و زن و  او وارف شدم، گفت: اطاعتت از امیر چقدر میاجابت کن  بر 
 فرزند و فینم.

گوید: امتثال کن. با غالم خلیفه به  خلیفه خندید و گفت: این شمشیر را بگیر و آنچه این خافم می
هی فر ای که فرش بسته بوف، وارف شدیم. فرب خانه را گشوف. فیدم سه اطاق بسته و یک چـا خانه

ها را باز کرف، فیدم فر آن اطاق بیست نفر از سافات از پیر و جـوان  وسط وجوف فارف. یکی از فرب
 فر زنجیرند. غالم خلیفه گفت: اینها را بکش. من هم آنها را که سافات و اوالف علی و فاطمـه

یز گشوف و بیست افکند. فرب اطاق فوم را ن بوفند، به قتل رساندم و غالم همه اجساف را به چاه می
کشتم. فرب اطاق سوم را گشوف و آنهـا را لـب چـاه  نفر از سافات را لب چاه آورف و من آنها را می

آورف و من سر از تن آنها نیز جدا نموفم. نوزفه نفر را سر بریدم. نفر بیستم، پیرمرفی بوف که به مـن 
اشد؛ زمانی که خدمت جد  ب گفت: فستت بریده باف، ای بدنات  چه عذری برایت روز قیامت می

ای؟ پـس، ناگهـان فسـت و بـدنم  ما پیامبر برسی و حال آنکه شصت نفر از فرزنـدان او را کشـته
لرزید. غالم به من نگاهی کرف که زوف او را بکش و من او را کشتم و بدنش را بـه چـاه افکنـد. ای 

ه سـنگین، نمـاز و روزه چـه را کشته باشم، با این گنـا عبدالله  وقتی شصت نفر از اوالف پیامبر
 1سوفی برایم فارف و شک ندارم که جایگاهم فر آتش است.

بدیهی است، چنین کسی که شصت نفر از مؤمنان را به قتل رسانده، جز فر عرصـه قیامـت قابـل 
گیـرف؛ بـه بیـان فیگـر، فقـط  مجازات نیست و کیفر فنیایی، به هیچ وجه، جزای عمل او قرار نمی

که از طریق عذاب ابـدی فوزخ، انتقـام اعمـال او را بگیـرف و وی را بـه سـزای خداوند قافر است 
                                                           

 . ۳۳۳ـ  ۳9۱، ص ۳، ج عیون اخبار الرضا. ابن بابویه، 1
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 کرفار پلیدش برساند. 
  نراقی احمد مال عظمت مرحوم

نظیـر اسـت. فویسـت سـال پـیش فر شـهر  ، شخصیتی بلندمرتبه و کـم1مرحوم مال احمد نراقی
همـه یکـدیگر را کـرف. کاشـان شـهر کـوچکی بـوف کـه  کاشان که فارالمؤمنین بوف، زنـدگی مـی

وقتی مـرفم مطلـع . فمنبر برو فرخواست کرفند که برای مرفممرحوم نراقی . روزی از شناختند می
 هـای منبـر بـاال رفـت و نشسـت. . مرحوم نراقی از پلـهشدند، جمعیت بسیاری به مسجد آمدند

مـرفم   نگاهی به جمعیت نموف و گریه کرف. بعد، از روی منبر بلند شد و پـایین آمـد و گفـت: ای
 فانند  پدران ما اگر فر این زمان زنده شوند و به میان ما بیایند و اوضاعمان را ببیند، ما را کافر می

منظور مرحوم نراقی این بوف که روش زندگی مرفم اصاًل مورف تأیید اهل آخـرت نیسـت و بایـد فر 
 صدف اصالح خویش برآیند.

  نراقی مرحوم مال احمد برزخی مکاشفه

فاننـد روزی همـه تقسـیم شـده  شوند؛ چـون می مند نمی خدا، هرگز از خدا ناراضی و گلهای یاول
کدام از اوضاع فنیا نیـز مانـدنی نیسـت و  است؛ برخی کم، فیگری متوسط و یکی هم زیاف. هیچ

َیاُمُنداِوُلهاَبْیَنالَناِس»د: یگو گذرف. قرآن می می  2.«َوِتْلَكاْْلَ
خواندم، روزی همسرم به مـن  ه فر نجف فرس میکد: آن زمانی یفرما میمرحوم مال احمد نراقی 

رون آمـدم تـا بـرای اهـل خانـه یـم. از خانه بیزی برای خورفن نداریگفت: مال احمد  فر خانه چ
 ر مؤمنـانیـای نان، من مال احمد به حـرم ام رم؛ اما بعد پیش خوف گفتم: برای لقمهیزی بگیچ

سی بـوف ک ام گرسنه هستند؟ علی م زن و بچهیبگو به علی بروم؟ خجالت فارف  من بروم و
                                                           

(، فرزند مرحوم حاج مال محمدمهدی نراقـی، از بزرگـان و ۳1۴6احمد نراقی کاشانی )متوفای . عالمه محقق شیخ 1
فقهای شیعه و اعلم علمای عصر خویش بوفه که عالوه بر علوم شرعیه، فر سایر فنون و فضایل و مراتب نوق و عرفان 

 سروفه است. می« صفایی»احاطه تام فاشته و اشعاری هم با تخلص 
از تخلص او به صـفایی، علـو منزلـت وی فر مقامـات اهـل معرفـت مخفـی »گوید:  می الجناتروضات صاحب 

 معاراج الساعادةنیست. مال احمد نراقی تألیفات زیافی فر فقه و اصول و موضوعات فیگر فارف کـه از جملـه آنهـا، 
ه مدت چهار سـال باشد. مرحوم شیخ مرتضی انصاری، ب پدرش مال مهدی نراقی می جامع السعادةاست که ترجمه 

ق ماننـد پـدر ۳1۴6است. مـال احمـد نراقـی فر سـال   مند گرفید و از شاگرفان بنام ایشان بوفه از محضر ایشان بهره
 « سالگی رحلت نموف. 69خویش، فر سن 

 «گرفانیم. [ فر میان مرفم می [ را ]به عنوان امتحان و ما این روزها]ی  پیروزی و ناکامی: »۳۴9عمران، آیه  . آل2
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ر را بـرفار. او یو نان گذاشتند، به فخترش گفت: ش کر و نمیه برای افطار شب ماه رمضان او، شک
ن حال، من به حـرم ایشـان یشتر نداشت؛ با ایب کای نان جو و نم بوفن، نره خوفش با وجوف علی

ر یـن جسارتی بـه امیای ما را بده؟ ابدًا من چنی، نخوف و لوبم: علی جان  نان، گوشتیبروم و بگو
السـالم  م. بـر سـر قبـر پـدرم فر وافییگو روم و به او می نم. بر سر قبر پدرم میک نمی مؤمنان
 رفتم. 

ارگر نـراق بـوف. کـن مـال مهـدی، پسـر یـتر اسـت. ا لی مهمی]پدرش، مال مهدی، از خوفش خ
ن یـاش مال احمد؟ ا ه پسرش مال مهدی شد و نوهکارگر چقدر نور فاشته است که این کفانم  نمی

اش را فر آب  نره یـکه مـرض گرفتـه، کسی کشان را برفارند و یف پاک کد خایارگرها را باکجور 
 ند.[کدا یمار بدهند تا شفا پیزند و به بیبر

چ یم گرسـنه هسـتند و هـیاهـ گفت: کنار قبر پدرم نشستم و به او گفتم: پدر  من آبـرو فارم، بچـه
د: وقتی با پدرم حرف زفم، صـحنه یفرما د؟ میینکری به حال ما کد فیتوان م. شما مییزی نداریچ

ار نبوف. فقـط خـوفم را کفر  ر مؤمنانیالسالم، نجف و حرم ام گر قبرستان وافییعوض شد؛ ف
رف، بـاغ بـوف. ک ار میکچشم واری. هر چهار طرف تا یه نه سر فارف و نه انتها و نه فکدم یفر باغی ف

باتر بوف، آمـد. نـدا فاف: احمـد  فاخـل یه از قصرهای شاهان جهان زکصدای پدرم از ساختمانی 
فهـم،  نجا را به تو مـییسه برنج اکین نصف ید. ایه گرسنه هستکفانم  دم و مییشو  فرف فلت را شن

برفاشتم. باز صـحنه عـوض شـد و سه را کین. کات را حل  ل گرسنگی خوف و خانوافهکبرو و مش
ر عبا گذاشتم و بـه خانـه آمـدم. یسه را زکیداست. یالسالم هستم و حرم پ ه فر وافیکدم یفوباره ف

 م.یبرنج را آورفم و به همسرم فافم. چند ماهی از آن خورف
ه کـنیجا آورفی؟ گفـتم: چطـور؟ گفـت: بـرای اکن برنج را از یروزی همسرم گفت: مال احمد  ا

 َمْقُطوَعـٍة»شوف؛  م نمیکشوف. ]آری، نعمت بهشت،  م نمیکم، ولی یخور م مییه فارچهار ما
ِإَنالَلـَهُهـَو»د: یـگو ام؟ مگر قرآن نمـی جا آورفهکه از کار فاری ک[ گفت: تو چه 1.«َو َمْمُنوَعةٍ

رف کـقدر اصـرار  م. پس، خدا به ما فافه است. آنیخور خدا هست ما نان 2.«الَرَزاُقُذواْلُقَوِةاْلَمِتیُن
سـت. یسـه بـرنج نکیگر یقه برگشت. گفت: فیه را گفت. بعد همسرم رفت و بعد از چند فقیتا قض

                                                           

 «که پایان نپذیرف و ممنوع نشوف.: »۱۱. واقعه، آیه 1
 «فهنده و صاحب قدرت استوار است. ترفید، خدا خوف روزی بی: »68. ناریات، آیه 2
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 1جا آمده است؟که از کار فاشتی کگفتم: چه 
  قیامت در مؤمنان امنیت

ت چگونه اسـت؟ و امیامت گذاشته است؛ برای امثال مال احمد نراقی، قیخدا یکصد اسم برای ق
امتی اسـت؟ بـرای یچه ق  خ انصارییخوار و اهل فسق و فجور چگونه است؟ برای ش برای شراب

 امتی است؟ یننده از گناه، چه قک ر و اجتنابیگ شما مرفم مؤمن، نمازخوان، روزه
 دایه فوق آن پکعنی وحشتی یاست؛ « برکفزع ا»امت، یگر و مفسد و فزف، ق آری، برای فاسد و فتنه

ه شوف؛ اما برای مرفم مؤمن، سرای امنیت و کت هکخواهد از ترس ت ه قلب میک ای گونه شوف؛ به نمی
ْمُنَوُهْمُمْهَتُدوَن»رحمت است؛   2.«اَلِذیَنآَمُنواَوَلْمَیْلِبُسواِإیماَنُهْمِبُّظْلٍمُأولِئَكَلُهُماْْلَ

  َوَاَحاُة َعِّلايِ». آن حضرت فرموفه: دیه شما مؤمنان اهل آن هستکاست  تی از رسول خدایروا
ِاي  ْاِن 

َ
ِني  َط ِلٍ    أ َْ َخَ    َفَّمْن   ِح ِني  َُ َْ َن   ِح َِ

َ
ْن   أ قـرار  نار علـیکامت، یشما فر روز ق 3.«َعَهاِاي  َِ

َرة  ی»ای فیگر،  د و آن روز، برای شما روز امن است؛ اما برای عدهیریگ می َحسس َم الس َفـَزُع ی»و « وس وم الس
 
َ  است.« َبُر کاألس

نقل کرفه: استاف ما، عـارف برجسـته،  تفسیر المیزانعالمه سید محمدحسین طباطبایی، صاحب 
گفت: فر نجف اشرف، نزفیکی منزل مـا، مـافر یکـی از فخترهـای  آقا قاضی می حاج میرزا علی

ی د  ی اَفنس ه و ها )سن  گریـه  های فولت عثمانی( فوت کرف. ایـن فختـر فر مـرگ مـافر، بسـیار ضـج 
قدر گریه و ناله کـرف کـه همـه حاضـران بـه  کنندگان تا کنار قبر مافرش آمد و آن کرف و با تشییع می

زف: من از مافرم جـدا  گریه افتافند. هنگامی که جنازه مافر را فر میان قبر گذاشتند، فختر فریاف می
بخواهند با اجبار، فختـر را خواستند او را آرام کنند، مفید واقع نشد. فیدند اگر  شوم. هرچه می نمی

از مافرش جدا کنند، ممکن است جانش به خطر بیفتد. سرانجام بنا شد فختر را فر قبـر مـافرش 
بخوابانند و فختر هم پهلوی مافر فر قبر بماند؛ ولی روی قبر را از خاک انباشته نکنند و فقط روی 

نمیرف و هر وقت خواست، از آن فریچه  ای هم بگذارند تا فختر ای بپوشانند و فریچه قبر را با تخته
ل قبر، کنار مافر خوابید. فرفا آمدند و سرپوش را برفاشتند تا ببیننـد بـه  بیرون آید. فختر فر شب او 

طـور  سر فختر چه آمده است. فیدند تمام موهای سرش سـفید شـده اسـت  پرسـیدند: چـرا این
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بـر خوابیـدم، ناگـاه فیـدم فو نفـر از ای؟ فر پاسخ گفت: فیشب که کنـار جنـازه مـافرم فر ق شده
فرشتگان آمدند و فر فو طرف ایستافند و یک شخص محترمی هم آمد و فر وسط ایسـتاف. آن فو 

فاف؛ سـؤال از توحیـد نموفنـد، جـواب  فرشته، مشغول سؤال از عقاید مافرم شدند و او جواب می
اسـت.   عبدالله محمدبنفرست فاف. سؤال از نبوت نموفند، جواب فرست فاف که پیامبر من، 

مـن امـام او »تا اینکه پرسیدند: امام تو کیست؟ آن مرف محترم که فر وسط ایسـتافه بـوف، گفـت: 
بوف.[ فر این هنگام، آن فو فرشته چنان ُگرز بـر سـر مـافرم  ]آن مرف محترم، امام علی« نیستم.

یـاف، بـه ایـن وضـع کـه زفند که آتش آن به سوی آسمان زبانه کشید. من بر اثر وحشت و ترس ز
 بینید فچار شدم و همه موهای سرم سفید شد. می

ن بوفند، تحـت تـأثیر ایـن  مرحوم قاضی می فرموف: چون تمام طایفه آن فختر فر مذهب اهل تسن 
ع بـوف. خـوف آن فختـر،  واقعه قرار گرفته و شیعه شدند؛ زیرا این واقعه، گواه حقانیت مذهب تشـی 

ع اعتقاف پیدا کرف.جلوتر از آنها به مذهب تش  1ی 
ای، روز حسـرت و غـم و انـدوه  ماجرای فوق، بیانگر این حقیقت است که روز قیامت برای عـده

فراوان است؛ زیرا فر سرای فنیا والیت اولیای خدا را نپذیرفتنـد و فر صـراط مسـتقیم ایشـان گـام 
شـوند؛  محروم مـی توجهی، از مواهب و عنایات خاص الهی ننهافند و از رهگذر این غفلت و بی

به طوری که حسرت این حرمان، خوف عذابی سخت و اندوهی جانسـوز بـه شـمار مـی روف کـه 
 2 اصاًل قابل تحمل برای کسی نیست.
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 انصاریان، سامان یافته است.





 مجلس بیست و ششم 

 عزت و اقتدار نظام اسالمی های  راه

 *شریعتیاهللروحاالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

 ،کننـدگان آن تأسـیس همواره مورف نظر فارای اهدافی است که ،مانند هر نظام فیگر ،نظام اسالمی
 فارف، پیوسـتهالهی  یک نظام فینی، رنگ و بوی از آنجا که اهداف باشد. می اعم از رهبران و مرفم،

های پسندیده نفسـانی اسـت کـه آیـات و  از حالت ،عجین شده است. عزت نیزاقتدار  با عزت و
منان را به فاشـتن ایـن حالـت توصـیه کـرفه اسـت. فر ؤی فر مدح آن وارف شده و مبسیارروایات 

 ،نلت نیز از حاالت ناپسـند نفسـانی اسـت. ایـن فو حالـت و صـفات منشـعب از آنهـا ،مقابل
هـا،  هـا، ملت گروه :پیوسـته ماننـد هـم های بـه بلکه جمعیت ؛فندار فرف مشخصیبه  یاختصاص

چنـد  صـفاتی، از تواننـد فارای آن فو حالـت بـوفه، بـه تبـع حالـت آنهـا ها نیز می جوامع و امت
 ؛شـوف شـهر نسـبت فافه می یـک ها و یا اهـالی مانند برخی صفات که به ملت ؛باشند برخورفار

 ،شـوف و فر مقابـل عزت ایجاف می فر پرتو ،نیازی و تواضع قناعت، استقامت، بزرگواری، بی مثاًل:
از آنجا که از ایـن فو  ،آید. پس فر نتیجه نلت به وجوف می ،صفاتی مانند: ترس، طمع و خساست
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تواند فرف یا جامعه و نظامی را به سـعافت  آید، می صفات پسندیده و ناپسندی به وجوف می ،حالت
کـه سـبب عـزت یـا نلـت افـراف و  پرفازف می عواملی به بیاننوشتار حاضر، و یا شقاوت بکشاند. 

 شوف. جامعه می

 شناسی مفهوم

فر  راغـب آمـده اسـت.« نلـت»فر مقابـل  ناپذیری، به معنای شکسـت «عزت»فر کتب لغت، 
خـورفن بـاز  شدن و شکست حالتی است که انسان را از مغلوب ،عزت »نویسد:  می خوف مفردات

نیز عزت را قـوت و غلبـه معنـا  البحرين مجمع 1.«زمین محکم و سفتیعنی  ،زمین عزاز .فارف می
   2.کرفه است

از ریشـه قـدر  ،ناپذیری و قوت آن است. اقتدار به معنای شکست ،عزت کشور و یا نظامبنابراین، 
توانـد عملـی  میآن  به واسطهبه حالتی که انسان  ،مندی است. فر واقع همان توان ،قدرت و است

 ر است و صفتبه معنای نفی عجز از ساحت پرورفگا ،قدرت گویند. قدرت الهیرا انجام فهد، 
ال ما یشا »به معنای  روف، که فرباره خداوند به کار میمقتدر   ،اسـت. ایـن صـفت فر انسـان «فع 

 3.برای زمانی است که قدرت کسب کرفه است
برابر فیگـران و فاخلـی بـرای المللی فر  فاشتن و ناتوان نبوفن آن فر صحنه بین قدرت ،اقتدار نظام

یعنی به واسطه قـدرتی کـه نظـام اسـالمی فر  ؛های حاکمیت است افاره کشور و ففاع از خواسته
سیاسـی از خـوف نشـان  و یـا های مختلف علمی، اقتصافی، نظـامی عرصه المللی فر صحنه بین

بیگانـه  وکنـد ناپـذیر جلـوه  باعظمت و شکسـت ،ها و مرفم فیگر کشورها فهد، فر نگاه نظام می
نیز بزرگـی و عظمـت نظـام  کشور آن فر فید مرفم ،ت سلطه بر آن را به خوف ندهد. همچنینرهج

عـزت فـرفی نیـز بـرای  کننـد. مرفم و مسئوالن با قدرت از نظام ففـاع می ،فر نتیجه وشکل گیرف 
ت جلـوه سازف که فر چشم فیگـران باعظمـ افراف، نفسی قوی و شاف همراه با اطمینان و آرامش می

 کند. 
 مهم دو نکته

از حاالت و صفاتی است که هر انسانی به طور طبیعی به آن گرایش فارف. انسـان  ،عزت ل:نکته اّو 
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ف آزافانه بگوید و عمل فوست فار .خواهد کسی بر او چیره شوف نمی آزافگی را فوست فارف و فطرتاً 
د. مرفم و حاکمان هـر نظـام نیـز اینمهمه حرکات و سکناتش اعمال  براش را  کند و ارافه و سلطه

سـلطه  ضـمنها فوست فارند  انسان ،ند از خارج نظام کسی بر آنان مسلط نباشد. به عالوها مایل
 بر خوف، بر آنچه به آنان منتسب است نیز سلطه فاشته باشند و فرف فیگری فر آن فخالت نکند. فر

ها بـه طـور طبیعـی فوسـت فارنـد افاره امـور  ها و حاکمیت ملت ،ها ها، امت گروه ،همین راستا
البته روشن اسـت کـه  ؛کشورشان به اختیار خوفشان بوفه، قدرتی از بیرون بر ایشان مسلط نباشد

حاکم است. چـه بسـا الزم اسـت  ،عنوان یک قاعده عقلی، فر این گونه موارف قاعده اهم و مهم به
زت خوف یا کشور گذشت. حاکمان باید بر اساس عقل جمعی از ع برای مصلحت باالتری، موقتاً 

من و ؤیا نپذیرند. شرع نیز عزت را بـر مـ موضوعی را بپذیرند که و بر پایه مصلحت تصمیم بگیرند
ََ »من نباید تن به نلت فهد: ؤفاند. شارع مقدس حکم کرفه که م منان الزم میؤحاکمیت م ََن الّلا

 ُِ َْ ِن ُاَو َِ ل َل   َفَوَض ََلی الُّمؤ َُ َِ أن َحُكوَن  من را بـه خـوف ؤخداوند همه امور م 1؛ُ ُّلْ  َوَلم ُحَفِوض ََل 
فر مـورف نظـام اسـالمی نیـز  .«ولی این اختیار را به او ندافه که نلیـل شـوف ؛او واگذار کرفه است

عـزت نظـام را حفـظ  ،رفتار و گفتـار خـویش یعنی بر حاکمان و مرفم الزم است با ؛چنین است
اجـازه  ، به فشـمنفگیر می فر معرض آسیب قرارفر اموری که عزت کشور و نظام اسالمی  کرفه،

   ند.هوروف ند
 ند از: ا ند، عبارتا عواملی که فر فزونی یا نقصان عزت و نلت فخیل نکته دوم:

ماننـد  ؛فهد به این معنا که گاه بزرگی فرف، عمل را بزرگ جلوه می ؛ل: بزرگی فرف و عظمت نظاماو  
فر برابر بیگانه عزت و یا نلت به خرج فهند، یـا نظـامی کـه فر  ،آنکه رهبر و یا مسئوالن کشوری

 که ملتی از آن احساس حقارت یا بزرگی کنند.  امری را بپذیرف ،چشم افراف بزرگ جلوه کرفه
ت چه بسا عمل  فرف یا نهافی چنان بزرگ است که موجب عزت یا نلت یک مل .فوم: بزرگی عمل

برفار فر مسابقات المپیک یا پیـروزی  وزنه یک شدن مثل برنده ؛و حتی عزت یا نلت بشریت گرفف
 گرفف.  میباعث عزت ملتی که فر جنگ 

چـه اینکـه  ؛اسـت تـر عمل بزرگ ،تر باشد هرچه انگیزه عمل متعالی .سوم: انگیزه فرف یا حاکمان
بـاالتر  یا عظمت ملت یا امتی باشد و ممکن است هدف، منفعت فرف، خانوافه و قوم خوف باشد و
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 باشد. از همه، انگیزه الهی فر میان
زیافتر باشد، عزت یـا  ،فیده فر نلت نفع فر عزت یا خسارت چهارم: هرچه فایره وسعت افراف نی

با عملـی کـه تنهـا  ،ها بر آن افتخار کنند عملی که همه انسان کند. مسلماً  تر جلوه می بزرگ ،نلت
هایی که منفعت جامعـه را بـر منفعـت خـویش  . انسان، متفاوت استآن عزت یابدای با  خانوافه

 تـاکننـد  اندازنـد، رنـج زنـدان و اسـارت را تحمـل می ترجیح فافه، آزافی خویش را به خطر می
فایـره وجـوفی  ،عزت جامعه است. ایـن افـراف ،هدفشان ؛ زیراظالم به فرآید اسارتای از  جامعه

خویش را گسترش فافه، رنج و آسایش یا عزت و نلت جامعه را رنج و آسـایش یـا عـزت و نلـت 
و سـربلندی فسـت  عـزت بـه کنند تا مرفم کشور یـا امتـی خوف را فدا می رو، . ازاینفانند خوف می

 .یابند
د، مـورف عـزت( جمـع باشـن و )عمل، عامل، هدف اگر فر مورفی هر چهار عامل ،روشن است

فر روز عاشورا بـه بشـریت فاف و همـه  مانند عزتی که امام حسین ؛فرجه عزت بسیار باالست
 هرگـز فدا کـرف و ،فاشت را همه آنچه آن حضرت بالند. ها با وجوف چنین افرافی بر خوف می انسان

هزینـه  ،تـر باشـد است که هرچـه شـیب بـا ارزش بدیهیکار نرفت. هزیر بار سلطه فرف فاسد و ناب
فرسـای  مال و آبرو و کوشش و استقامت طاقـت، طلبد. چه بسا بهای عزتمندی ملتی یشتری میب

از ماننـد ففـاع مقـدس کـه  ؛های مافی و معنـوی زیـاف باشـد فرزندان آن کشور و صرف سرمایه
 همچـونجوانان شجاعی به شهافت رسیدند تا امت و مرفم ایران زیر سـلطه ظـالمی رهگذر آن، 

های شـرق و غـرب عزتمنـد شـویم،  خواهیم فر آزمون تحریم یقین اگر می بهنروند.  حسین صدام
کـه امـر شـدی،  گونـه پس، آن 1؛فاستقم کما ُامرت »؛ الزم است بسیاری استقامت و صرف هزینه

 «استقامت کن.

 های کسب عزت و اقتدار راه

چندانی بـین عـزت فـرف، ی فارف که فر بسیاری از معیارها تفاوت یها ها و مالک راه ،عزت و اقتدار
بسـیاری از آیـات و  ،ند. بر همین اساسا فر مصداق متفاوت هرچند ؛گروه و نظام سیاسی نیست

منطبـق  حکـومتی نیـز بـر نظـام که البته به فرف اشاره فارند ،اند  بیان کرفهعزت را روایاتی که معیار 
 است.
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 عبارت است از: ،های کسب عزت و اقتدار برخی راه
 خدا . ایمان به1

بـه قـول عالمـه آور اسـت.  عـزت ،پذیرش سلطه اوست. سـلطه و مالکیـت ،ایمان به خداالزمه 
اختیـار آن را نـدارف و  ،یعنی اگر فرف مالک چیزی نباشد 1؛لک استاز لوازم مُ  ،عزت» :ییطباطبا

عـزت و قـدرتش  ،اختیار بیشتری فارف و فر نتیجه ،تر باشد تر و مستحکم هرچه مالکیت فرف وسیع
   2.«نزف خداست ،عزت مطلق ،بیشتر خواهد بوف. پس

َمنمـاَنُیریـُدالِعـَّزَهَفِلّلـِهالِعـَّزُه»: فاند خداوند می آن  قرآن مجید فر آیات متعدفی عزت را از
خداوند بر هر چیزی سلطه و  «.پس همه عزت نزف خداست ،خواهد کسی که عزت می 3؛َجمیعا 

الزم است خوف را بـه عزتمنـد مطلـق کـه  ،ا حکومتی که به فنبال عزت استفرف یمالکیت فارف. 
فاننـد و ریاسـت چنـد روزه فنیـا را  متصل کند. حاکمانی که قدرت را از او می ،باری تعالی است

به فنبال اجرای فرامین الهی شته، باور فا یبه قدرت خداوند ،فانند وابسته به ارافه و خواست او می
اگر حاکمان به حقوق افراف احترام گذاشته، از ظلم و فساف بپرهیزند و بـا ظـالم  .فر جامعه هستند

مرفم نیز با ایمان به خدا، به حق و عـدالت تـن فهنـد، نظـامی مؤمنانـه و  ،از طرفیو  مبارزه کنند
منانـه مسـئوالن یـا مـانع رفتـار ؤتواند پشتوانه رفتـار م شوف. البته ایمان مرفم می عزتمند ایجاف می

که انقالب یا جنگ، ایمان افراف را وافار به ففاع از کشـور، فیـن  همچنان ؛منانه آنان نیز باشدؤمغیر
باعث شکست انگلیس شـد  ،4زمان فتوای مرجع تقلید ،و ناموس خوف کرف و یا فر نهضت تنباکو

   ها شکسته شد. قلیان نیز و حتی فر کاخ ناصرالدین شاه
 دوری از گناه و فساد .2

جامعـه و  ،چراکه هرچه فساف و گناه بیشتر شوف ؛فساف و گناه نیز موجب عزت است فوری از شر،
َُ ِعاّزا  اَلَعّشا َإِ  »فرمـوفه: شوف. امام صافق فورتر می ،نظام از منبع عزت که خداست ْا ان أ ََ

                                                           

 .۳۱1 ، ص۱ ، جالمیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 1
 .۱6 ، ص1 ن، ج. هما2
 .۳9 فاطر، آیه. 3
ه الرحمن الرحیم. الیوم، ». میرزای شیرازی: 4 فر حکم محاربه با امام  ،بأی  نحو کان ،و تنباکواستعمال توتون  بسم الل 

 «.زمان است
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َِ َلی ِعاِز ط َعِتا ََ الّل  َ َِ ع ََ ِلّ  ُُ ن  َِ َ  ِاَلُسّلط ٍن َفّلَ نَتِق   کسـی کـه بـه فنبـال  1؛َِ َوِغنی  ِاَل َ ٍل َوَه َب
بدون سلطان، پـس بایـد از نلـت  ،بدون قوم و خویش، و فنبال هیبت و ابهت است ،عزت است

اَن الَّشاِإ نا َل الِعاَز  » فرمـوفه: یاو .« به عزت طاعت الهی انتقال یابد ،معصیت و گناه َِ ان َااِإَء   2؛ََ
 «  شوف. به عزت نایل می ،هرکس از شر فوری جست

یابد. اگر سـو  اسـتفافه و اخـتالس  عزت نمی ،عدالتی شوف ظامی مرتکب گناه و بیاگر ن بنابراین،
گرفتن روابط بر ضـوابط افاری، حکـم  ها، پیشی خواری، ربا فر بانک المال، رانت مسئوالن از بیت

المللـی بـه حقـوق  گـرفف و یـا فر صـحنه بـین حکومت رویه ،تهدید یا و زندان ناحق، شکنجه و
 اساسـاً  .از عزت فاصله گرفته اسـت ،ترفید بی های فیگر تعرض و اجحاف کند، نظامها و  سازمان

ی یـا تهدیـد کشـورهای یایجاف رعب و وحشت فر فاخـل و کشورگشـا به واسطهاستراتژی اقتدار 
 .باشد میآور ن اشتباه است و فر بلندمدت عزت ، کاری بسفیگر با سالح کشتارجمعی

 طلبی . حق3

برای  یک قاعده کلی ،این آور است. عزت رچه فر ظاهر به ضرر فرف باشد،گ ،خضوع فر برابر حق
ِز ِا لَب ِطاِ   » : فرموفه اکرم پیامبر .است فرف و اجتماع اَن الَتَعاُزّ َِ ِِ أقَإُب َلاَی الِعاِزّ  َِ  3؛الَتَهُلّ  ِلّل

 امام عسـکری«  .تر به عزت است تا روآورفن به باطل برای عزت نزفیک ،خضوع فر برابر حق
لِ ٌ  َّا َعَز »نیز فرموفه:  َُ  َِ َل َوا أَخَه ِا َُ َِ َعزحٌز َّا  َِ  ،هیچ عزیـزی حـق را تـرک نکـرف 4؛ََ  َتَإَ  ال

 «  مگر آنکه عزیز شد. ،مگر آنکه نلیل شد و هیچ نلیلی به حق رو نیاورف
گرانـه  بـا نقـدها سـرکوب ،فها را بپـذیر حق رفتار کند، ضعف به خوف نابا مخالف نظام سیاسیاگر 

 مـدار طلـب و عزت حـق ین نظـامچنیحتی با فشمن وفافار باشد،  ،بر عهد خوف و برخورف نکند
های  خواهـان، کمـک بـه نهضـت نیـز ففـاع از مظلومـان و آزافی یالمللـ و فر سـطح بـین است
بی یـک نظـام طل حق نشانه ،المللی بین قرارفافهایبخش، ایستافگی فر برابر ظالم، عمل به  آزافی

ى َح  َلّلُّمسِّلّمِ َن َفَّلام  »کمک به مظلومان فرموفه:  بارهفر د. پیامبر اکرمباشمی ُِ ُجَل  ُحَن  َْ ن َسِّمَع  ََ

                                                           

 .۳6۱، ص خصالالشیخ صدوق،  1.
انی،  . ابن2  .۱۳6 ، صتحف العقولشعبه حر 
 .۴۴۳9۳ ، شکنز العمال. متقی هندی، 3
 .۱7۴ ، ص78 ج ،األنوار بحار. عالمه مجلسی، 4
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َُ َفَّل َس ِاُّمسِّلٍم  بشـنوف و پاسـخ  ،طلبـد کسی که صدای فرفی که مسلمانان را بـه کمـک می 1؛ُحِجب
 «.مسلمان نیست ،ندهد

 نابر ظالم نکردن . تکیه4

چـه فر رفتـار فـرفی و  ؛حـرام و موجـب نلـت اسـت ،تکیه و تمایل به ستمگر و قبول سـلطه او 
َو َتْرَمُنواِإَلیاَلذیَنَظَلُمـوا: »قرآن کریم فرمـوفه که ؛ چنانالمللی بین هایاجتماعی و چه فر رفتار

وِنالَلِهِمْنَأْوِلیاَ ُثَم ُُ و به سـتمگران تمایـل و اطمینـان  2؛ ُتْنَّصُرونَفَتَمَسُكُمالَناُرَوماَلُكْمِمْن
کـه جـز خـدا کسـی  فرحـالی ؛یابـد شـما را فر می ،تکیه نکنید کـه آتـش بر آنها و نداشته باشید

 «  .شوید یاری نمی ،سپس .سرپرست شما نخواهد بوف
یـاوری کـه همـان نلـت اسـت،  عـذاب الهـی و بی ،موجب طغیان و فر نتیجـه تکیه بر ظالمان،

َوَلْنَیْجَعَلالَلـُهِلْلكـاِفریَن»فرماید:  قرآن مجید فر نهی از سلطه کفار بر مسلمانان می 3.گرفف می
فقهـا بـر « .منان قرار نـدافه اسـتؤبر م ،ای به نفع کافران و خداوند سلطه 4؛َعَلیاْلُمْؤِمنیَنَسبیال

اند که طبـق آن، هرگونـه سـلطه غیرمسـلمانان بـر   نفی سبیل را طراحی کرفه قاعده ،اساس این آیه
 فرهنگی ممنوع است.  یا سیاسی، اجتماعی، اقتصافی :اعم از ،مسلمانان

شایان نکر است که عالوه بر نهی الهی از قبول سلطه کفار، ستیز با ظالم نیز فر حد امکان واجب 
ـرف ارت باید توجه فاشتاست. البته  بـه  ،اقتصـافی بـا فیگـر کشـورها یـا باطـات سیاسـیکه ص 

 منعی ندارف. و انجامد وابستگی نمی
 . پیروی از خدا و رهبران دینی5

های ارزشمند قرآن مجید است که مایه عزت است. به گفتـه  استفافه از آموزه ،نموف پیروی از خدا
میـل برگشـت بـه  .ی و الهـیعزت و قدرت اسالم  ما باید استفافه کنیم از این مایه»رهبر انقالب: 

هر ملتی که به پای اسـالم  . ..عزت، پیشرفت و ترقی است  اصول و مبانی اسالمی ]است[ که مایه
بایستد، خوف او زنده، سرافراز و عزیز خواهد شد. ما به اسالم احتیاج فاریم، برای اینکه از تحقیـر 

                                                           

 .۳6۴ ، ص1 ، جکافیال. شیخ کلینی، 1
 .۳۳۱هوف، آیه . 2
 .11۳، ص 6 ، جمواهب الرحمن. سید عبداألعلی سبزواری، 3
 .۳۴۳نسا ، آیه . 4
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 1«نجات پیدا کنیم. ـ تحقیر علمی، سیاسی و فرهنگی ـ های استکباری قدرت
فعـوت بـه  ،یکی از اصول فعوت آنـان زیرا ؛پیروی از پیامبران و رهبران فینی نیز مایه عزت است

فنبـال کرامـت خوفشـان  ،های مظلـوم ملت» ؛است شده بازیافتن عزت و کرامت انسانی معرفی
تـأثیر  ،تبازیـابی عـز 2«های فعـوت پیغمبـر بـوف. هستند؛ همان عزت و کرامتی که یکی از پایه

همـین  .کنـد جهـافی را ایجـاف می  بسزایی فر امتداف هویت و شـرافت مسـلمانان فارف و روحیـه
 ،وبویی متفـاوت بیابـد؛ زیـرا فر فرهنـگ اسـالم باعث گرفیده که بیداری اسالمی رنگ ،موضوع

 شوف. جز فر سایه جهاف و شهافت میسر نمی ،عزت
ُاُوُ »موف: نوحی  خداوند به حضرت فاوف َُ ِفای  َح   َِنی... َوَضعُت الِعَز ِفی َط َعِتی َوُهم َحطُّلُبوَنا

 َُ َِ الُسّلط ِن، َفَلَحِجدوَن ََ کـه مـرفم آن  فرحالی ؛من عزت را فر طاعت خوف قرار فافم  ای فاوف 3؛ِخد
وابسـتگی بـه  پرتـو عـزت فر ،ایـن حـدیث« یابنـد. آن را نمی ؛ امـایابند را فر خدمت سلطان می

که فر  البته پیروی از حاکم عافل همچون اهمه و یا نایب آنان ؛حاکمان غیرالهی را نفی کرفه است
چـون اطاعـت از  ؛عزت اسـت عینالشراهط است، نه تنها نلت نیست که  عصر غیبت فقیه جامع

ِِ اْلَِإ َتَّم ُم الِعِز  »فرموفه:  خداست. امام سجاف َُ ُوا تمام عـزت ، )اهمه( انپیروی حاکم 4؛ط َع
 انجامد. زت کشور اسالمی می، به عمدیریت فرست فرف عالم و اسالم شناس بنابراین،« است.

 . پیشرفت علمی6

 ،علم است. اگر فرف، گروه و یا کشور از نظر علمی پیشرفت کنـد فر سایهعزت  ،قاعده کلی فیگر
ان  » ه اسـت:است. فر روایت آمد خویش را فراهم ساخته موجب عزت و اقتدار ََ الِعّلاُم ُساّلط ٌن، 

 َِ ُِ ِص َ  َعَّل  ن َلم َحِجد ََ َِ َو ُِ َص َل ِا به آن سلطه یابـد  ،هرکس آن را یافت .سلطان است ،علم 5؛َوَجَد
فر توضـیح ایـن حـدیث  معظـم انقـالب رهبـر« .بر او سلطه یابند ،و هرکس که به فنبال آن نبوف

 گوید: می
توانـد  مساوی است با قدرت؛ هرکسـی کـه علـم پیـدا کنـد، مـی ،علم .اقتدار است ،یعنی علم »

                                                           

 ای. الله خامنه آیت پایگاه اینترنتی. ر.ک: 1
 . همان.2
 .۴6۱، ص 78، ج األنوار بحار. عالمه مجلسی، 3
انی،  . ابن4  .18۱، ص تحف العقولشعبه حر 
 .۱۳۱ ، ص19 ج ،شرح نهج البالغهالحدید،  ابی ابن. 5
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روایی کند؛ هر ملتی که فستش از علـم  تواند فرمان د؛ هرملتی که عالم باشد، مینمایروایی  فرمان
َخ ُإ  » فر روایت آمده است: 1«روایی کنند. تهی باشد، باید خوف را آمافه کند که فیگران بر او فرمان

 ِِ َع الَجِْ   الُدنَ   َواآلِخَإ ََ  ِِ نَ   َواآلِخَإ َع الِعّلِم َوَشُإّ الُدّ و  اسـت ییبـا علـم و فانـا ،؛ خیر فنیا و آخرتََ
   2.«با جهل است ،فنیا و آخرت شر  

عـزت مطلـق نیـز نـزف  ،پس 3 .«ٍ َعلیمْیَوُهَوِبُكِلَش» ؛نزف خداست ،علم مطلقگفتنی است که 
 ،چـین  غیرمسـلمان کشـور حتی بـا رفـتن بـه ،آموزی مسلمانان را به علم خدا اوست. پیامبر

ِن  : »فرموف میکرف و  تشویق می َِ ْكَّمِة َض َلُة اْلُّماْؤ ِِ َُ   َ ِّلَّمُة اْل ْ ا َِ ُِ   َف َحا
َ
اَو أ ُْ ا   َوَجاَدَه  َف َْ همانـا  4؛ِا

 علـی امـام« خوف به آن سزاوارتر است. ،ابدیهرجا آن را ب و گمشده مؤمن است ،نیفانش راست
ِن  » :فرماید می َِ ْكَّمُة َض َلُة اْلُّمْؤ ِِ ُخاْهَه   اْل

ْ
َُ َفّْلَ أ َحُدُ ْم َض َلَت

َ
ْ ُثَّم  َوَجَد أ َِ گمشـده مـؤمن  ،فانـش 5؛َف

 «  .ریدیفرا گ ،آن را یافتید که هرکدام ،پس .است
ن فر فراگیـری علـوم و معـارف از انازمینه بلنـدنظری مسـلمای فر مؤمنان،  وجوف چنین خصیصه

واسطه پیشرفت علم است. هرچـه قـدرت ه ب فناوری، رشد نیز امروزه و 6فراهم کرفرمسلمانان یغ
بیشـتر خواهـد بـوف.  شی برتری فست یابد، عزت و اقتدار کشورفناورعلمی کشور باال روف و به 

ویـژه  بـه ،های مختلـف مرهون تالش فانشمندانی است کـه فر صـحنه ،اقتدار امروز کشور ایران
 صـاحب فنـاروی ایـران را از معـدوف کشـورهای باعـث شـدند کـه اند و  فاشته ، حضورای هسته
 اند.  ورفهشمار آ ای فنیا به هسته

 . پیشرفت اقتصادی7

مراتب بیش از صـافراتش  وارفاتش بهوفه، ب وابسته کشوری که فر نیازهای ضروری خوف به فیگران
لیـه ماننـد ه صافرات مـواف او  المللی نلت را پذیرفته است. فارغ از اینک فر صحنه بین عمالً  باشد،

ِِ » فرموفه: علی امام ؛است ی فیگرخوف خسارت ،نفت خام و معافن َْ اِخٌ  َتَِت الُقاد َُ ُ ُ ّ َعزحٍز 
                                                           

 ؛ برگرفته از سایت رسمی ایشان.۳/۳/۳۱86سخنرانی به تاریخ . 1
 .1۱۱، ص نوارمشکوه األطبرسی، . 2
 .1۱آیه  بقره،. 3
 .۱۱، ص 1 ، جرر األنوابحامجلسی،  عالمه .4
 .۳67، ص 8ج  ، یالکاف . شیخ کلینی،5
 .۱۱۴، ص ۳۴  ، جآثار  مجموعه . مرتضی مطهری،6
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لِ اٌ   قابل تحمل نیسـت  اقتصافی، فقر« .نلیل است ،هر عزیزی که تحت فرمان فیگری باشد 1؛َُ
نزفیک اسـت  ،فقر 2؛کاَف الَفقُر أن َیکوَن ُکفراً  » ؛کشاند می و حاکمان و مرفم را به قبول سلطه کفار

 «  که فرف را به کفر بکشاند.
امـا فر اینکـه چگونـه  ؛پیشرفت اقتصافی اسـت ،مسلمًا یکی از عوامل عزت نظام اسالمی ،پس

نقـش فارنـد.  فر ایـن بـاره هـر فو ،مسـئوالن و مـرفم ، بایـد گفـتگرفف این پیشرفت حاصل می
که فر روایت آمـده  ؛ چنانریزی کنند را خوب تدبیر و برنامه مملکتی امور باید مسئوالن ،سو ازیک
فَت ُح الَفقِإ  » است: َِ الَتادِا ِإ   ُحساُن  » انـد: یـا فرمـوفه و« .کلید فقر است ،بدتدبیری 3؛ُسوُء الَتدِا ِإ 

 ُِ  ،فهـد و بدتـدبیری مـال کـم را رشـد می ،تدبیر نیک 4؛ ُحنِّمی َقّل َ  الَّم ِل، َوُسوُء الَتدِا ِإ ُحفِنی َ ثِ َإ
خوفرأی بـوفه، بـه متخصصـان فرصـت اقـدام و عمـل  یاینکه مسئول .«برف مال زیاف را از بین می

 ست. وسو  تدبیر ا ، نشانهندهد
از اسراف و تبذیر خـوففاری کننـد و  ،های اقتصافی مرفم نیز وظیفه فارند فر بحران ،فیگر ازسوی

والن را حمایت کنند تا برای نیازهای اضافی فست نیاز پـیش فیگـران ی مسئیجو با قناعت و صرفه
ِى ََلای الِعاِزّ » :فرمایـد می علیامام  نبرند. ُّ َُ ُتاَؤ آن  «عـزت اسـت. ،قناعـتنتیجـه  5؛الَقَن َعا

   .«فافن است خرج بهتر از نلت به ،فاشتن کم 6؛الَتَقُّلُ  ا الَتَهُلُ   » حضرت فر بیانی فیگر فرموفه:
 ؛کار و تالش برای امرار معاش را همچون پیامبران الهـی وظیفـه خـوف بداننـد باید مرفم ،عالوهه ب

وجـوف  پیشرفت اقتصافی ایران باعث شده که با ،عبافت است. امروزه ، نوعیچراکه طلب حالل
 و مقام هجدهم را فر فنیا فاشته باشد و با اقتدار فر مقابـل سـلطه سیاسـی ،جانبه های همه تحریم

 اقتصاف ایـران بـا ،سال آینده ۱6اساس محاسبات، فر  تصافی اجانب بایستد. برخی معتقدند براق
هـای موجـوف فر  فر بخش کشاورزی، معافن نفت و گـاز، ظرفیت یبه منابع اصلی اقتصاف  توجه

بـه صـورت بـالقوه ایـن ظرفیـت را فارف کـه فر  ،بنیان و سایر صـنایع فریاها، بخش اقتصاف فانش

                                                           

انی، ابن .1  .1۳6 ص، تحف العقول شعبه حر 
 ، باب الحسد.۱97 ، ص1، ج کافیالشیخ کلینی،  .2

 .۳۱1ص  ،۴ ج ،غرر الحکمتمیمی آمدی،  3.
 .۴8۱۱ش  ،۱87ص  ،۱، ج شرح غرر الحکم. آقا جمال خوانساری، 4
 .۳۳66ش  ،69ص  ،غرر الحکمتمیمی آمدی،  .5
 .16۱ ص. همان، 6
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بـه منـابع طبیعـی، موقعیـت   توجـه با که فهد لیه نشان میجهانی باشد. محاسبات او   جایگاه فوم
هزار میلیـارف  ۴6تولید تا  توانایی ،جغرافیایی، جمعیت و میزان نخبگانی که فر کشور وجوف فارند

 1.نیز برایمان وجوف فارففالر 

 . توان نظامی باال8

  قـدرت موجب اقتدار کشور است. قرآن مسلمانان را به تقویت فنـون و ،توان نظامی باال ،شک بی
َوَأِعُدواَلُهْمَمااْسَتَطْعُتْمِمْنُقَوٍةَوِمْنِرباِطاْلَخْیِلُتْرِهُبـوَنِبـِهَعـُدَو: »است نظامی فرا خوانده

د  و ی[، آمـافه سـاز(شـمنانف)د، بـرای مقابلـه بـا آنهـا یـی فر تـوان فاریـرویهر ن 2؛الَلِهَوَعُدَوُمم
« خوف را بترسـانید. فشمن فشمن خدا و ،، تا با آن[دان نبرفیبرای م]ده یهای ورز اسب [نیهمچن]

فافن قـدرت  هایش برای نشان ر لشکرکشیبیشتپس از تشکیل حکومت فر مدینه،  اکرم پیامبر
ان اعتـراف فارف. پنتـاگون فر فشمن به اقتدار نظامی ایـر ،ن بوف. امروزهاو اقتدار مسلمانان به مشرک
توانـد  ایران به قدری پیشرفت کرفه کـه می »گوید:  های نظامی ایران می گزارش ساالنه از پیشرفت

های موشـکی  اهدافی را فر سراسر منطقه و فر شرق اروپا هدف قرار بدهد. ایران عالوه بر فناوری
ایـران .. ی موجـوفش را تقویـت کنـد.ها اش، فر تالش است میزان کارایی سامانه و راکتی فزاینده

فهـد. نیـروی فریـایی ایـران، فورتـرین اسـتقرار  المللی افـزایش می های بین حضورش را فر آب
های چین حضور یافـت و  که فر آب طوریهب ؛انجام فاف م19۳۱ای خوفش را فر مارس  فرامنطقه

بـه هنـد رفـت. نیـروی فریـایی ایـران  م19۳۱لین بار یک زیرفریـایی ایرانـی فر فسـامبر برای او  
 3«های اقیانوس اطلس برسد. خواهد به آب می

                                                           

1  . http://www.fardanews.com/fa 
 .11۳ ، ص7  ، جتفسیر نمونه ناصر مکارم شیرازی و فیگران، ک:.ر ؛69آیه  . انفال،2

3  . http://fa.alalam.ir/news/۳۴۱۱۴69 
ایران فر تالش است نیروی ففاع هوایی و نیروی هوایی خوفش را مدرنیزه کنـد. »فر افامه گزارش پنتاگون آمده است: 

های موشـکی،  توان به سـامانه می ،ها از جمله این سامانه ؛کند های ساخت ایران را رونمایی می ایران سامانه ،سال هر
های جدیدی به نمایش گذاشـت.  سامانهو نیز همین کار را انجام فاف  19۳۱رافارها و پهپافها اشاره کرف. ایران فر سال 

 «های موشکی پیشرفته فوربرف زمین به هوا فست پیدا کند. همچنان فر تالش است به سامانه ،ایران
 «خلیج فـارس»کشتی به نام  ایران فر حال ساخت موشک بالستیک ضد  »فر این گزارش انعان شده است:  همچنین،

هـای بالسـتیک  های موشـک فهنده عزم این کشور برای توسعه فناوری نشان ،است. وسیله پرتاب فضایی سیمرغ ایران
 .«پیماست قاره
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 . پیشرفت فرهنگی اجتماعی9

انجامد. یکی  به عزت آنان می ،نیازی فر مرفم یک کشور تعالی فرهنگی جامعه و ایجاف روحیه بی
نیــازی اســت. امــام  فاشــتن روحیــه عزتمنــدی و بــی ،های معصــومان تــرین توصــیه از مهم
َُ َعاِن الّنا ِ   »فرماید:  می صافق ُِ َساِتغَن ُئ َُ ِا َلّل ِ  َوِعاُز َُ ِن ِقَ   َِ  ،شـرافت مـؤمن 1؛َشَإُف الُّمؤ

ُاطُّلُ  َاَقا َء » : نیز فرموفه امام باقر .«نیازی از مرفم است بی ش، فرو عزت فاری اوست زنده شب
ََ الَطَّمِع  ََ َت  امـام یأس از مرفم نیز راه عـزت اسـت.« عزت را با میراندن طمع بطلب. یبقا 2؛الِعِز ِاا

َع الَ أِ  : »فرماید می علی ََ  «  شوف. ایجاف می [از فیگران] با یأس ،عزت 3؛الِعُز 
ریـزی کنـد.  المللی خوف را بر اساس عزت و حکمت پایـه اصل فر روابط بین باید کشور اسالمی

 موجب عزت است. ،همراه با کار و تالش ،مسئوالننیازی فر مرفم و  وجوف روحیه بی
 

 کنـی فراز فست طمع که پیش کسـان می
 

 ای که بگذری از آبـروی خـویش پل بسته 
 

 پشتوانه مردمی .11

هاست. اگر مرفم از فولتی که خـوف بـه  حضور مرفم فر همه صحنه ،ترین عامل اقتدار کشور مهم
هـر بـار کـه ، ها روند. فر طول این سال حاکمان زیر بار نلت نمی ،اند، حمایت کنند  وجوف آورفه

موفقیـت  مـا اند، سیاست خارجی  ها و امور عمومی حضور چشمگیری فاشته ییمرفم فر راهپیما
بـه موضـوعات و مسـاهلی  ،البته روشن است که حمایت مرفم از حکومت ؛بیشتری فاشته است

 رعایت حقوق متقابل مرفم و حاکمان وابسته است. و اجرای عدالت، قانونمندی، مساوات :مانند
نقش مهمی  ،توان چنین نتیجه گرفت که عملکرف مرفم و مسئوالن می شده اراهه از مجموع مباحث

مسـئوالن بـا فرایـت و تـدبیر و  بایسـته اسـت کـه فر عزت و اقتدار نظام اسالمی خواهد فاشت.
های کشـور فر همـه  راه را بـرای پیشـرفت ،های فاخلـی و خـارجی عملکرف فرست فر سیاسـت

 ،ها هموار کرفه، از سو  استفافه بپرهیزند و مرفم نیز با حضور فر صحنه و یـاری حاکمـان صحنه
 عزت و اقتدار را تداوم و استحکام بخشند.

 
                                                           

 .۴۴8، ص ۱ ، جوسائل الشیعه. شیخ حر  عاملی، 1
 .۳6۴، ص 76 ، جرر األنوابحاجلسی، م . عالمه2
 .۳7، ص عیون الحکم و المواعظ. لیثی، 3



 مجلس بیست و هفتم 

 های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه راه

 *نیااالسالموالمسلمینعبدالکریمپاکحجت

 اشاره

؛ چراکـه بـه  عفاف و حجاب، از مساهلی است که همه فلسوزان جامعه فر ترویج آن اتفاق فارنـد
ن خصـلت واالی انسـانی، اخالقـی و یـازمنـد گسـترش این داً یفالیل متعدفی، جامعه امروز شد

ت انسـان، فر گـرو  پاسـداری از فرهنـگ عفـاف یرامت و شخصـکیقین، حفظ به اسالمی است.
هـا را از  ه ملتکشوف، بل رامت و عزت فرفی میکگرفتن از آن، نه تنها باعث سقوط  است و فاصله

ن یبعـد از شـناخت خداونـد، عفـاف را فر شـمار بـاالتر امـام سـجاف ند.ک هستی ساقط می
ْن َشيْ»فاند:  ها می عبافت َِ ْن ِعَفِة َاْطٍن َو َفْإج ََ   َِ  َِ ْعِإَفِت ََ َِ َاْعَد  َلی الَّل َِ َحَ  

َ
بـه ایـن جهـت،  1.«ٍء أ

. فر این فرصت، برخـی از  آحاف افراف جامعه اسالمی وظیفه فارند فر مورف گسترش آن تالش کنند
ن مهم، توجه و اهتمام همگـان یکنیم که انجام ا اهکارهای ترویج عفاف را فر جامعه بررسی میر

 طلبد. را می
                                                           

 .استاف سطح عالی حوزه علمیه قم و از مبلغان نخبه ففتر تبلیغات اسالمی *
 .181، ص  تحف العقولشعبه حرانی،  ابن  .1
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  های عفاف سازی زمینه . فراهم1

هـای آن فر زنـدگی فـرفی و اجتمـاعی اسـت.  نهیرفن زمک های گسترش عفاف، فراهم ی از راهیک
 اند: ها عبارت نهیبرخی از این زم
 اندیشهالف. مراقبت از 

اجتنـاب از   فربـاره ر مؤمنـانیفهد. ام یها سوق م ناخواه انسان را به سوی بدی ر گناه، خواهکف
ا »دن فرباره گناه فرموف: یشیاند َْ َلْ  َِ  

َُ َعْت َُ ُِ ِفي اْلَّمَع ِصي،  ْن َ ُثَإ ِفْكُإ اف فر فکر گنـاه یه زکسی ک 1؛ََ
 «خوانند. اب گناه فرامیکد، او را به ارتیهای پل شهیباشد، اند

 عفتی . دوری از عوامل بی ب

نـد. کز یـپره یعفتـ یشهوت و بسترهای ب یکهای تحر نهید از تمام عوامل و زمیانسان مسلمان با
های مسـتهجن مـاهواره و  دن برنامهیبه زنان جوان، ف  ز زنان، سالمیآم یکفافن به صدای تحر گوش

سوز، از جمله موارفی است که  های عفت طیج و یا ترفف فر محیهای مه سکها و ع لمینترنت، فیا
 فرموف:   فهند. رسول خدا غیرتی و ابتذال سوق می آفمی را به بی

ُجاٌ  َحَتای َحْباُإُ» َْ   َْ ْجِّلِسا ََ َُ َفاََل َحْجِّلاُس ِفاي  ْت َعْن ََ ْجِّلس   َفَق  ََ ُة 
َ
ا َجَّلَسِت اْلَّمْإأ َُ

هرگـاه زن فر  2؛َِ
را یـز« ه سـرف شـوف.کند تا آنیمرف فر آن محل ننش انی نشست، سپس، از آنجا برخاست، پس،کم

عفتـی را فـراهم  بی  نهیشوف و زم شهوت مرف نامحرم می یکنشستن فر چنین مکانی، موجب تحر
 ند.ک می

  پرهیز از خلوت با نامحرم .ج

را فورمانـدن از یـنـد؛ زکد با نامحرم فر جای خلوت اجتماع یه مؤمن نباکن است یفرمان اسالم ا
سـاز لغـزش و انحـراف اسـت. امـروزه  نـهیو فر امان بـوفن از نظـارت همگـانی، زمچشم مرفم 

َا »فرمـوف:  علی . رنگ شده است فر روابط زن و مرف، کمپرهیز از خلوت با نامحرم متأسفانه، 
َا َ  َن الَّشْ َط ُن  َِ ٍة، 

َ
َإأ َْ ُجٍ  َخََل ِا  َْ ْن  َِ ُجٌ . َفَّم   َْ ٍة 

َ
َإأ َْ ُّلو ِا  َْ َّما َح ُْ چ مـرفی بـا زن نـامحرم یهـ 3؛َّم ِلَث

 «طان است.یای خلوت نماید، سومی آن فو، ش گانهیند. اگر مرفی با زن بکخلوت ن
                                                           

 .۱1۳، ص 6، ج شرح غرر الحکم. آقاجمال خوانساری، 1
 .66۴، ص 6 ، ج  الکافی. کلینی، 2
 .  166، ص ۳۴، ج الوسائل کمستدر . حسین نوری، 3



   391  های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه مجلس بيست و هفتم: راه

 گسترش فرهنگ عفاف قانون . اجرای 2

. شـورای  شده عفاف، فر گسترش این برنامه اسالمی تأثیر بسیاری فارف کرفن قانون فراموش اجرایی
به منظور ترویج فرهنگ عفاف فر جامعه، چارچوب اصول  ۴/6/۳۱8۴عالی انقالب فرهنگی فر 

بنـد  ۴7فر « راهبرفهای گسـترش فرهنـگ عفـاف»ن فرهنگ را با عنوان یی توسعه ایو مبانی اجرا
به، تحولی نوین فر خصوص رواج فرهنگ عفـاف ایرف. اجرای اکب یتصو جـاف خواهـد ین مصو 
 کرف. 

رش فرونـی و قلبـی و یتوسط جوانان به منظور پـذ نییم فیر فر مفاهکاش و تفکنکتوسعه فرهنگ 
هـای فرهنگـی  دار فر برخـورف بـا ناهنجـارییه مستمر و پایعمل به آنها، هماهنگی و وحدت رو

ت فر یجـاف حساسـیهای مختلف فر چارچوب قانون، ارتقـای سـطح آگـاهی و ا توسط فستگاه
هـای تحـت  ر مجموعـههای اخالقـی ف ت ارزشیمکران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حایمد

ت امربـهیـت آنهـا، احیمسئول ر فر مـورف عفـاف، طراحـی و اجـرای کـازمن معروف و نهی ای سـن 
غـی، آموزشـی و فرهنگـی فر راسـتای توسـعه امـر عفـاف و یز تبلکـهای فرهنگـی فر مرا تیفعال

به بـه آنهـا یارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است که فر اکحجاب، از جمله راه ن مصـو 
 ده است.توجه ش

 بیت . ترویج سیره اهل3

ر فراوانـی ین خصلت اخالقی تأثیتواند فر گسترش ا عفاف می  نهیفر زم بیت ره اهلیج سیترو
ای از سـیره  نجـا نمونـهیها هستند. فر ا ییکمال و نیل به نکفاشته باشد؛ زیرا آن بزرگواران، الگوی 

 م.یشو افآور میینه عفاف یرا فر زم امام علی
ان یـشـه فر میروز شـد، عایـبر فشمن پ ق(، وقتی سپاه امام علی ۱6) ماجرای جنگ جملفر 

های خوف را فر پشـت  ه زنک سوگند به خدا، آنان»... نزف او آمد و فرموف:  هوفج بوف. امام علی
سـپس، بـه « رفنـد.کرفند، با تو به انصـاف رفتـار نکپرفه عفاف نگه فاشتند و تو را از خانه خارج 

نه برسان و شتابان به نـزف مـن برگـرف. او یر فرموف: همراه خواهرت برو و او را به مدکب ابی نب محمد
 1م عفت، تا مدینه همراهی کرف.یامل حرکطبق فستور حضرت، خواهرش را با حفظ 

ه فر اوج نبـرف نیـز بـه کبه امر عفاف است  خی، نشانگر اهتمام حضرت علیین گزارش تاریا
                                                           

 . ۳6۳، ص اخبار الطوال. فینوری، 1
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، مـوارف بیـت بـرای مخالفـان خـویش بـوف. فر سـیره و سـخنان اهلر حفظ عفت، حتی کف
؛  انجامـد متعدفی فرباره ترویج عفاف وجوف فارف که توجـه بـه آنهـا بـه توسـعه ایـن معـروف می

 نویسد:  می فر مورف سیره حضرت فاطمه دعائم االسالمکه مغربی فر  چنان
، یبـا وروف و اجازه خواست. حضرت زهرا یوروف به منزل امام عل ینا برایناب یمرف یروز

ه فر آنجـا حضـور فاشـت، کـ رف. رسـول خـداکـامل کبه پشت پرفه رفت و حجاب خوف را 
امـل کو حجـاب خـوف را  یند، چرا پشت پـرفه رفتـیب یناست و تو را نمیه نابکفخترم  او »د: یپرس

ْن َلْم َحُكْن َحَإاِني َفِانِ »پاسخ فاف:  حضرت فاطمه« ؟یرفک حَ، َِ ُِ َو ُهاَو َحُّشاُم الاِإ ا َْ ؛ اگـر او مـرا ي أَ
ُد »فرموف:  رسول خدا« ند.ک یزن نامحرم[ را حس م ینم و او بو]یب یند، من او را میب ینم َْ ْشا

َ
أ

ِني َِ َنِك َاّْضَعٌة 
َ
 ..«یه تو پاره تن منکفهم  یم یگواه 1؛أ

 ازمنکر معروف و نهی . امربه4

های قرآنی، فر گسترش عفاف فر جامعه است کـه  ن روشیتر مهمر، از کازمن معروف و نهی امربه
 ری و عملی نموف:یگیتوان از مراحل نیل پ آنها را می

خ و ی. تـوب۴وت؛ ک. قهر و س۱. فالیل عقالنی؛ 1ات؛ یات و روایبخشی با استدالل به آ . آگاهی۳
 های بازفارنده. وهیر شید و هشدار و سایتهد

ن کـه ممکـخ، فر مورف مسـاهلی ین الگوی عفاف فر تاریبرتر، به عنوان حضرات معصومین
نوعی بـا فرهنـگ عفـاف ناسـازگار بـوف،  بشـمارند، ولـی بـه کوچـکر و کبوف فر جامعه آن را من

 رفند.ک ر میکازمن فافه، نهی ت نشان یحساس
آموختم. روزی فر خلوت با او شوخی کـرفم. بعـد بـه  گوید: فر کوفه به زنی قرآن می ابوبصیر می

که ]حت ی[ فر پنهان مرتکـب  آن»با سرزنش رفتارم، فرموف:   شتافتم. امام باقر فیدار امام باقر
ام را پوشـاندم و  از شرمسـاری چهـره« کند. به آن زن چه گفتی؟ گناه شوف، خداوند به او اعتنا نمی

 2«تکرار نکن »توبه کرفم. امام فرموف: 
  سازی برای ازدواج جوانان . زمینه5

هـای  نـهینمـوفن مقـدمات و زم ت عفاف فر جامعه، فراهمیج و تثبیهای ترو ن روشیتر اساسیاز 
                                                           

 .1۳۴، ص 1، ج دعائم االسالم. نعمان مغربی، 1
 .1۴7، ص ۴6 ، ج  بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 2
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غان و بزرگان جامعه و ین، مربین مهم، همت والدیباشد. انجام ا ازفواج آسان می ارگزاران کـان، مبل 
نازل شد و گفـت:   امبریبر پ  لیفرموف: جبره طلبد. امام رضا ران ارشد فولتی را مییو مد

انـد.  وه فرختیره، همچون مکزه و باید: فختران فوشیگو رساند و می ت سالم مییی محمد  خداا
نـد و بـاف آن را ک د آن را فاسـد مـیید؛ وگرنه تابش خورشـید آن را چید، بایای رس وهیپس، هرگاه م

ا »ن مثال  روشن، فرموف: یفهد. آنگاه بعد از ا ر میییتغ َُ
َِ  َْ ْاَك  َن اْْلَ ِْْ َن الِنَسا ُء َفاََل َِ ا  ُحاْد ََ ْ اَن  َْ ُْ أَ

َا اْلُبُعول َِ َن 
ُْ َواَء َل شـان یدند، فوایـی جـز ازفواج برایزگان چون به سرحد  زنـان رسـی؛ همانا فوش َُ
 .« نیست

از منبر باال رفت و مرفم را به آنچه خدای بلندمرتبه فرمـان فافه   امبریام آسمانی، پین پیبعد از ا
ان. گفتند: یم؟ فرموف: از همتاینکسانی وصلت کرف. مرفم گفتند: ای رسول خدا  با چه کبوف، آگاه 

گر از مؤمنان، همتا و برابرند. آنگاه از منبـر یاند؟ فرموف: برخی از مؤمنان، با برخی ف انکیان یهمتا
رف. اسـوف فرآو بن عبـدالمطلب را بـه ازفواج مقداف بن ریه ضـباعه، فختـر زبکـامد؛ مگـر آنین نییپا

اف فهـم و یم را به ازفواج مقداف فرآورفم تا راه و رسم ازفواج را یسپس، فرموف: ای مرفم  فخترعمو
 1ج شوف.یسن ت حسنه ازفواج ترو

ِْ اْلُعَزاب»فرموف:   رسول خدا ْهِ  الَن 
َ
ْ َثُإ أ

َ
فها هستند.یشتریب 2 ؛أ م، مجر  مجرفهـا « ن اهل جهن 

 شتر فر معرض لغزش و گناه قرار فارند.ینند، بکتوانند عفت خوف را حفظ  ه نمیکل آنیبه فل
ف نگران کننده است. به گفته مدیرکل ففتر آمـار و اطالعـات جمعیتـی  فر کشورمان آمار افراف مجر 

ف  های مختلـف(، فر  هـا و فر سـن )فر همـه گروه سازمان ثبت احوال کشور، آمار تمام افراف مجر 
هزار نفر از زنان و مرفان فر کشور است. فر میان اینها، شمار افـرافی  ۱۱1لیون و می ۳۴مجموع، 

اند و متأسفانه، تعـداف  اند، فراوان اند و یا اصاًل ازفواج نکرفه که همسرشان فوت کرفه، طالق گرفته
ف قطعی قرار فارند.  3قابل توجهی فر معرض خطر تجر 

 . تقویت فرهنگ نماز 6

ِقِمالَّصالَةِإَنالَّصالَةَتْنهیَعِناْلَفْحشاِ َواْلُمْنَكِرَوَلِذْمُرالَلِهَأْمَبُرَوالَلُهَیْعَلـُمأَ»د: یفرما قرآن می
                                                           

 .18۱، ص ۳، ج عیون أخبار الرضا،  . شیخ صدوق1
 .۳۳، ص 6 ، جکتاب من اليحضره الفقیه. شیخ صدوق، 2
ـــران 3 ـــجویان ای ـــزاری فانش ـــی خبرگ ـــاه اینترنت ـــی:  . پایگ ـــاریخ فسترس ـــنا(، ت ـــانی: ۳7/۱/۳۱۱۱)ایس ، نش
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اف خـدا، یـفارف و  هـا بـازمی ها و زشـتی عفتی ه نماز انسان را از بیکنماز را برپا فار  1؛ ماَتّْصَنُعوَن
 «  د.یفه ی انجام مییارهاکفاند شما چه  تر است و خداوند می بزرگ

، عفـت نگـاه کن، عفت پوشاکت افب  رفتاری و گفتاری، عفت زبان، عفت مال، عفت مسیرعا
نهـا ید غصـبی باشـد. ایـانش نیـز نباکـد مبـاح باشـد و میـفر نماز، الزم است. لباس نمازگزار با

مان و تقـوا یاقی، یعفت اقتصافی و مالی نقش مهمی فارف. نماز حق  فستوراتی است که فر توسعه
روز، خصلت عفت و پاکـدامنی را فر  رار نماز فر شبانهکند و تک ت مییو عفاف را فرون آفمی تقو

  الس فرس بزرگکه عبافت است، فرهنگ است؛ کن آنیسازف. نماز فر ع دارتر مییوجوف انسان پا
تعلیم عفـاف و  های آن، ی از فرسیکآموزاند.  های مختلفی به آفمیان می ه آموزهکو ُپرباری است 

ت حجاب فر حال نماز، گسترش فرهنگ عفـاف یهای رعا حجاب به زنان است. از جمله فلسفه
ن فسـتور یـنمـاز، ا 2م.ینکم با ترویج فرهنگ نماز، عفاف را همگانی یتوان فر جامعه است. ما می

و ونـد نمـازگزاران را بـا عفـاف یآورف و پ عـافت  خـوب فرمـی یـکمقدس را برای آنها به صورت 
ت یـق و خوبی برای رعاین عمیراری، آن هم فر نماز، تمرکن تیند. قطعًا چنک ت مییحجاب تقو

زان و یسـت یقین، نماز واقعی، سد  راه عفـتت عفاف فر زندگی خواهد بوف. بهیحفظ پوشش و تقو
 ت اخالقی جامعه است.یزنندگان امن برهم

 حکایتی آموزنده

از علمای عارف و فرزانه، فر مورف نقش نماز فر جلـوگیری یکی از یاران آخوند مال  عباس تربتی، 
گوید: فر راه مشـهد بـه علـت بـرف و  عفتی، فاستان جالبی از ایشان نقل کرفه است. او می از بی

فار و  ای از جوانـان پـول د. عـدهیای پناه برفه بوفیم. شب فرا رس خانه سرما به همراه جمعی به قهوه
رفتنـد، بـه سـبب بـرف و  گـذرانی می خوف فاشـتند و بـرای خوش ه چهار زن را باکگذاران  خوش

ـانی بـرای  خانه پناه آورفند. آمدن آنها ن قهوهیل ناچار به همیاتومب یکی، با یکتار ، بزم عشرتی مج 
ها به خواننـدگی و  دند و زنیها را چ یکهای مشروب و خورا مسافران به وجوف آورف. جوانان بطری

خانه باز شد و مرحوم حاج آخونـد بـا سـه چهـار  ن بساط، فر  قهوهیگرماگرم ارقص پرفاختند. فر 
ی شـب، وارف یکبشـان االغ بـوف، بـه فلیـل بـرف و تـارکرفتنـد و َمر ه از تربت به مشهد مـیکنفر 

                                                           

 . ۴6. عنکبوت، آیه 1
 . 8۱، ص حجاب، بیانگر شخصیت زن،  . محمد محمدی اشتهارفی2
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ی بدهـد و او گفـت: یه بـه آنهـا جـاکـخواسـتند  اجازه می  خانه خانه شدند و از صاحب قهوه قهوه
 .وی آن طرف، خالی استکس

شـنید. آنگـاه  زی را مییفید و نه چ سی را میکا نه یه گوک طوری خانه شد؛ به حاج آخوند وارف قهوه
دام کـقبلـه »د: یچی پرسـ و رفت و چون نماز مغرب و عشا را نخوانده بوف، از قهوهکبه سوی آن س
وی اقتـدا ستاف و آن چهار نفر بـه یو او سمت قبله را نشان فاف. حاج آخوند به نماز ا« طرف است؟

مـت فانسـتم، یی انان گفت و حاج آخوند، اقامه گفت و وارف نماز شـدند. مـن هـم غنیکرفند. ک
ز از مسـافران از بـزم عشـرت رو برگرفانـده، بـه صـف یـگر نیرفم. چند نفر فکوضو گرفتم و اقتدا 

شب اقاًل نمازی پشت سر  حاج آخونـد  یکمت است. یز گفت: غنیچی ن وستند. قهوهیجماعت پ
ها اثـری نبـوف. بسـاط خـوف را  ها و خانم م، از جوانیه از نماز فارغ گشتکم. خالصه، وقتی یانبخو

 1جا رفتند.که فر آن شب برفی به کم یدیرفه بوفند و نفهمکجمع 
  . بازگشت به معماری اسالمی7

آورفن به معمـاری غربـی، عمـاًل بـه  گرفتن از معماری اسالمی و روی امروزه، مسلمانان با فاصله
ها را به صورت آزاف و بـاز و بـدون جداسـازی  اند، فاخل ساختمان رفهکتوجهی  فرهنگ عفاف بی

ف بـه  انـد و بـرج فـار سـاختهکهـای  ل خانـهکان زن و مرف  نامحرم و به شـکمحل اس هـای ُمشـر 
رفه کـهـا را متزلـزل  خانـه  ت فاخلی و خـارجییت فستورهای اسالمی، امنیبدون رعا گر،یهمد

هـای عفـاف و  نـهیرفنـد، تمـام زمک ه گذشتگان ما به آن توجـه مـیکاست. فر معماری اسالمی 
الم گهربـار کـتر بوفند؛ چون آنان به  ها از هر لحاظ راحت حجاب اسالمی مد  نظر بوف و خانوافه

اَن »ه: کاشتند شوای ششم توجه فیپ َِ  َِ َُ َو ُسوَء َح ِلا َت َْ ي َعْو ِْ ٌْ َواِسَعٌة ُتَوا ا َُ اَحٌة  َْ َن  ِْ ِن ِف  َِ َّمََلَّمٌة ِلّْلُّمْؤ
ها و نـاموس او را بپوشـاند و  دنییه نافکعی یوس  ز است: خانهیش مؤمن فر سه چیآسا 2...؛ الَن ِ  

 .«اسرار خانوافگی او را از مرفم پنهان فارف... 
  کردن پوشش اسالمی . دلنشین8

انه زنان و مرفان مسلمان، فرهنگ عفـاف فر جهـان، رو بـه گسـترش   به لطف الهی و تالش مجد 
شورهای کرفن پوشش اسالمی برای زنان فر ک نینه، فلنشین زمیهای مؤثر فر ا وهیی از شیکاست. 

                                                           

 .11۱ـ  118، ص  شده های فراموش فضیلت،  . حسینعلی راشد1
 .۳6۱، ص ۳، ج الخصال ، صدوق . شیخ2
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 نون پوشش زنان محجبه، ُمد روز اروپا شده است.کرمسلمان است. ایغ
هـای بلنـد زنانـه و  ه بیشتر آنها از قشر جوان هستند، با انتخاب شلوار، لباسکاروپا  زنان مسلمان

ت اسـالمی و یـاند عالوه بر معرفـی حجـاب بـه عنـوان نمـافی از هو های رنگی توانسته روسری
ل یـنند. علت اصلی تماکل یش را به ُمد روز تبدیامل خوکت واالی انسانی خوف، پوشش یشخص

ی، از یبـایز  نیهـا فر عـ ن لباسیه اکن است یهای زنان محجبه و مسلمان، ا اسی به لبیزنان اروپا
ش یو معصـوم از بـانوان عفیـف را بـه نمـا کب، پـایـای نج ز برخورفار است و چهـرهیسافگی ن

ن گونـه ُمـدها ابـراز یرشدن ایگ ی، از همهیشورهای اروپاکگذارف؛ هرچند برخی از فولتمرفان  می
 اند. رفهکنگرانی 

  تبیین فلسفه عفاف. 9

مـت عفـت و ضـررهای کعفاف و حجاب و اطـالع از علـت و ح  د، آگاهی از فلسفهیبدون ترف
ج فرهنـگ عفـاف فر یی فر گسـترش و تـرویسـزا ر بهیتواند تأث عفتی و ابتذال، می ر بییناپذ جبران

ت یـعاگـر ریمـت و ارزش واقعـی آن، فکه بعد از آگاهی و اعتقاف به حکجامعه فاشته باشد؛ چرا
فر مورف  ند خواهد بوف. استاف مطهرییعفاف فر جامعه برای آحاف مرفم، امری مطلوب و خوشا

 نویسد:  فلسفه عفاف و حجاب می
های جنسی به محیط خانوافگی و همسران مشـروع، از جنبـه  از نظر اسالم، محدوفیت کامیابی»

ی، سبب تحکـیم روابـط افـراف کند و از جنبه خانوافگ روانی، به بهداشت روانی اجتماع کمک می
گـرفف و از جنبـه اجتمـاعی، موجـب حفـظ و  خانوافه و برقراری صمیمیت کامل بین زوجین می

گرفف کـه  گرفف و از نظر وضع زن فر برابر مرف، سبب می استیفای نیروی کار و فعالیت اجتماع می
 1«ارزش زن فر برابر مرف باال روف.

ا یـمال بر عفت و عصمت و رونق حکهای با ن و انسانیبزرگان فه چرا کن، اگر مرفم بدانند یهمچن
ن آگـاهی و یآورنـد. البتـه بـ ل به سوی عفاف روی مـییمال مکد و اصرار فاشتند، مطمئنًا با کیتأ

شتر آن، یت بید عفاف و حجاب و پوشش و رعایتر زنان و مرفان نسبت به فوا قیشتر و عمیاعتقاف ب
  د و فلسـفهیه نقش آگاهی و باور زنان و مرفان، نسبت به فواک همچنانمی وجوف فارف. یمستق  رابطه

شف حجـاب و فر مبـارزه کی استعمارگران فر مسئله یزفا های حجاب حجاب، فر مقابله با نقشه
                                                           

 .68، ص  مسئله حجاب،  . مرتضی مطهری1
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ان فختـر محجبـه فر مقابـل یر با فولت اسـتعمارگر فرانسـه، و یـا مقاومـت فانشـجویمرفم الجزا
ام زنـان آگـاه یـفربـاره ق نییز، قابل توجه است. امام خمیه نکیومت ترکمقررات ضد  حجاب ح

 اند: شف حجاب رضاخان فرموفهکفر مقابل قانون   رانییا
ش، و توفهنی به او زفند کام یرانی هم قیهای ا زن»   زییـن طور چیم ایخواه ه ما نمیکرفند بر ضد 
 1«شف حجاب( را.ک)

  . شناساندن آثار عفاف11

نند، بـا شـوق و یر مثبت آن را فر زندگی ببیتأث یکفواید عفاف آشنا شوند و از نزفاگر مرفم با آثار و 
عفتـی بـرای مـرفم  ها و پیامدهای شوم بـی ز اگر زیانینند. نک ت میکرغبت فراوان به سوی آن حر

رند؛ چون انسـان فطرتـًا بـرای جلـب منفعـت و ففـع ضـرر تـالش یگ بیان شوف، از آن فاصله می
ارهـای گسـترش کبه موارف قابل تـوجهی از راه  تیب ره و سخنان اهلیبه س  ند. با مروریک می

 م.یخور عفاف برمی
 فرماید:  فر این باره می فر مورف ارزش انسان عفیف، همین قدر بس که امیر مؤمنان

« 
َ
َُ الَعف اُ  أ َْ َفَعاَ ، َلكا  َِ اَ ْعَظَم اجإا  ََّمْن َقَد اَن ََ  الُّمج ِهُد الّّشْ ُد فی َسب   الّل َِ  

َّلكا   ََ ْن حكاوَن 
تـی نیسـت کـه 2؛الّمَلئكة پافاش مجاهدی که فر راه خدا به شهافت رسیده، برتر از شخص با عف 

ای از فرشـتگان خـدا  توان گناه فارف، ولی گناه نکند؛ زیرا چنین شخصی، نزفیک است که فرشـته
 «باشد.

 عفتی  یابی بی . علت11

ابی گرفف و بعـد از آن، راه ی شهیهای اجتماعی ر دهیعنوان پدعفتی به  د علل بدحجابی و بییابتدا با
عفتـی و بـدحجابی فارنـد،  ل بـه بییـه تماکسانی کرا یش گرفته شوف؛ زیح مبارزه با آن فر پیصح

روش بـا آنهـا  یـکد و بـا یـچیتوان نسخه واحدی بـرای آنهـا پ ستند و نمییزه واحدی نیفارای انگ
 رف.کبرخورف 

 اند از: عفتی و بدحجابی عبارت های بی شهیها و ر نهیبعضی از زم
 ان افراف جامعه؛یعفتی فر م د عفاف و ضررها و آثار بیی. عدم آگاهی از فوا۳

                                                           

 . ۱۴۱، ص ۱، ج صحیفه امام،  . امام خمینی1
 .۴7۴، حکمت 66۱، ص  نهج البالغه،  . صبحی صالح2
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 عفت؛ ت فر مقابل افراف بیی. عدم اعتماف به نفس و استقالل شخص1
 مان و باعفت.ی. لجبازی با افراف باا۱

 . عبرت از اقوام گذشته 12

عفتی نـابوف شـدند، اشـاره  متعدفی به سرنوشت شوم اقوامی که فر اثر بیخداوند متعال فر آیات 
ـاِإْذَقـاَلِلَقْوِمـِهَأَتـْخُتوَناْلَفاِحَشـَةَمـا»فرماید:  که فر مورف قوم لوط می کند؛ چنان می َوُلوط 

ا یـقوم خوف گفت: آ ه بهکد[ لوط را؛ هنگامی یو ]به خاطر آور 1؛َسَبَقُكمبِهاِمْنَأَحٍدِمَناْلَعاَلِمین
 «ش از شما انجام ندافه است؟یان، پیاز جهان یک چیه هکد یفه ار زشتی را انجام مییعمل بس

. قـرآن  عفتی چگونه نابوف شدند فهد که فر اثر بی و فر افامه نیز از سرنوشت فرفناک آنان خبر می
اَفانُّظْر»فرماید:  فر این مورف می و ]سـپس،  2؛َمْیَفمَاَنَعاِقَبُةاْلُمْجـِرِمینَوَأْمَطْرَناَعَلْیِهمَمَطر 

د و نـابوف سـاخت.[ پـس، بنگـر یوبکه آنها را فر هم کم ]یچنان[ بارانی ]از سنگ[ بر آنها فرستاف
 «ار مجرمان چه شد.کسرانجام 

شوف؛ بلکه هر قومی که مثل پیشـینیان فچـار  گروه خاص محدوف نمی یکمطمئنًا قهر خداوند به 
 .   اش حتمی است عفتی و فحشا شوف، نابوفی بی

ی فولـت اسـتعمارگر یـزفا لسوف فرانسوی، فربـاره نقـش عفـافیشناس و ف فرانتس فانون، جامعه
 سد: ینو ر مییشور اسالمی الجزاکفرانسه فر 

ل» ن یر صورت فاف، تالش بـرای از بـیبرای نابوفی فرهنگ الجزا ه فرانسهکن اقدام ضد  فرهنگی یاو 
رف، کـان یشتر عریری را بیالجزا  ار، موفق شد و هرچه بدن زنکن یبرفن عفاف و حجاب بوف و فر ا

 3«ری فرو رفت.یشتر به حلقوم الجزایچنگال استعمارگر، ب
 های عمومی  . نظارت بر رسانه14

برخـی فوگـانگی فر  گسترش فرهنگ عفت فارف،اما گـاهی بی ترفید صدا وسیما  نقش بنیافی فر
غـان فینـی و  شوف تأثیرشدن عفاف و حجاب فر جامعه می صدا و سیما، موجب بی . از سویی، مبل 

 ،هـا فیلمبعضی کنند و از سوی فیگر، پخش  اساتید اخالق، عفاف و حجاب را فر سیما تبلیغ می
                                                           

 .89. اعراف، آیه 1
 .8۴. اعراف، آیه 2
يبايی،  نیا . عبدالکریم پاک3  .۳7، ص عفاف، سرچشمه ز
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. بـرای  سـازف ، بیننـده را مبهـوت خـوف میکند میهایی که بدحجابی را ترویج  ها و گزارش سریال
های  ر برنامـهیو سـا  رییتوب، صوتی و تصـوکهای م ، رسانه بر صدا و سیمابیشتر نظارت همین، 
ما و یات عفاف فر صدا و سکفافن آثار مثبت، فواید و بر . نشان امری ضروری است  جمعی، ارتباط

نیـز تشـویق  فـاف و حجـاب فر صـدا و سـیما وام عکـ، آمـوزش معـارف و اح  های ُپراقبال لمیف
باشد. بدیهی است کـه ایـن  پیشگان، فر توسعه فرهنگ عفاف و حجاب بسیار اثربخش می عفت

ای  ها و مفاهیم اخالقی از قبیل: شرم و حیـا و غیـرت کـه بـا عفـاف رابطـه مهم، به تحکیم ارزش
و هنرمندان، همـه و همـه،   جریان، م . به طور کلی، رفتار کارشناسان کند نزفیک فارند، کمک می

 . بخش خواهد بوف فر خصوص تقویت عفاف نتیجه





 مجلس بیست و هشتم 

 بررسی عقاید و عملکرد داعش

 *فرمانیانمهدیدکتراالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

ترین تهدید فر جهان اسالم، تکفیر مسلمانان اسـت کـه کشـتار فجیـع مسـلمانان و  امروزه، مهم
هـای هـای جریـان از جنایت هراسی، از نتایج اصلی آن است. کشورهای غربی با حمایت اسالم

فر جهان به فنبال ایجاف جنگ فاخلـی و تفرقـه فر تکفیری، عالوه بر ایجاف چهره منفور از اسالم، 
باشند. تسـلط بـر انـرژی غـرب آسـیا و  کشورهای اسالمی و تجزیه آنها به کشورهای کوچک می

ل منطقه، اهدافی است که آمریکا امـروز بـا ابـزار  ایجاف یک کشور صهیونیستی به عنوان قدرت او 
 های تکفیری به فنبال تحقق آن است. جریان

لین های گروه بار فر مصر ظهور یافتنـد و بعـد از تهـاجم شـوروی، بـه افغانسـتان  تکفیری برای او 
تیمیه، به تکفیر مسـلمانان  رفتند. این افراف، جهاف را واجب عینی فانسته و با تمسک به فتواهای ابن

. مشـهور شـوند« سلفیه جهـافی»ها به جهاف، باعث گرفید تا به  پرفاختند. تأکید فراوان این گروه
آنان بعد از اتمام جنگ افغانستان، القاعده را به رهبری اسامه بن الفن تشکیل فافنـد و فر یـازفهم 

                                                           

 افیان و مذاهب.فانشیار فانشگاه  *
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های فوقلوی سـازمان تجـارت جهـانی توسـط فو هواپیمـا فـرو ریخـت و  م، برج199۳سپتامبر 
 آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، به افغانستان و عراق لشکر کشید.

های مختلف تکفیری به عراق آمده، به مقابله بـا آمریکـا پرفاختنـد؛  ق، گروهبا وروف آمریکا به عرا
هـل أتـاک حـدیث »فر عراق ظهور کرف که با نوشتن کتاب « ابومصعب زرقاوی»اما فرفی به نام 

، شیعه را فشمن اصلی خوف معرفی کـرف و بـه کشـتار و قتـل شـیعیان پرفاخـت و ایـن، «الرافضه
 تکفیری فاعش.شروعی بوف برای ایجاف گروه 

 ظهور داعش

ای القاعده را به ، رهبر القاعدۀ جهان، با صدور بیانیه«ایمن الظواهری»با آغاز شورش فر سوریه، 
شورش و جنگ فر شام فرا خواند. پس از مدتی کوتاه، نیروهای تکفیـری از سراسـر جهـان بـرای 

بغدافی نیز بـا افـراف خـوف  شدن به نیروهای القاعده، به سوی سوریه رهسپار شدند. ابوبکر ملحق
را اعـالم « فولت اسـالمی عـراق و شـام»م، تأسیس 19۳۱ای فر سال وارف سوریه شد و فر بیانیه

« جبهـة النصـرة»شوف. فر مقابل، القاعده سوریه، اسـم خـوف را  می« فاعش»کرف که مخفف آن، 
ز یکـدیگر را کشـتند و گذاشت و این چنین، این فو گروه تکفیری به جان هم افتافه و عده کثیری ا

 همدیگر را کافر خواندند.
با توجه به اختالفات شدید فاعش و جبهة النصـرة، ایمـن الظـواهری، رهبـر القاعـده جهـان، فر 

ای صافر کرف و ابـوبکر البغـدافی را خطاکـار فانسـت. فر مقابـل،  حمایت از جبهة النصرة بیانیه
که فر آن نفاقی وجوف نـدارف، توصـیف کـرف و ابوبکر بغدافی گروه خوف را فسطاط )خیمة( ایمان 

نامید و این چنـین، راه خـوف را از « خیمه کفر»ها و کشورهایی را که مخالف او هستند، سایر گروه
 القاعده جدا کرف و گروه تکفیری جدیدی فر منطقه شکل گرفت.

 از سوی داعش جهانی اعالن خالفت

سـن ت عـرب عـراق، بـه  ها و چراغ سـبز اهل بعثیم، با همکاری 19۳۴فاعش فر ماه مبارک سال 
موصل حمله کرف و با خیانت استاندار موصل، این شهر را تصرف نموف و ابوبکر البغدافی افعای 

ای، با اشاره به پیروزی مسلمانان بر کسری و روم فر صـدر اسـالم و  خالفت کرف. فاعش فر بیانیه
ا ایران )شیعیان( و غرب معرفی کـرف. فر ایـن تشبیه آن با وضعیت کنونی، فشمنان اصلی فاعش ر

 بیانیه، ایران همان کسرای زمان پیامبر تلقی شد که باید با آن جنگید.
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کنـد و  یاف می« فولت آخرالزمان»از نکات جالب این پیام، آن است که از خالفت فاعش با عنوان 
کنـد.  مـریم اعطـا می بن کند که فاعش همان خالفتی باشد که پرچم را به حضرت عیسـیفعا می

کند  فاعش فر این پیام، ایمن الظواهری، رهبر القاعده جهان را به گمراهی از مسیر جهاف متهم می
 شوف. یاف می« مرتدان»عنوان   و از علویان سوریه و حاکمان سکوالر به

 ها به خالفت ابوبکر بغدادی واکنش

اکنش به این اقدام، به فو فسـته تقسـیم های تکفیری فر و با افعای خالفت ابوبکر البغدافی، گروه
شدند؛ برخی با بغدافی به عنوان خلیفه بیعت کرفند؛ ولی ایمن الظواهری رهبر القاعـدۀ جهـان، 

عـدنان عرعـور،  1«جوید.القاعده، نسبت به اعمال و رفتار فاعش براهت می»فر این زمینه گفت: 
ارج توصیف کـرف و آنـان را تکفیریـان از علمای سلفی سوریه و حامی جبهة النصرة، فاعش را خو

عدنان عرعور، همان فرفی است که جهاف فر سوریه را جهـاف فر راه خـدا  2عصر حاضر فانست.
 معرفی کرفه بوف.

ای بـا عنـوان شیخ، مفتی اعظم سعوفی و رهیس هیئت کبار العلما ، با انتشار بیانیـهعبدالعزیز آل
کرفه، باعث تفرقه میـان امـت اسـالمی شـد و بـا فاعش را خوارج عصر معرفی « تبصرة ونکری»

شیخ، کشتار فاعـش را محکـوم و  فعوت مسلمانان به وحدت، آنها را از فاعش برحذر فاشت. آل
گفتنی است که مفتـی عربسـتان، پیوسـتن بـه القاعـده فر  3آنان را غلوکننده فر تکفیر معرفی کرف.

که فاعش افعای خالفت کـرف و حکومـت آل  الله خوانده بوف؛ اما زمانی سوریه را جهاف فی سبیل
 سعوف را به چالش کشید، به یکباره پیوستن به فاعش گناه کبیره فانسته شد.

 نامه داعش عقیده

م، عقایـد ایـن 1997ای فر سال ابوعمر البغدافی، سرکرفه القاعده، بعد از زرقاوی با انتشار بیانیه
عقاید فاعـش بـر  4شوف. ترین آنها اشاره می به مهمگروه افراطی را فر نوزفه بند نکر کرفه است که 

                                                           

1.http://www.al-akhbar.com/node/199979 

2.http://www.elmarada.org/video/latest/aeraour-wasted-blood-daash 

3.http://murajaat.reasonedcomments.org/2014/08/081901-wahhabism.html#.VCq4HhbjFYE 

ِبیُقْل ِإِنی َعَلی َبیَنٍة ِمن . ابوعمر بغدافی، 4 https://nokbah.com/~w3/?p=1264، نخبة االعالم الجهافی؛ ر.ک: َر

« هذه عقیدة الدولة االسالمیة فی العراق والشـام»نوار صوتی این سخنرانی، فر همین لینک وجوف فارف و فر یوتیوب، با نام 
 موجوف است.
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 های خوف آنها به شرح زیر است: اساس بیانیه
« مظاهر شرک و تحریم ابزارهای آن، اعتقـاف فاریـم.  ما به نابوفی تمامی»گویند:  ها می . فاعشی۳

بوفن  تمـام بناهـای قبـور اولیـای الهـی را بـه گمـان شـرک 1ها با استدالل به روایات شان، فاعشی
َفَقـاُلوااْبُنـواَعَلـْیِهم... »فرمایـد: کنند؛ حال آنکه قرآن فربـاره اصـحاب کهـف می تخریب می

ا همچنین، فر هیچ کتاب تاریخی، تخریب قبور به فست صحابه گزارش نشـده اسـت.  2؛...ُبْنَیان 
را فتح کرفند، هیچ قبری را تخریب نکرفند، بلکـه بـه قبـر  هنگامی که صحابه، ایران، شام و مصر

اش فر شام و فانیال نبی فر شوش احترام نهافند. فیگر آنکه پیامبر را فر خانـه حضرت ابراهیم
تـوان  ففن کرفند که فارای بنا بوف. بنابراین، با استناف به حـدیثی مجعـول و بـا تفسـیر اشـتباه، نمی

به اولیای خدا و آزرفگـی فل مسـلمانان   احترامیفانست و موجب بیها مسلمان را مشرک  میلیون
 شد. 

ها )شیعیان(، طایفۀ مشرک و مرتدی هستند که از تطبیـق بسـیاری  رافضی»ها:  . به اعتقاف فاعش1
شـان جـایز، ای، مسلمان نیسـت و کشـتنورزند. بنابراین، هیچ شیعهاز شعاهر ظاهری امتناع می

 «  بلکه واجب است.
هـایی کـه پایـه و اساسـی  تیمیه و تهمت های اشتباه ابن ها و برفاشت ها با تحلیل فانه، فاعشیمتأس

کنند. به تعبیر مقام معظـم  زنند و فر زمین فشمن اسالم بازی می ندارف، به جنگ مذهبی فامن می
جهـل یـا الله، از  شا  زند که ان اند و جهلشان به کشتار مسلمانان فامن میرهبری، این افراف جاهل

 غرض خارج شوند.
فیدگاه ما فرباره ایمان، فیدگاهی بین خـوارج غلوکننـده و اهـل مرجئـه »گویند:  ها می . فاعشی۱

را  3که شهافتین را بگوید و اسالم خـوف را آشـکار کنـد و نـواقض اسـالم کننده است. کسیافراط
کنیم. همانا کفـر، بـر فانیم و باطن او را به خداوند متعال واگذار می انجام ندهد، او را مسلمان می

                                                           

ایـی وجـوف فارف. ر.ک: رضـوانی، . از سیوطی نقل شـده اسـت کـه از ابوالهیـاج فقـط همـین روایـت فر منـابع رو1
 . 6۱۱، ص گری و پاسخ به شبهات سلفی

 .1۳، آیه  . کهف2
ــاب 3 ــه فر کت ــت ک ــت اس ــزف وهابی ــالم ن ــواقض اس ــان ن ــش، هم ــزف فاع ــالم ن ــواقض اس  نااواقا اإلسااالم. ن

عبدالوهاب تجلی یافته است. فر اعتقاف آنان، توسل، شفاعت و استغاثه به ارواح اولیای الهی، از جمله موارف  محمدبن
 شوف. نواقض اسالم است که باعث خروج فرف از اسالم می
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شوف که به صورت قول یا فعـل  فو قسم است: کفر اکبر و کفر اصغر. حکم کفر، بر کسی واقع می
ن و حکم بر خلوف او فر جهنم، متوقف بر اثبـات  یا اعتقاف آن را کسب کند؛ اما تکفیر شخص معی 

 «شدن موانع آن است. شروط کفر و منتفی
عبـدالوهاب اسـت؛ زیـرا بیشـتر  تیمیـه و محمدبن مشکل فاعشی، پذیرش کورکورانـه عقایـد ابن

عبدالوهاب بیان کـرفه و اکنـون فاعـش فر شـهرهای تحـت اشـغال  نواقض اسالمی که محمدبن
م، نـاقض اسـالم نیسـت و بـه خوف، بر کوی و برزن زفه است، به تصریح همه علمای بزرگ اسال

 تیمیه، ناقض گماشته شده است. ها و به تأسی از ابن تصور غلط سلفی
هـا و  تحاکم به سوی طاغوت که همان احکام وضعی و قوانین عشـایر و فولت». آنان معتقدند: ۴

َأنـَّزَلَوَمنَلْمَیْحُكمِبَمـا»فرماید:  مجالس است، از نواقض اسالم است؛ زیرا خداوند متعال می
  1«الّلُهَفُخْوَلِئَكُهُماْلَكاِفُروَن

جای شگفتی است که سلفیان جهافی، ایـن آیـه را فال  بـر کفـر حاکمـان اسـالمی و نماینـدگان 
کنند؛ اما فو آیـه  فانند که به آنان کمک می می  مجلس شوراهای کشورهای اسالمی و فیگر مرفمی

َوَمنَلْمَیْحُكمِبَما»و  2«مِبَماَأنَّزَلالّلُهَفُخْوَلِئَكُهُماْلَفاِسُقوَنَوَمنَلْمَیْحكُ»فرماید:  بعد را که می
 بینند  را نمی 3«أنَّزَلالّلُهَفُخْوَلِئَكُهُمالَّظاِلُموَن

واجب و تقدم فیگران بر ایشان، حـرام اسـت  . فر نگاه فاعشیان، تکریم و تعظیم پیامبر اکرم6
بیت مطهـر و اصـحاب بـزرگ ایشـان از و کسی که افعا کند به مقام آن جناب شریف و مقام اهل

شوف. بنابراین، شیعیان و صوفیانی کـه بـرای بزرگـان خلفا و سایر اصحاب رسیده، کافر و مرتد می
 اند، کافرند. هلهمسان، بلکه باالتر از اصحاب پیامبر قا خوف، مقامی 

پرسـتی و گرایی و وطـنهای آن، مانند ملیها و تنوع گرایشزفگی با تفاوت پرچمهمانا غرب. »6
شوف و تمام کسـانی کـه کمونیستی و بعثی، کفر آشکار و موجب نقض اسالم و خروج از فین می

کرفن امـر  نفر فعالیت سیاسی مشارکت فاشته باشند، مانند احزاب سیاسی که به فنبـال جـایگزی
فیگری به جای فین خداوند و تسلط فشمنان خداونـد از صـلیبیان و روافـض )شـیعیان( و سـایر 

                                                           

 . ۴۴. ماهده، آیه 1
 . ۴7. ماهده، آیه 2
 . ۴6. ماهده، آیه 3
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َوِإَن»فرمایـد: مرتدان بر بندگان مؤمن خدا هسـتند، همگـی مرتـد هسـتند. خداونـد متعـال مـی
ُلوُمْمَوِإْنَأَطْعُتُمو ُِ کـه شـیوه  چنان 1«ُهْمِإَنُكـْمَلُمْشـِرُموَنالَشَیاِطیَنَلُیوُحوَنِإَلیَأْوِلَیاِئِهْمِلُیَجا

حزب اسالمی )حزب طارق الهاشمی(، شیوه کفر و ارتداف اسـت و سـلوک و مـنش آن بـا فیگـر 
ار و مرتدان، مانند حزب جعفری و ایاف عالوی، اختالفی ندارف و تمامی رهبران آنها،  شیوه های کف 

 2یا مدیر بخش وجوف ندارف.مرتد هستند. نزف ما، فرقی میان مسئول فر حکومت 
تمام کسانی که به هر شکلی )مانند: غذا، لباس، فرمان و ماننـد اینهـا(  اشـغالگران را یـاری . »7

 «که باعث تقویت و قدرت آنها شوف، کافر و مرتدند و خون آنها، مباح است.طوری فهند، به
افـراف   نشین، بر تمـامی مانجهاف فر راه خدا، از زمان سقوط آندلس برای آزافی شهرهای مسل. »8

تـرین گناهـان بعـد از کفـر بـه خـدا، نهـی از جهـاف فر راه خداسـت؛ واجب عینی است و بزرگ
هـیچ گنـاهی بعـد از کفـر بـه خـدا، »گویـد: حزم مـی که جهاف، واجب عینی است. ابن فرحالی

 «تر از نهی از جهاف فر راه خدا نیست. بزرگ
ـار باشـد و سرزمین مسلمانان، زمانی که فچا. »۱ ار شوف و غلبه فر آنها بـا احکـام کف  ر قوانین کف 

ار را فارف و این امر لزومـًا موجـب تکفیـر سـاکنان آن  احکام اسالم اجرا نشوف، حکم سرزمین کف 
هـای اسـالمی را فـرا گرفتـه، احکـام شوف. به سبب آنکه احکامی که امروز تمامی سـرزمیننمی

هـای آنهـا کفر و ارتداف جمیع حاکمان آن کشورها و ارتشطاغوت و قوانین آن است، ما حکم به 
شـویم کـه مـا بـا  تر اسـت. متـذکر میکنیم و کشتن آنها، از کشتن اشغالگران صلیبی، واجبمی

های عربـی و اسـالمی  هایی که با فولت اسالمی عراق جنگ کنند، هرچند که با نامتمامی قدرت
فاریـم تـا خـوف را قربـانی مطـامع  بـر حـذر مـی کنیم و جنگیم و آنها را نصـیحت مـیباشد، می

 «اشغالگران نکنند.
کشتن پلیس طاغوت و مرتـدان و هـر آنچـه از ایـن فو پدیـد بیایـد، واجـب اسـت؛ ماننـد . »۳9

ها و مؤسسـاتی کـه معلـوم بشـوف طـاغوت آنهـا را محـل تأسیسات نفتی و از بین برفن ساختمان
 «  استقرار خوف قرار فافه است.

های اهل کتاب و صابئان و مانند اینها فر فولت اسالم، حکم فشـمن را فارنـد و  گروه امروز. »۳۳

                                                           

 . ۳1۳. انعام، آیه 1
 به بعد. 68و مهدی فرمانیان، فاعش بررسی انتقافی تاریخ و افکار، از ص  . محمد ابراهیم نژاف 2
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انـد. بنـابراین، اگـر های گوناگون شکسـته شوند؛ چراکه عهد خوف را به شکلاهل نمه شمرفه نمی
العمری کـه  امنیت و امان بخواهند، باید پیمان جدیدی با فولت اسـالمی ببندنـد و شـروط مـافام

 «متوقف خواهد شد. نقض کرفند،
همانا فرزندان جهافی که فر میدان عمل فعال هستند، برافران فینی ما هسـتند و مـا آنهـا را . »۳1

کنیم؛ اما آنها به فلیل تخلف از واجب زمانه که اجتماع زیر پرچم واحـد متهم به کفر و فسق نمی
 «اند.است، فچار عصیان شده

ی( و حفـظ حـریم مسـلمانان )سـلفیان جهـافی( از نجات اسیران )سلفیان جهافی زنـدان. »۳۱
 فست کافران )شیعیان و حاکمان سـکوالر(، از طریـق جنـگ، واجـب اسـت. پیـامبر اکـرم

طورکه کفالت خانوافه آنها را مانند خـانوافه شـهدا، واجـب  اسیران را آزاف کنید؛ همان»اند: فرموفه
مانند کسی است که جنگ کرفه اسـت و هرکس که آمافه جنگ شوف، »و نیز فرموفند: « فانیم.می

 «اش بگذارف، مانند کسی است که جنگ کرفه است. کسی که جنگجویی فر خانوافه
های فنیوی از فست بـروف.  آموزش امور فینی به مرفم، واجب است؛ هرچند برخی از لذت. »۳۴

ز ضـوابط شـرع از علوم فنیایی هر آنچه مورف نیاز مرفم باشد، واجب و غیـر از آن تـا زمـانی کـه ا
خارج نباشد، مباح است. هر آنچه مرفم را به سوی امور زشت فرا بخوانـد و کمـک بـر انجـام آن 
باشد، حرام است؛ مانند فستگاه ماهواره. پوشاندن صـورت و فوری از بـدحجابی و پایبنـدی بـر 

 «.  عفت و طهارت، بر زنان واجب شرعی است

 نقد برخی از افکار تکفیری داعش

بر فر عدم جواز تکفیر اهل قبله و اهمیت جان و مال و آبروی مسلمان، بسیار اسـت. احافیث پیام
ت پیامبر است. این احافیث، نشان می  فهند که فیدگاه فاعش، بر خالف اسالم و سن 

هر شخصی به برافر مؤمنش بگوید: ای کافر، ایـن کـالم بـه خـوفش »فرموفند:  رسول خدا
به اهل توحید تعرض نکنید و بـه جهـت گنـاه، »ان فرموفند: فر حدیث فیگر، ایش 1«گرفف.بازمی

 2«تر اسـت. آنها را تکفیر نکنید. اگر کسی اهل توحیـد را تکفیـر کنـد، خـوفش بـه کفـر نزفیـک
                                                           

، ح حبان صحی  ابن؛ 666۱و  66۴۴، 6998، ۴8۱۱، ۴۴86، ح مسند احمد؛ 66۱۱، ح صحی  البخاری.  1
1۴۱. 

 .۴۳6، ص ۳9، ج المعجم الکبیر. الطبرانی،  2
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 1«یک از اهل قبله را تکفیر نکنید. هیچ»همچنین، حضرت فرموفه: 
-هم به فسـق و کفـر نمـیهیچ انسانی، انسان فیگر را مت»روایت کرفه:  ابونر غفاری از پیامبر

کسـی کـه مـؤمنی را »و یا فر حدیثی فیگر فرموفند:  2«کند، مگر اینکه خوفش مرتد خواهد شد.
 3«به کفر نسبت فهد، این عمل مانند قتل مؤمن است.

 سخنان علمای بزرگ اسالم درباره تکفیر مسلمان

نجـیم حنفـی  ابن 4«است.حق، فر عدم تکفیر اهل قبله »گوید: می فت  القديرهمام حنفی فر  ابن
یک از اهل قبلـه را بـه فلیـل بـدعت،  ما هیچ»و شرح آن آورفه است:  جمع الجوامعنیز فر کتاب 

کنیم؛ مانند منکران صفات خدا و کسانی که قاهل به عدم خلـق افعـال بنـدگان توسـط تکفیر نمی
نـووی از  5«تند.خداوند هستند و یا کسانی که قاهل به رؤیت خداوند متعـال فر روز قیامـت هسـ

یـک از اهـل  جمهور فقها از اصحاب ما، هیچ»گوید: می روضهفر کتاب  صحی  مسلمشارحان 
 6«کنند.قبله را تکفیر نمی

اهل قبله تـا »از کتب مورف توجه سلفیان عصر حاضر، آمده است:  شرح عقیده طحاويهفر کتاب 
آورفه، اعتــراف فاشــته و تصــدیق کننــد، مســلمان و مــؤمن  زمــانی کــه بــه آنچــه پیــامبراکرم

مسـلمان بـا انجـام گنـاه، از »گویـد:  می کالم طحااویشرح العز حنفی فر  ابی ابن 7«باشند. می
شوف؛ تا زمانی که آن گناه را حالل نداند. بنابراین، مسلمان، هرچند اهـل هـوا و اسالم خارج نمی

آورفه، تکـذیب نکنـد، کـافر  که آنچه را پیـامبر اکـرم هوس باشد و یا اهل گناه باشد، مافامی
 8«شوف.نمی

                                                           

عن السیدة عاهشـة رضـی اللـه تعـالی عنهـا وقـال »: 1۳6، ص ۳، ج کنز العمال؛ ۳97، ص ۳، ج مجمع الزوائد.  1
؛ نصـب الرایـة فـی تخـریج «سارة وهوضـعیف متـروک الحـدیث. ابی بن الهیثمی رواه الطبرانی فی االوسط وفیه علی

 «عن ابی الدرفا  وفی اسنافه من یروی المناکیر ومن هوضعیف.: »۴86، ص 1احافیث الهدایة، ج 
 .71۱، ح مشکل اآلثار؛ الطحاوی، 196۱9، ح حمدمسند ا؛ 6686، ح صحی  البخاری.  2
 .۴6۱، ص ۳9؛ مصنف عبدالرزاق، ج ۴81، ص 8ج  مصنف عبدالرزاق،؛ 66۴9و  6687، ح صحی  البخاری.  3
 .۱۳۳، ص ۱، ج رّد المختار؛ ۱۱7، ص 6، ج فت  القدير.  4
 .۴9۳، ص ۱، ج البحرالرائق.  5
 .۳79، ص ۴، ج المفتین ةروضه الطالبین وعمد.  6
 .۳1۴و  ۳1۱، ص الطحاوية ةالعقید.  7
 .71۱، ص شرح الطحاوی.  8
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ار
 

 تکفیر مسلمان به دلیل دوستی و همکاری با کف

ـار  ار، همان کف  ار است. مقصوف از کف  یکی از فتاوای فاعش برای تکفیر مسلمانان، همکاری با کف 
 الزم است: اصلی، یعنی آمریکا و امثال ایشان است. فر این باره، بیان چند نکته

ار، بـه تصـریح روایـات و اتفـاق همـه علمـای اسـالم، موجـب کفـر نمی۳ شـوف.  . کمک به کف 
ترین روایت فر این مسئله، حدیث حاطب اسـت کـه فر صـحیح بخـاری و ُمسـلم آمـده  صریح
ای به مشرکان نوشت و برخی اسـرار مسـلمانان را فر اختیـار  فر زمان پیامبر، حاطب نامه 1است.

ار مکه قرار فاف. بعد از آنکه پیامبر اکرم شوف، فلیل آن را جویـا متوجه این اقدام حاطب می کف 
گوید: من کاری کـه موجـب کفـر و ارتـداف شـوف، کند و میشوف و حاطب فالیلی را نکر میمی

عـرض  ندافم و به کفر بعد از اسالم راضی نشدم. فر این هنگام، عمـر بـه پیـامبر اکـرمانجام 
فرماید: حاطـب، از فهد و میکند: اجازه بدهید گرفن این منافق را بزنم که حضرت اجازه نمیمی

 اهل بدر است.
 شوف، این است که حاطـب بـا وجـوف افشـای اسـراروضوح فیده می نکته جالبی که فر روایت به

ار، از سوی پیامبر کافر محسوب نشد؛ ولی فاعشی ها بر خالف این روایت، مـرفم  جنگی برای کف 
گناه مسلمان را بدون هیچ فلیلی و تنها به جهت مخالفت با عقیـده ایـن گـروه، کـافر فانسـته،  بی

 فانند. خون آنها را مباح می
ار موجب شکست م1 ار شوف، . به تصریح همه علمای اسالم، اگر کمک به کف  سلمانان و غلبه کف 

 شوف.  شوف؛ اما تکفیر نمی این شخص به فلیل خیانت کشته می
ار، فقط به انگیزه فنیوی باشد و یا به اجبار و اکـراه باشـد، فر ایـن با . اگر فوستی و همکاری ۱ کف 

شـوف.  مورف، تمامی فقهای اسالم اتفاق فارند که حکمـش کشـتن نباشـد؛ هرچنـد مجـازات می
ار و کمک بـه آنـان، هـیچ فلیلـی وجـوف نـدارف کـه »گوید: می األمفر کتاب شافعی  فر تأیید کف 

  2«موجب خروج مسلمان از اسالم شوف.
گویـد: گـاهی اوقـات، مسـلمان بـه واسـطه ارتبـاط می مجموع الفتاویتیمیه فر  همچنین، ابن

ار رابطه برقرار می هی است که موجب نقصان کند که این عمل، گناخویشاوندی و یا نیازی، با کف 
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شـوف؛ ماننـد نامـه حاطـب بـه مشـرکان و شوف؛ ولـی موجـب کفـر مسـلمان نمـیفر ایمان می
   1ُابی  فر مسئله افک. بن عبافه به عبدالله کرفن سعدبن کمک

ار را اعانت می۴ کنند، فر فوران معاصـر نسـبت بـه فوران گذشـته بایـد . فر تکفیر کسانی که کف 
تر جبهه اسالم و کفر کاماًل واضح و روشن بوف؛ اما فر فوران معاصر به  پیش احتیاط بیشتری کرف.

ناک شـده اسـت. فر سبب اختالف علما فر مورف مساهل مختلف، این امر برای عموم مرفم شبهه
کـه برخـی فیگـر از علمـا، از  کننـد؛ فرحالیای را تکفیر مـیاین فوران، برخی با صدور فتوا عده

کنند و همین مسئله موجب سرفرگمی عموم مـرفم شـده اسـت و بایـد فر همان عده حمایت می
 2مسئله تکفیر، احتیاط بیشتری کرف.

 حکم کفر برای بالد اسالمی

هـای اسـالمی، جـزو بـالف کفـر محسـوب کند: فر این فوران، تمـامی سـرزمینفاعش افعا می
این کشورها نیز بـه سـبب شوف و عالوه بر تکفیر حاکمان و ارتش کشورهای اسالمی، مرفمان  می

 شوند. زندگی فر بالف کفر و عدم مبارزه با حاکمان آن، تکفیر می
اما علمای اسالم چنین تفسیری از فاراالسالم و فارالکفر را به هیچ وجه قبول ندارنـد و معتقدنـد: 

 مبساو این بیان، تفسیر  بسیار خطرناکی از فارالکفر است. سرخسی از علمای بزرگ حنفـی فر 
گوید: هرمکانی که احکام اسالم فر آن ظاهر باشد و قدرت منطقه فر فست مسلمانان باشـد،  یم

آن منطقه بالف اسالم است. فاراالسالم، جایی است که بیشتر احکام اسـالم فر آن ظـاهر باشـد؛ 
 مانند: توحید، انان، نماز، روزه، حج و حجاب.

انـد: فاراالسـالم، مکـانی اسـت کـه  ا قاهلگوید: جمهور علمـتیمیه می قیم جوزی شاگرف ابن ابن
کنند و احکام اسالم فر آن جاری است و تا زمانی که احکام اسالم فر مسلمانان فر آن زندگی می

آن جاری باشد، فاراالسالم است؛ اما بالفی که غالب احکـامی کـه فر آن رایـج اسـت، احکـام 
 شوف.اسالمی نباشد، بالف کفر محسوب می

قدند: تبدیل بالف اسالم به بالف کفر، شرایطی فارف کـه عبـارت اسـت از: عـدم علمای اسالم معت
اجرای احکام شریعت، غلبه مشرکان بر بالف مسلمانان، ظهور احکام کفرآمیز و غلبه آن نسبت به 
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کـدام از  یک از مـذاهب اسـالمی، هیچ احکام اسالمی. بنابراین، فر فوران معاصر بر اساس هیچ
گونـه اسـتیال و  ف کفر تبدیل نشده است؛ زیرا مشـرکین فر بـالف اسـالمی هیچبالف اسالمی به بال

االیمان و  ای از خوف مسلمانان، هرچنـد ضـعیفای ندارند؛ بلکه اکنون فر بالف اسالمی عدهغلبه
ار کنند و قوانینی را وضع میوابسته به کشورهای غربی، بر اوضاع حکومت می کنند؛ حتی اگر کف 

استیال پیدا کنند و بر آن حکومت نمایند، ولی شعاهر اسالمی باقی بمانـد و عمـل بر بالف اسالمی 
کنـد و همـان بـالف اسـالمی بـاقی به احکام اسالم رایج و آشکار باشد، حکم بالف کفر پیدا نمـی

 خواهد ماند. 
ار بر بالف اسالمی، فاراالسالم به فارالحـمی حاشیه بر شرح کبیرفسوقی فر  رب گوید: با غلبه کف 
شوف تا زمانی که شعاهر اسالمی فر آن برپا باشد. ضمن اینکه امـروزه احکـام و شـعاهر تبدیل نمی

 اسالم فر همه کشورهای اسالمی آشکار است و احکام اسالم فر آن غلبه فارف. 

 موضع داعش در قبال شیعیان و ایران

 1ه شـیعیان را اعـالن کـرف.ای علیـای، جنگ فرقهم، زرقاوی رسمًا با صدور بیانیه199۴فر فوریه 
ل «القاعده فی بالف الرافـدین»زرقاوی به عنوان رهبر کاریزمای فاعش، پس از تشکیل  ، فشـمن او 

شیعه را خاهن و منافق معرفی نموف و عموم شیعیان را تکفیر  خوف را شیعیان نامید و به طور رسمی، 
هـل أتـاک »ی منسـوب بـه او بـا نـام ا زرقاوی فر رسـاله 2آنها را جایز شمرف.  کرف و کشتن تمامی

سبأ یهوفی فانست که با هدف تفرقـه میـان  بن، تأسیس شیعه را به فست عبدالله«حدیث الرافضة
شدن عثمان منجـر شـد و پیـروان او را  امت اسالم علیه خلیفه وقت قیام کرف و فر نهایت، به کشته

 نامیدند. « شیعه»
امـامی، زیدیـه، هـای شـیعی )فوازفهمـامی گـرایشزرقاوی فر این رساله، به بررسـی عملکـرف ت

ت  های شیعه( فر طـول تـاریخ فر برابـر اهل اسماعیلی و فیگر فرقه فافن  پرفاختـه، بـا نسـبتسـن 
کنـد. ایـن، فر های شیعه معرفی مـیهای بسیار به شیعیان، بهاهیت را نیز از فرقه افتراهات و تهمت

ه و خـارج از اسـالم محسـوب اهیت، فرقهحالی است که از نظر تمامی علمای شیعه، به ای ضـال 
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ت نبوی، قاهل بـه تکفیـر می شوف. زرقاوی فر این رساله، به گمان خوف، با بیانی از آیات قرآن و سن 
سـند، شـیعه را فر طـول شیعیان شده است. وی با استناف به منابع تـاریخی ضـعیف و بـی تمامی 

پیمانی یهوف و نصـاری، بـه فنبـال که همیشه با همکند پیمان یهوف و نصاری معرفی میتاریخ هم
ت بوفه است و فر ظاهر، افعای وحدت با اهل نابوفی اهل کنـد و فر بـاطن، آنـان را سن ت می سن 

سن ت، هرگز ممکـن نیسـت. ایـن، فر  فاند. پس، وحدت میان شیعه و اهلفشمن اصلی خوف می
اهیل و حمایـت از فلسـطین فر جهـان فار مبارزه بـا اسـر حالی است که جمهوری اسالمی پرچم

های سنگینی را به جهت ففاع از مسئله مقدس فلسطین متحمل شـده  اسالم است و تاکنون هزینه
های مبارز فلسطینی، جمهوری اسالمی ایران، تنهاکشوری اسـت است. به اعتراف تمامی جریان

 که بیشترین حمایت را از مبارزان فلسطینی فاشته است.
یاما بهترین ف بوفن جریانات مبـارز فلسـطینی  لیل بر بطالن مدعای فروغین زرقاوی و فاعش، سن 

هاست که جمهوری اسالمی با تمـام تـوان و  و ارتباط عمیق آنها با جمهوری اسالمی است. سال
های مذهبی، از تمامی جریانات ضد  استکباری و ضد  صهیونیسـمی فر بدون فرنظرگرفتن گرایش

ی حمایت کرفه است. سؤالی که فر اینجا مطرح است، اینکه چگونه  سراسر جهان، از شیعه و سن 
امکان فارف کشوری که بیشترین فشمنی را با اسراهیل فارف، متحد آمریکـا باشـد و مـورف حمایـت 

هـای ظالمانـه  شـوف؟ آیـا تحریمآمریکا قرار بگیرف؟ کدام منافع آمریکا با حمایت ایران تأمین مـی
سـاله  های هشتشوف؟ آیا حمایتهوری اسالمی، حمایت محسوب میآمریکا و غرب علیه جم

نها آمریکا از صدام برای جنگ بـا جمهـوری اسـالمی، حمایـت بـه کشورهای غربی و فر رأس آ
 روف؟شمار می

 تحلیلی بر مواضع داعش

های خوف، فضای موجوف فر عراق و سوریه را به سـوی  رسد فاعش برای توجیه اشتباه . به نظر می۳
ی کشانده و از طریـق تحریـک احساسـات، جوانـان خـام، امـا پرشـور ج نگ مذهبی شیعه و سن 

ت منطقه و جهان را به سوی خوف و به کام مرگ می اهل نمـایی کشد. رهبـران فاعـش بـا بـزرگ سن 
کوشـند. بنـابراین، سن ت عراق، برای بقـای خـوف مـی ها و تأکید بر ظلم شیعه به اهل برخی اشتباه

م آنها افتافه، به جنگ مذهبی فامن بزنیم که برنده اصلی فر این جنگ، آمریکا و بازنـده نباید فر فا
ی خواهد بوف.  آن نیز شیعه و سن 
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بوفن، همیشـه و همـه جـا مـورف ظلـم  بیت، به اتهام شیعه . فر طول تاریخ شیعیان و پیروان اهل1
جفاها را با محبت و ارتباط و تعامـل ایم که این بیت خوف آموخته اند؛ اما از اهل حاکمان قرار گرفته

زند، نه خدعه است و نه ریا و نـه هـیچ  جبران کنیم و اگر ایران اسالمی َفم از وحدت و تقریب می
ایم که به عیافت مخالف خوف برویم. فر تشـیع جنـازه و  بیت خوف آموخته چیز فیگر؛ بلکه از اهل

پس، هزینه فـراوان « .. هذا أفب جعفر.هذا جعفری.»نماز جماعت آنان شرکت کنیم تا بگویند: 
پـرفازیم و از ایـن امـر نیـز  تقریب و وحدت را به فلیل عمل به سخنان گهربـار بزرگـان خـوف می

 پشیمان نیستیم. 
فاند برای حفظ جان مسلمانان فر اقصی نقاط جهان بکوشد و  . ایران اسالمی بر خوف فرض می۱

نه از کسـی توقـع فارف. ایـن را اسـالم بـه مـا آموختـه و  گیرف و برای این کار، نه از کسی اجازه می
، نخستین عامالن به آن بوفند. ایران اسالمی هر کجا نـدای مظلومیـت مسـلمانی را بیت اهل

کند. اکنون ایران، کشـوری شـیعی و تنهـا کشـوری  فاشتی او را حمایت می هیچ چشمبشنوف، بی
ی هزینه فراوانی می تی فارف و نه توقعی.  است که برای فلسطینیان سن   فهد؛ اما نه من 

اند؛ ولی به جنگ مسلمانان رفته، برافران فینـی خـوف را  ها اسم خوف را جهافی گذاشته . فاعشی۴
گیرند. حال، پرسش ایـن اسـت کـه ایـن چـه نوامیس و اموال آنان را نشانه می رسانند و به قتل می

اند و بـرعکس، مسـلمانان و مؤمنـان فر  جهافی است که مشرکان از ایـن مجاهـدان فر آسـایش
ها راضی است و آنهـا واقعـًا بـه نفـع اسـالم عمـل  از فاعشی اند؟ آیا اکنون پیامبر خداهراس

رونـد، جـدا  تأمل، شاید آنها را از راهی که می کنند؟ کمی  بازی می نمایند؟ یا فر زمین فشمن می
 کند.

فر مقابـل خـوارج را عملیـاتی  . شیعه فر مقابل خوارج عصر، باید همان روش امیر مؤمنان6
َْ  الب ِطا »به خوارج فرموف:  کند. امام علی ُُ ِا ٍِ ُحإا این، همان روشی است که مقـام .« َ ِّلَّمُة َح
روز رحلـت  ویژه فر سـال فر سخنانشان فرباره فاعش و امثال آن فر موارف متعدف، به معظم رهبری

اینها فشمن اصلی ما نیستند؛ بلکه آمریکا که پشـت »بیان فاشتند. ایشان فرموفند:  امام خمینی
سر اینهاست، فشمن اصلی ماست. مراقب باشیم فر زمین  فشمن بازی نکنیم، راه را گم نکنـیم و 

 1 «مان را فر زمین فشمن صرف ننماییم.های هزینه
                                                           

 .۳۱۱۴. سخنرانی ایشان فر سالروز رحلت امام خمینی، سال 1





 مجلس بیست و نهم 

 در منابع یهود مهای صهیونیس ویژگی

 *اکبرمؤمنیاالسالموالمسلمینعلیحجت

 اشاره

شـکل گرفـت و نخسـتین  «بازگشـت بـه سـرزمین موعـوف»با شعار فریبنـده  ،صهیونیسمجنبش 
فر شـهر بـال سـوهیس برگـزار  م۳8۱7به ریاست تئوفر هرتـزل فر سـال  ،هاهمایش صهیونیست

انجامیـد و  م۳۱19بـه صـدور اعالمیـه قیمومیـت فلسـطین فر سـال  ،های هرتزلگرفید. تالش
 م نیـز۳۱67تأسیس رسمی فولـت اسـراهیل اعـالم گرفیـد و فر سـال  م۳۱۴8فر سال  ،سرانجام

ت صهیونیسـم اسـت و هـدف کـل حرایسـتگاه او   ،اما تشکیل فولت اسـراهیل ؛قدس اشغال شد
یهـوف،   ها با استفافه ابزاری از ایدهولوژیومت جهانی یهوف است. صهیونیستکیل حکاصلی، تش

د و نـنک ریـزی مـی ومـت جهـانی خـویش برنامـهکیل حکها و تشبرای استیال بر تمامی سرزمین
یل، تجسم بخشی از نقشه صهیونیستی است. گرچـه جنـبش صهیونیسـم بـا آیـین یهـوفی هاسرا

ای مؤثر و قدرتمند  عنوان وسیله این جنبش همواره از فین و مذهب به  اما ،های اساسی فارف تفاوت
سـال از  79بـا گذشـت حـدوف  هروزاستعماری استفافه کرفه است. ام  های برای فستیابی به طرح

                                                           

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. *
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ای، های سیاسی، اقتصـافی و رسـانهتشکیل رژیم صهیونیستی و نفون جهانی این رژیم فر عرصه
با استفافه از منابع یهـوف،  ،شناخت آن بیش از هر زمان فیگری ضرورت یافته است. فر این مقاله

 گیرف.های صهیونیسم مورف بررسی قرار میترین ویژگیمهم

 صهیونیسممفهوم 

ه کر آفتاب قرار فارف و پُ  کوه خشکبه معنای « صهیون»وهی به نام کفر جنوب غربی شهر قدس، 
بـه آبـافی آن  و های آن اقامـت گزیـد هنگام وروف به این سرزمین بر فراز و فامنه فاوف  حضرت

اف ه اعتقـکـمقـدس یهوفیـان شـد   انکم ،پرفاخت و آنجا را شهر فاوف نامید. صهیون بدین جهت
 ،لکفر صهیون است. هی« لکهی»ونت فارف. این اعتقاف، ناشی از وجوف کیافتند خداوند فر آن س

  خرهعنـوان خانـه خـدا و بـاأل م بـهکـ مکساخته شد و  فاوف بن ه توسط سلیمانکساختمانی بوف 
آرامگـاه حضـرت  کـه شـوفمیراث فرهنگی یهوف، مظهر فینی و جاوفانگی آنان گرفید. گفتـه مـی

اسراهیل بر باالی کوه صهیون قـرار فارف.  گروهی از انبیای بنی نیز و و حضرت سلیمان فاوف
واژه صهیونیسم که از نام کوه صهیون اخذ شده، فر اواخر قرن نوزفهم میالفی بـرای جنبشـی بـه 

م ۳8۱7از سـال  .)فلسـطین( بـوف یهوف به سرزمین اسـراهیل  کار رفت که هدف آن، بازگشت قوم
 1ه توسط تئوفور هرتزل تأسیس گرفید.کشوف  جنبش سیاسی اطالق می  کی صهیونیسم به

 های صهیونیسم ویژگی

 پرستینژاد. 1

طـور ه فر منـابع یهـوف بـ ،های صهیونیسـم اسـتترین ویژگی امتیازطلبی و نژافپرستی که از مهم
 ،باطل آنهاسـتار و پندارهای که زاییده افکاس یافته است. روحیه نژافپرستی کصریح و فراوان انع

و رفتارهای ناپسند شده است. آنان خـوف را ملـت برگزیـده خداونـد و  ها منشأ بسیاری از انحراف
 فانند.نما میها را حیوانات انسان سایر ملت

تمایز میان یهوف و غیریهـوف  3«اشنویر زالمن 2یرب  »های مطابق برخی منابع یهوف، از جمله نوشته
                                                           

؛ 1۴۱، ص يخ اورشالیمتاار ؛ سید جعفر حمیدی، «صهیون»، واژه کتاب مقدس قاموس . ر.ک: جیمز هاکس، 1
 . 16، ص بوی خونمحمدرضا واحدی، 

ی )2  شوف.(، به رهبران مذهبی یهوفی اطالق میRabbi. رب 
3  . R.Schneur Zulman. 
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روح  ؛روح حیـوانی و روح الهـی :فارای فو روح اسـت ،هـر یهـوفیر شده است: کگونه ن را این
امـا فر  ؛ایـن روح، منبـع ُشـرور اسـت .فر باالترین طبقات نیروهای شیطانی ریشه فارف ،حیوانی

« طبقـه نـور»ه فر کچرا ؛خواهی نیز هستکمنشأ خیرهای طبیعی مانند مهربانی و نی ،عین حال
 ،روح الهی؛ اما ناره عالم قدسکله عالم شیاطین به کاز شا ترین نقطهکیعنی نزفی ؛نیز ریشه فارف

 ،نه تنها فاقد روح الهی هسـتند ،بخشی از خداست. بیگانگان ،معنا کفر خدا ریشه فارف و یا به ی
تـری از عـالم هـای پـاییناز الیـه ،ه روح حیوانی آنان نیز فر مقایسه با روح حیـوانی یهوفیـانکبل

 1گیرند. شیطانی ریشه می
ه جزهـی از خداونـد باشـند. ایـن کـبر ارواح یهوف نهافه شده اسـت  ،تگوید: این من  می 2موفلت

اگـر  .آیـد ه فرزند از جوهر و نات پدر بیـرون مـیک چنان ؛زنند انه می از جوهر خداوند جو ،نفوس
تابیـد.  باریـد و خورشـید نمـی بست و باران نمی ت از روی زمین رخت برمیکیهوفیان نبوفند، بر

 های روی زمین قافر به زندگی نیستند. ملت ،بدون اسراهیلیانپس، 
هـای یهوفیان نیز برترین ملت ،ه انسان بر حیوان فضیلت فارفک گونه همان ،بر اساس تعالیم تلموف

فقـط یهوفیـان  زیـرا ؛ندک می کهای فرزندان اسراهیل را خن فل ،اند و گورهای غیریهوف روی زمین
 های مختلف حیوان نیستند.جز گونه های فیگر چیزی بشرند و ملت

تـو بایـد از او  ،رفکـگوید: هرگاه یک فرف یهوفی با غیریهوفی اختالف پیـدا تلموف به یهوفیان می
خواهـد و چنانچـه ه شریعت ما از مـا مـیکنی و به آن غریبه بگویی: این چیزی است کپشتیبانی 

م شـوف و کنی تا فر فعوا حاک کمکرا شریعت آن غریبه با یهوف همراهی نشان فهد، باید برافرت 
ه چنـین نباشـد کـخواهـد. فر صـورتی  ه شریعت تو از تو میکبه غریبه بگویی: این چیزی است 

ه کـوظیفـه فاری  ،یعنی یهوفیان فارای قاضی نباشند و قوانین مخصوص به خوف نداشته باشـند()
 3نی تا یهوفی پیروز شوف.کفام افپیرامون آن غریبه، تارهای تزویر و نیرنگ بتنی و او را فر آن 

وروش از بابـل بـه سـرزمین خـوف کـسال تبعید به فسـتور  79اسراهیل پس از  ه قوم بنیک هنگامی
بنـا  ه توسط سـلیمانک را ند معبدیکرفبازگشتند، اقدام به بازسازی خانه خدا نموفند و تالش 

                                                           

 .۱69صباورها و آيین يهود، . الن آنترمن، 1
 .ترین منبع فینی و اعتقافی یهوف است . تلموف، پس از تورات، مهم2
 به نقل از تلموف. 697ـ  696، ص دانشوران صهیونهای  ، پروتکل. عجاج نویهض3
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تبعیدشـده بازگشـته و  فیـان  ه یهوکـنان منطقـه بـاخبر شـدند کوقتی سا .نندکبازسازی  ،شده بوف
بگذاریـد مـا هـم فر »گفتنـد:  ،اسراهیل رفتهمشغول بازسازی خانه خدا هستند، نزف سران قوم بنی

پرسـتیم و تـا را مـیکچون ما هـم مثـل شـما خـدای ی ؛نیمکاری کبازسازی خانه خدا با شما هم
فهـیم فر  ه شما اجازه نمیب»ولی سران قوم یهوف گفتند: « .ایم رفهکهمیشه برای خدای شما قربانی 

اسـراهیل سـاخته  بایـد بـه فسـت قـوم بنـی ،خانه خداوند، خدای اسراهیل .باشید کار شریکاین 
  1«شوف.

عنوان یکی  با غیریهوفیان، به 2«حسید»توان از طرز برخورف و رفتار جنبش فر عصر حاضر نیز می
بش زنده و موجوف با صدها هزار از مصافیق نژافپرستی یهوفیان یاف کرف. حسیدیسم، هنوز یک جن

ی»که متعصبانه گوش به فرمان  است عنصر فعال ـی ؛خـوف هسـتند« های مقدس رب  هـایی کـه رب 
هـای بـاالی ارتـش، نفـون  برخی از آنها فر اسراهیل و فر میان رهبران اغلب احزاب و حتی فر رفه

 اند. ای به فست آورفه العافه فوق
هـای جنـبش  تـرین شـعبه کـه یکـی از مهم 4«هباف»از جنبش  3«هاتانیا»کتاب مشهور و اساسی 

چیـز خـوبی  کند که فر آنها مطلقاً  حسیدیسم است، غیریهوفیان را مخلوقاتی شیطانی معرفی می
اصـواًل  .با جنـین یهـوفی تفـاوت فارف ،وجوف ندارف و حتی یک جنین غیریهوفی از حیث کیفیت

 اند. یهوفیان خلق شده به هدفکاهنات فقط  است؛ زیرا تمام« زیافی»یک غیریهوفی، موجوفی 
فر میـان عمـوم،  ،و بـه طـرز وسـیعیشـده این کتاب به ففعات و فر تیراژ باال فر اسراهیل چـاپ 

قبل از هجـوم اسـراهیل بـه  خصوص به، «هباف»ه است. این تبلیغات گرفیدمدارس و ارتش منتشر 
تارها بـه مضـایقه کمـک فارویـی از به منظور وافارکرفن پزشـکان و پرسـ م۳۱87لبنان فر مارس 

شدت یافت و ایـن روش یـا ایـده شـبه نـازی، فقـط متوجـه اعـراب یـا « ن غیریهوفیامجروح»
 5شد. بلکه هر غیریهوفی را شامل می ف؛ها نبو فلسطینی

                                                           

 .۱ـ  ۳: ۴. عزرا، 1
وچرای قـوانین  چـون (، فر اصل، یک فرقه یهوفی قبل از مسیحیت بوف که اعضای آن به اجـرای بیHassidحسید ). 2

 یهوف سخت پایبند بوفند.
3  . Hatanya. 

.4 Habbad.شعبه فرعی جنبش مذهبی و اجتماعی حسیدیسیم است ، 
يخ يهود؛ آيین يهوداسراهیل شاهاک، .  5  .6۴ـ  6۱، ص تار
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هـا و فر عصر حاضـر برخـی اندیشـمندان روشـنفکر یهـوفی بـا انتقـاف از اندیشـه ،استگفتنی 
اند. اسـراهیل شـاهاک کـه  عملکرف یهوفیان متعصب را به چالش کشیدههای نژافپرستانه، سیاست

فانـد  خوبی می نویسد: هرکس فر اسراهیل زندگی کرفه باشد، بهمی ،خوف یک یهوفی منتقد است
های اسـراهیل تـا چـه حـد که نگرش تنفرآمیز و ظالمانه نسبت به غیریهوفیان فر میان اکثر یهوفی

طبعًا از فیگران )خـارج از اسـراهیل( پنهـان نگـه فاشـته شـده  ،عمیق و گسترفه است. این نگرش
 1است.

 آیین اختصاصی. 2

را خـدای « یهـوه»فاننـد کـه یافماندنی از عهـد و پیمـانی مـی یهوفیان، صحرای سینا را صحنه به
اسراهیل را امت برگزیده گرفانید. آنان معتقدند عهدی که فر صحرای سـینا بسـته اسراهیل و بنی بنی

 های آن نیز به پیمان خداوند با نوحفاشت که پیشینه ریشه فر میثاق خداوند با ابراهیمشد، 
مثابه یک لطف به وسیله ارباب فر نظر گرفته شده که بایـد وفـافاری  به ،این پیمان 2گشت.باز می

 هنگامی کـه موسـی 3سپاسگزارانه رعیت را برانگیزاند و مفاف این معاهده فر عمل تجلی یابد.
اسـراهیل ظـاهر  تری از عهد و پیمان خـدا بـا بنـیلواح شریعت را فریافت کرف، شکل بسیار فقیقا

بـه  ،شوند به آن عمل نمایند. سفر تثنیهمتعهد می ،اسراهیل آن را پذیرفته شد؛ عهدی که تمامی بنی
 بوفن این پیمان اشاره فارف: فوسویه

نمـوف و  خـواهی او سـلوک هـایطریـق بـه و اینکه توست خدای که اقرار نموفی ُهَوهیَ  امروز به»
 تـو اقـرار کـرفه شنید. خداوند امروز بـه ، آواز او را خواهیفاشته او را نگاه و اوامر و احکام فرایض

فاری و  اوامر او را نگـاه است و تا تمامی فافه تو وعده به کهچنان ؛او هستی خاص تو قوم که است
، ُهـَوهیَ  ، بلند گرفاند و تـا بـرایاست ساخته که هاییامت از جمیعو اکرام  و نام تا تو را فر ستایش

 4.«است فافه وعده کهچنان ؛باشی مقدس ، قومخدایت
تـوان بـه ایـن واقعیـت فسـت یافـت کـه انتخـاب و روشنی می با فقت فر کتاب مقدس عبری به

یهوف، تنها مشروط به ایمان به خدا و وفافاری و رعایـت عهـد اسـت و فر صـورت برگزیدگی قوم 
                                                           

 .۳8۴. همان، ص  1
يخی.  2  .۳۱، ص يهوديت بررسی تار

3  . Wenham, Gordon "Law in the Old Testament ", in: The Oxford Handbook of Biblical Studies.p 357. 
 . ۳۱ـ  ۳7: 16. تثنیه،  4
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اسـت  شکنی، این موهبت الهی از آنان گرفته خواهد شد. فر تورات به آنان هشدار فافه شدهپیمان
چنانچه فیگر خدایان را عبافت کنند و قوانین الهـی را پـاس ندارنـد، لعنـت و عـذاب خـدا و  که

گیـر هـا گریبـانها و بیماریسرگرفانی فر میان سایر ملل، و نیز انواع گرفتاریرسوایی و خواری و 
 1آنان خواهد شد.

اسراهیل عهد و پیمان با خدا را رعایـت  بیانگر آن است که بنی ،تاریخ یهوف و متون مقدس یهوفیان
عـذاب خـدا را ه خشم و کاسراهیل را نی بنیکشپیمان ،تورات .اندشکنی نموفه پیمان بارها ،نکرفه

رف و به پدرانت ملحق خدا به موسی گفت: تو خواهی مُ »گوید:  یافآوری نموفه و می ،فر پی فاشته
رفه، به پرستش خدایان بیگانـه کاین قوم فر سرزمین موعوف، به من خیانت  ،خواهی شد. بعد از تو

آنگاه خشم من  .ستکخواهند ش ،امه با ایشان بستهکخواهند پرفاخت و مرا از یاف برفه، عهدی را 
رف و رویـم را از ایشـان برخـواهم گرفانـد تـا نـابوف کخواهم  کور شده، ایشان را تر بر ایشان شعله

 2«.شوند
شما قوم مـن نیسـتید و مـن »شوف آنان از سوی خدا طرف شوند:  شکنی قوم یهوف موجب می پیمان

همان عهدی که عامـل اصـلی برگزیـدگی آنـان بـوف، بـه عامـل  ،نتیجهفر  3«خدای شما نیستم.
 4کننده طرف این قوم منتهی شد. تعیین

هایی است که از پیمـان از گذشته، اعتقاف یهوفیان بر این بوفه که یهوفیت، حاصل تعالیم و فرمان
                                                           

 .۱7ـ  ۳۱: 18. تثنیه،  1
 .۳7ـ  ۳6: ۱۳ . تثنیه،2
 .۱: ۳. هوشع،  3
شـدن عهـد  شکنی یهوف، از چنان اهمیتی برخورفار است که مسیحیت، موجوفیت خوف را فر راسـتای باطل. پیمان 4

پرسـتی  نمایند. مسیحیت معتقد است که تـاریخ بشـر از زمـان گوسالهخدا با یهوف و ضرورت عهد جدید، توجیه می
ای اسـت کـه بـه نظـر قابـل گونـه شکنی، بهو تعهد فوباره به اطاعت است. این پیمانیهوف، ُپر از نقض پیمان و عهد، 

رو، نیـاز بـه کند. ازایناصالح نیست. فر نتیجه، خداوند امت خویش را با اخراج و تخریب معبد به حال خوف رها می
که عهدی غیرقابل نقض کـه بـر شوف؛ عهدی وفافارانه که مبتنی بر ارافه متزلزل بشری نباشد؛ بلپیدا می« عهد جدید»

قلوب مرفم حک گرفیده باشد. به اعتقاف مسیحیان، این عهد ناگسستنی، همان اطاعت پسر است کـه تمـام نافرمـانی 
بشریت را تحمل کرف و به مرگ راضی شد. عیسی، عهد جدید را با خون خوف به انسان فافه است و شـراب فر مراسـم 

ای که به وسیله آن، گناه تمام بشر را بـه فوش به انسان هدیه شده است؛ هدیه عشای ربانی، نماف خون عیسی است که
 Ratzinger, Joseph (Pope Benedict)کنـد. کشـد و نقـض وفـافاری را بـا وفـافاری غیرمشـروطش اصـالح مـیمـی

XVI)(2011) Jesus of Nazareth.p132.) 
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سـت و یهوفیت، فینی از افیان نی ت. بنابراین،اسراهیل به فست آمده اس اختصاصی بین خدا و بنی
 ،اسـراهیل نیسـتندگیـرف. عـالوه بـر آن، غیریهوفیـان کـه از نـژاف بنـیفر کنار سایر افیان قرار نمی

یف یهوفیـت فر خصـوص توصـ ،تیمیـان یهوفیـان سـن   فر هتوانند به این آیین فرآیند. امـروز نمی
ن یهوفیـت شمرفن شأ عنوان فینی از افیان، مقاومت وجوف فارف؛ زیرا این امر به نظر آنان کوچک به

فانند؛ زیـرا معتقدنـد از آنجـا است. آنان یهوفیت را با مسیحیت، اسالم و بوفایی فر یک رفه نمی
اسراهیل فر خوف ثبت نمـوفه اسـت،  شده خدا را به شکل عهد خدا با بنی که یهوفیت، تعالیم الهام

 1نظیر است.ای خاص و بیمقوله
شـباهتی اسراهیل و تصوری که آنان از بیجارب بنیای با زندگی و تتعالیم تورات، به شکل پیچیده

تنیـدگی موجـب شـده اسـت تـأمالت کالمـی  این فرهم .خوف به فیگران فارند، گره خورفه است
تـورات فربرفارنـده پیـامی از  ،سـو ازیک .یهوفیان فرباره نسخ تعالیم یهوفی با ترفید همراه باشد

اسراهیل به ما رسیده، از اعتبـاری عـام  یای بنیپیامی که گرچه توسط انب ؛سوی خدا به انسان است
اسـراهیل  فیگر، تورات، بخش محوری  پیمان اختصاصی بین خـدای بنی ازسوی و برخورفار است

شـمول اش، یهوف است. وجوف این عناصر  نسبتًا معارض فر تورات، فو فیدگاه جهانو قوم برگزیده
 2و اختصاصی فر میان یهویان پدید آورفه است.

ای تبلیغـی وجـوف فارف؛ هـ شمول، تلقی مثبتی نسبت به امر تبلیغ فیـن و فعالیتفیدگاه جهان فر 
شـد ای معرفی میگونه ویژه فر فوران امپراتوری روم و پیش از آغاز سلطه مسیحیت، یهوفیت به هب

 فرازهـای .گرویدن به یهوفیت نیز معمـول بـوف ،روازاین .ها حامل پیام استکه برای تمامی امت
 نماید:زیر از عهد جدید نیز این موضوع را تأیید می

نورفید تا یک نفـر را ریاکار  شما فریا و خشکی را فرمی 3وای بر شما ای علمای فین و فریسیان  »
 4«سازید.وقتی چنین کرفید، او را فو چندان بدتر از خوف، فرزند جهنم می به فین خوف بیاورید و

                                                           

 .11ـ  1۳، ص های يهودیباورها و آيین. ر.ک: َالن آنترمن،  1
 .1۱ـ  11. ر.ک: همان، ص  2
  رهبـران  گـروه  تـرین بزرگ  حـال،  بوفنـد و فر عـین  عیسی  زمان  مذهبی یهوفی فر  رهبران  ، بانفونترین . فریسیان 3

فاشتند. بـه   و سنن  قوانین  به  گیرانه نسبت نظری سخت  متعصبی بوفند که  شدند. آنها قانونگذاران می  مذهبی محسوب
را   ولـی فیگـران  و کامـل،  بوفند. آنان خوف را عافل  ، معروف و ریاکاری خویش  طمعکارانه  ، به جهت روحیه کلیطور 

 پنداشتند.قاصر و گناهکار می
 .1۱: ۳6. متی،  4
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گراییی ییییی یهیود تد یید برخی یهودیان مترقی، با هدف پیرویابی، بر همه ،های جدیدتردر دوره
ینیان مزی    ،تر است؛ زیرا در ین صورتگرایی قابل قبولاما برای یهودیان معاصر، ویژه ؛نمایندمی

پرست باشیند  بیا نگیاه ها بتت ه ین سن  اییمگر  ؛های دینی را منکر شوندتسایر سن    ه نیستند
دربردارنیده اییی  ،گرایییامیا پیریره همیه ؛تر اسیت، تکثرگرایی و تحمل دینی راحتگراییویژه

گیررد؛ از یهودیت می ،ییینی همگانی است و یگانه راه برای رسیدن به خدا ،معناست  ه یهودیت
 1داند های مختزفی به سوی خدا را مجاز میراه ،گرایی ه ویژه درحالی

اییی اسیت  یه یهیودی  یسیت   ،ها در اسیراییلونیستی صهیهای جد  یکی از چالش ،امروزه
از یغیاز برپیایی دولیت  ،«تیوان یهیودی دانسیت سی را می چه »ه کموضوع هویت یهودی و این

ران و کیدانیان، متف میداران، حویو  مورد بحث و جدل همیه سیاسیت ،اسراییل و حتی پیش از ین
 دهد:نشان می خوبی ایی موضوع را به ذیل،رهبران دینی بوده است  ماجرای 

حی   ماپیا    نشییی  و نماینیده عضو شورای شهر ناصریه عزیا )منطوه یهودی« ریتا یتیانی» خانم
 ،مخالفیت ورزیید و اییی امیر  های مالی به میدار  دینیی کم با پیشنهاد اعطای  هابود  وی بار

ب را برانگیخت و به تحویق در گرشته او پرداختند  او اصال خشم دیی یلمیانی  کیی تا  گرایان متعص 
هیا  ه پدره به دست نیازیکه مادره دیی مسیحی و پدره یییی یهودی داشتند و پس از ین  بود

هیا بیرای  ه انگزیسیی یبیه اردوگیاهی  ،سپس  زیست نشیی ورشو می یهودی  در محزه ،شته شد 
بیه   7491انتویال یاتیت و سیرانجا  در سیال  ،رده بودنید یهودیان در قبر  برپا   ان موق تکاس

شیوهر یهیودی  کرد و خدمت وظیفه خود را در ارتش گرراند و با یی اشغالی مهاجرت   تزسطیی
تابعییت اسیراییزی   7491رد و در سیال  یرد و ترزندان خود را به شیوه یهیودی تربییت  ازدواج 
 گرتت  
ه  یخواسیت   از وی ،حی   دینیی مفیدال بیود ه عضیو یشور  شف گرشته او، وزیر  به دنبال 

 ی  گری مر مسترد نماید  حاخامی ،رده بود ر  دریاتت  اسا  اظهارات  ه بر اه را  مهگررنا
رات کیه برابیر اح مرد یهودی را غیرمشروع دانست و از او خواست  کنی  ازدواج او با ی ا  و مویر 

رد و میاجرا را بیه  یاما خیانم یتییانی بیر اییی تصیمیمات اعتیرا   ؛دینی، به دیانت یهود بگرود
ار عمیومی قیرار گرتتیه کیه تحت تشار شدید ات شور  شانید و وزیر  ار عمومی کها و ات روزنامه

                                                           

  12، ص های یهودیباورها و آیین  َالی ینترمی،  1
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ران، کـم قبلی خـوف را پـس گرفـت. فر ایـن جریـان، بسـیاری از متفکح م۳۱66فر مارس  ،بوف
نامیدنـد و آنهـا را « یکنژافپرسـتی بیولـوژی» زی راکـگـری مر شور و حاخـامیکتصمیمات وزیر 

گرایـان  هـا و فیـن حاخـام  هکـاین ماجرا نشان فاف  فر ضمن، ها شناختند. نازیهمانند نژافپرستی 
از  ـ ه آتیـانی عضـو آن بـوفکـ  مکحا  ار عمومی و قدرت حزبکمتعصب چگونه فر برابر فشار اف

 1نند.ک نشینی می گذرند و از موضع اعتقافی خوف عقب افعاهای خوف می
 ستیزیبیگانه. 3

-قوانین بسیار بی ،فر کتاب تلموف .های صهیونیسم استترین ویژگیماز جمله مه ،ستیزی بیگانه

اسـراهیلی بـا  ـ نویسنده یهـوفی ،اسراهیل شاهاک .غیریهوفیان نوشته شده است فربارهای رحمانه
 کـه یهوفیان و غیریهوفیان، معتقد اسـت  اشاره به تأثیر فراوان تلموف بر قوانین حاکم بر روابط میان

هـای اسـراهیل سـر توان از صهیونیزم و سیاست تن تأثیر عمیق قوانین تلموف، نمیبدون فر نظر گرف
 فاند: تب تلموف را حافثه زیر میکفر آورف. وی نقطه انزجار خویش و بازگشت از م

از تلفنش به منظـور  2یهوفی بسیار مذهبی اجازه نداف تا فر روز شنبه که یکروز متوجه شدم  کی
رفه بـوف، کـته کسـ (اورشـلیم) ه فر همسـایگی اوکـ  غیریهـوفی کفرخواست آمبوالنس برای ی

مالقـات بـا  طـی   نم،کـسافگی به مطبوعات گـزارش  ه موضوع را بهکجای آن  استفافه شوف. من به
ـیکه متشکاعضای فافگاه شرع اورشلیم  آنـان  اسـراهیل بوفنـد، از  منصـوب فولـت هـای ل از رب 

ه یهـوفی مـورفنظر که آیا این رفتار با تفسیر آنان از فین یهوف مطابقت فارف؟ پاسخ فافند کپرسیدم 
                                                           

 . 189ـ  17۱، ص سیاست و ديانت در اسرائیل. محمد ماضی عبدالفتاح،  1
وکار فر آن تعطیل است. همواره مناقشه فرباره قداسـت  . مطابق متون فینی یهوف، شنبه، روزی مقدس است و کسب 2

، «آموس نـابو»که  گونهفاران افراطی یهوفی و یهوفیان سکوالر فر اسراهیل وجوف فاشته است. آن روز شنبه فر میان فین
فاران افراطـی، خواهـان تشـدید قداسـت روز  ه خوف نوشته است: فین، فر مقال«ایدهوت آحرونوت»نویسنده روزنامه 

ها  ها و کاباره وآمد خوفروها فر این روز متوقف شوف؛ مراکز تجاری به استثنای رستوران که رفت ای گونه شنبه هستند؛ به
اسـت کـه   ش رفتـههای خدمات زیربنایی متوقف شوف. این موضوع تا آنجا پی فر عرصه  تعطیل گرفف و هرگونه فعالیتی

« منـاخیم»آنها پیشنهاف کرفند شنبه هر هفته، برق مراکز عمومی خاموش شوف و خطوط تلفنی نیز قطع گرفف. حاخام 
گوفات یسراییل»از حزب  تهدیـد کـرفه   ها فر اسراییل شده اسـت. وی ، خواهان توقف هرگونه فعالیت فر روز شنبه «آ

کاری کـارگران واحـدهای مختلـف  زهای شنبه از حرکت باز ایستد و اضافهنیز باید رو« گوریون بن»است که فروفگاه 
دارها  دينشوف. )ر.ک: نافذ ابوحسنه،   شوند، متوقف تولیدی و اقتصافی و خدماتی که فر روز شنبه مشغول به کار می

 (۳۱9، ص و سکوالرها در جامعه اسرائیل
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  کمـرا بـه یـ ،رفه اسـت و بـرای ففـاع از ایـن رأی خـوفکشناسانه رفتار  فرست و فر واقع، وظیفه
 نوشته شده، ارجاع فافند.  ه فر همین قرنکالقوانین تلموف  پاراگراف از متن خالصه و معتبر مجمع

ه انتشـارش کـرفم. گزارشـی کـگزارش «هاآرتص»زبان  من هم این حافثه را به روزنامه مهم عبری
 های گروهی شد. موجب بروز رسوایی فر رسانه

اسـراهیل و   مقامـات روحـانی یـک از هیچ نونکمنفـی بـوف. تـا برای من نسبتاً  ،نتایج این رسوایی
یهـوفی نبایـد قـانون  که یکرا فر این مورف خوف   ، رأی روحانیون جوامع یهوفی خارج از اسراهیل

غیریهوفی زیـر پـا بگـذارف، تغییـر ندافنـد. مقـدار زیـافی هـم  کی  حفظ جان جهتشنبه را به 
ه چنانچه تبعات چنین عملی،جان یهوفیـان را فر معـرض کمآبانه فر این جهت مقدس  مهمالت

 1شد، به آن افزوفند.خواهد   خطر قرار بدهد، زیرپا گذاشتن قانون شنبه مجاز شمرفه
امـا فر برخـی  ؛اعتنایی به سایر اقوام اسـتفضای حاکم بر تورات نیز بیانگر برتری قوم یهوف و بی

-گونه فرمانحال آنکه این 2نماید؛تورات، یهوفیان را به فوستی با اقوام غیریهوف ترغیب می ،موارف

 ندارف.های افراطی با فیگران جایگاهی فر تعامل صهیونیست ،ها
 ترویج فساد و فحشا. 4

بنـدوباری فر میـان جوامـع غیریهـوفی، ترویج فسـاف و بـی ،هاهای صهیونیستاز جمله ویژگی
 ،ویژه جوامع مسـلمان اسـت. سـران صهیونیسـم فر پروتکـل شـماره یـک فانشـوران صـهیون هب

وباری سـوق فافه بنـداند که جوانان غیریهوفی به وسیله عوامل آنان به بیصراحت اعتراف کرفه به
ه فر کـاین مأموریت از طریق افرافی چـون معلمـان خصوصـی، خـدمتکاران، زنـانی  .شوندمی

ها و کارمندان امور ففتـری و زنـان یهـوفی کـه فر نند، منشیک فاری می ثروتمندان بچه  های خانه
ور فسـاف و بـه منظـ که شوف. از این پدیدههای عیاشی اشتغال فارند، انجام می ها و محل دهکعشرت

   3یاف شده است.« انجمن بانوان»به  ،شده  عیاشی طراحی
ها برای رسیدن به اهداف خـوف و نیـز توسـعه نفـون خـویش، از ابزارهـای گونـاگون صهیونیست
عنوان نمونـه،  بـه ؛هاسـتل جنسـی و تقـدیم فاحشـههها، مسـا راه یکی از این .نماینداستفافه می

                                                           

يخ يهود؛ آيین يهود. اسراهیل شاهاک،  1  .19ـ  ۳۱پرست، ص  آستانه، ترجمه رضا تار
و   ، خوراک فاشته  را فوست  کند و غریبان می  را فافرسی  زنان و بیوه  شما... یتیمان  ، خدای یُهَوه: »۳۱ـ  ۳7: ۳9. تثنیه،  2

 «بوفید.  مصر غریب  فر زمین  فارید؛ زیرا  را فوست  ، غریبان فهد. پس می  ایشان  به  پوشاک
 .166، پروتکل شماره یک، ص های دانشوران صهیونپروتکل. عجاج نویهض،  3
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ار ایوب»  کند که فر زمـانی کـه وی رهـیس زنـدانماجرایی را نکر می فر خاطرات خوف« عبدالجب 
 نویسد: او می ؛فر عراق بوفه، برای وی اتفاق افتافه است«وتک»
  رفنـد تحـت مراقبـتکروز از سوی حکومت، سه زندانی مهم را به من سپرفند و سـفارش  کی»

آنـان را شـدت  شدید قرار گیرند. من نیز به جهت اهمیت موضوع و اجـرای فسـتور، نگهبـانی از
یهوفی از بغداف نزف من آمده و گفتنـد: سـه زنـدانی  فو تاجر مهم   ،وتاهیکبخشیدم. پس از مدت 

خواهیم از طریـق احساسـات فینـی  فر این زندان هستند. ما نمی ،ه از یهوف هم نیستندکمسلمان 
به لحـاظ انسـانی اسـت و نیـز از  صرفاً  ،ما فر رابطه با آنان  ه سخنکبل ؛نیمکگو و فرباره آنان گفت

  ای سـافه برند. لذا از تـو خواسـته سر میه و فرزندان آنان فر وضع ناگواری ب  ه خانوافهکاین جهت 
تـو زیـانی   ه بـهکـو ایـن چیـزی اسـت  1نـیکه ایشان را بـه زنـدان بغـداف منتقـل کفاریم و آن این

ار، خـدمتی انسـانی کـس بـا ایـن کبـرع  هکبل ؛نه فر برابر فولت و نه فر برابر وجدان ؛رساند نمی
ــام فافه ــی و  انج ــرت موس ــخنانی از حض ــد و س ــرآن خواندن ــاتی از ق ــن آی ــرای م ــاه ب ای. آنگ

الم( را بیان کرفند. اما با این همه سخن مالطفت )علیهما عیسی آمیز... با انتقال آن سه زنـدانی  الس 
فوباره بازگشتند و بـا  ،از چند روز ست انجامید... پسکرفم و تالش آنان به شکبه بغداف مخالفت 

ی از آنـان گفـت: کـار فشواری بـوف. یک ،رفن ایشان و مخالفت با آنانک قانع .گو کرفندو من گفت
صد فینار بـه تـو  ،لمهکبرای هر  2«.لدی مانع ال»ار سختی نیست: کلمه برای تو کنوشتن این سه 

  چـه م. لـذا بـرای ترغیـب بیشـتر مـن گفـت:ده او را نیز نپـذیرفتبناما این پیشنهاف فری 3فهیم. می
رفم. کـخواهی بگیر. باز هـم قبـول ن خواهی؟ خانه؟ انتقال آنان به بغداف را بنویس و هرچه می می

 رفتند. و  ای نداشت... اما فایده ؛رفندکاصرار 
 ؛رفندکرار کبه همراه سه فختر جوان بسیار زیبا بازگشتند و خواسته خوف را ت مجدفاً  ،چند روز بعد

از اتـاق خـارج شـدند و مـرا بـا آن سـه فختـر جـوان تنهـا  ،نوشیدن آب  رفم. به بهانهکاما من رف 
العمل مـن جویـا شـدند و پاسـخ  سکبازگشتند و از آنان فر مورف ع ،گذاشتند. پس از چند لحظه

یت گفت: جنابکآنگاه ی منفی شنیدند. ار ایوب» ی از آنان با جد  ل کمشاین  ابتدا حل  «  عبدالجب 
بـاز هـم رف  ؛از راه مـال ،رفی. سـپسکـ  مخالفت ؛را از راه عاطفی و انسانی از تو خواستار شدیم

                                                           

ـار یهـوفی بـه علـت  . ظاهرًا علت فرخواست انتقال آنان به بغداف، سهولت آزافی 1 شان از زندان بوفه است؛ زیـرا تج 
 آسانی زندانیان را آزاف کنند. توانستند به روابط خوف با مسئوالن فر بغداف، می

 . از نظر من، منعی ندارف. 2
 فر آن زمان، این مبلغ بسیار زیاف بوف؛ زیرا برای مصرف ماهیانه یک خانوافه، صرفًا چند فینار کافی بوف..  3



311    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

آنگـاه مـرا  ن.کـخـوف را بـرای بـال آمـافه  ،نپذیرفتی. پـس  باز هم ؛خره از راه فخترانرفی. و باألک
منتقـل زندان عزل و به پست فیگـری   ه من از مدیریتکشید کطولی ن .واگذاشتند و خارج شدند

 1«.اند سه زندانی، پس از انتقال به بغداف، آزاف شده  فریافتم آن ،رفمکه تحقیق کبعد  .شدم
ها فر آنها اقامـت  ه سیاحان و توریستکهایی  های اخالقی و معنوی فر هتلانهدام ارزش ،امروزه

بـه  ،نـدک شورهای عربـی جـدا مـیکیل را از سایر هه اسراکنار مرزهایی کفر  ،نند و همچنینک می
یل همواره تعدافی از نگهبانان ارتشی زن، هنار مرزهای اسراکباالترین میزان خوف رسیده است. فر 

و  (هـای شـورای امنیـت گشـت) فر حال گشت و نگهبانی هستند تا با نیروهـای پاسـدار صـلح
ه کـ سـانیکهمـان  ؛بار فاشته باشند ای ننگین و خفت المللی بیگانه، مراوفه سربازان نیروهای بین

یل از طریق این زنان و فختران، آنـان را هروند و اسرا ناپذیر اسرار یهوف به شمار می منبع مهم و پایان
 ند.ک تخلیه اطالعاتی می

 ند:ک می  اش مطبوعاتی چنین اعترافکنکتحقیق و  کفر ی ،«هبولم هازیه» مجله
یهوفی نداشته باشـد    ای ه رفیقهکافسر پلیس را نخواهی یافت  کنیروی پاسدار صلح و یا ی کی»

انـد، نثـار معشـوقه خـوف  خریـده  های عربی ه به قیمت ارزان از سرزمینکآنان هدایای خویش را 
فرشـت خـوف را نیـز اراهـه  اخبـار و اطالعـات ریـز و ،همچنـین ،ننـد و همـراه ایـن هـدایاک می
 2«.نمایند می

آنـان  .چیز جدیدی نیسـت استمرار و ممارست یهوف بر ابتذال و فسق و فجور، که رسد به نظر می
انـد؛ از جملـه فر های ناروایی به رهبران و پیـامبران الهـی فافهحتی فر متون مقدس خوف، نسبت

حرمـت  کی از افسـران خـویش هتـکبه همسر ی فاوف :شده فعلی، گفته شده تورات تحریف
ه گرفیـدران به تصویر کشیده شده و افعا  ای شهوت چهره یمکح 4از سلیمان ،همچنین 3 نموف

 5 معشوقه بوفه است ۱99زن و  799  که او فارای

                                                           

 .۱۴ـ  ۱1، ص خطر صهیونیسم و صل  اعراب و اسرائیل. سید محمد شیرازی،  1
 .۳19، ص های خبری نفوذ صهیونیسم بر رسانه. فواف عبدالرحمن الرفاعی،  2
 .6ـ  1: ۳۳. ر.ک: فوم سموهیل،  3
، هماننـد سـایر فاند و از حضرت فاوف و سلیمان . قرآن کریم، پیامبران الهی را از هرگونه زشتی و ناپاکی منزه می 4

 ( ۱9و ۳7؛ ص، آیه ۳6؛ نمل، آیه 86پیامبران الهی به نیکی یاف کرفه است. )ر.ک: انعام، آیه 
ل پافشاهان  5  . ۱: ۳۳. ر.ک: او 
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 های الهی نعمتمحرومیت از عوامل 

 *االسالموالمسلمیندکترمصطفیآزادیانحجت

 اشاره

های الهی، مانند: سالمتی، فاشتن همسر و فرزنـدان مهربـان و شایسـته، از  برخورفاری از نعمت
که از فست فافن آنها، موجب فرف و رنج فـراوان  گونه آید؛ همان عوامل سعافت انسان به شمار می

هایی را که خدا به او اعطا نموفه، از فست بدهـد. بـه همـین  ف نعمتگرفف. آفمی فوست ندار می
چه عـواملی موجـب سـلب نعمـت از »جهت، به فنبال یافتن پاسخ به این پرسش مهم است که 

های  ورز با فانستن عوامل و زمینـه انسان اندیشه«. شوف؟ انسان و محرومیت او از مواهب الهی می
های خداوند برخورفار باشد. ایـن  از آنها، همواره از نعمت کند با اجتناب سلب نعمت، تالش می

 نوشتار، از منظر قرآن و روایات به این پرسش پاسخ گفته است.

 تعریف نعمت
نعمت، به معنـای  1، فر اصل به معنای رفاه و زندگی پاکیزه است.«نعم»، برگرفته از «نعمت»واژه 

                                                           

 علوم و فرهنگ اسالمی. پژوهشگاهی علم  ئتیهعضو  *
 «.نعم»، نیل واژه ۴۴6، ص 6، ج معجم المقايیس اللغةفارس،  . احمدبن 1
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مـافی باشـد یـا  1کنـد؛ مال و زنـدگی عطـا میاش از  چیزی است که خداوند متعال آن را به بنده
اند از: آرامش،  ای از مصافیق نعمت فر قرآن کریم، عبارت پاره 3ظاهری باشد یا باطنی. 2معنوی،

ت، امنیت، والدین، فرزند صالح، غذا و مسکن.   آزافی، ایمان، هدایت، اخو 

 شدن نعمت از انسان عوامل سلب

برخی عوامل سلب نعمت و محرومیت از مواهب خداوندی از منظر قرآن کریم و روایات معتبر، 
 به شرح نیل است:

 تحوالت درونی انسانالف. 

های الهی، به فست خوف انسان اسـت. آفمـی بـا ارافه و اختیـار خـوف  از نگاه اسالم، تغییر نعمت
سـت ها برایش باقی بمانند و یا حتـی افـزایش یابنـد و یـا اینکـه از ف تواند کاری کند که نعمت می

ذِلَِبَخَنالّلـَهَلـْمیـَ»فرماید:  باره می بروند و به نقمت و عذاب تبدیل شوند. قرآن کریم فر این 
َأْنَعَمهاَعلی اِنْعَمة  این به جهت آن است که خداوند، هـیچ  4؛َقْوٍمَحّتییَغیُرواماِبَخْنُفِسِهْمُمَغیر 

ایـن آیـه، « آنکه آنهـا خوفشـان را تغییـر فهنـد.فهد؛ جز  نعمتی را که به گروهی فافه، تغییر نمی
فارف که میان تحوالت نفسانی انسان و حوافث روزگار، ارتباط معنـافاری وجـوف  روشنی بیان می به

فارف؛ یعنی انسان با تغییر اوضاع و احوال فرونـی خـوف، سـبب تحـول و بـروز حـوافث بیرونـی 
 شوف. می

 نویسد:  فر نیل این آیه شریفه می عالمه طباطبایی
ل نمی هیچ نعمتی از نعمت ـش، یعنـی  های الهی به نقمت و عذاب مبد  ل محل  شوف، مگر آنکه او 

شـوف کـه آن قـوم، فر  نفوس انسانی، تغییر کند. بنابراین، زمـانی بـه یـک قـوم نعمتـی افاضـه می
بـه  گرفف یـا های خوف، استعداف آن نعمت را پیدا کنند و فر صورتی نعمت از ایشان سلب می نفس

ل می هایشـان مسـتعد  شـان را از فسـت فافه، نفس گرفف کـه اسـتعداف فرونی نقمت و عقاب مبد 
ت الهی است که آیه شریفه  ِإَنالّلَه یَغیُرماِبَقْوٍمَحّتی»عقاب شوف و این، یک قاعده کلی و سن 

                                                           

 «.نعم»، نیل واژه 198، ص ۳۴، ج لسان العربمنظور،  . ابن 1
يم. حسن المصطفوی،  2  «.نعم»، نیل واژه ۳78، ص ۳1، ج التحقیق فی کلمات القرآن الکر
 .19. لقمان، آیه  3
 .6۱انفال، آیه .  4
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   2کند. تری به آن اشاره می نیز به شکلی جامع 1«یَغیُرواماِبَخْنُفِسِهْم
ت الهی، ایمان و توکل بـه خـدا، مهربـانی، خیرخـواهی و فاشـتن صـفات خـوب  مطابق این سن 

که کفـر و تکـذیب آیـات الهـی، غفلـت،  گونه اخالقی، از عوامل نزول نعمات الهی است؛ همان
یکـی  3آید. بدفلی و سایر صفات زشت اخالقی، از موجبات سلب نعمت و نزول بال به شمار می

هایی که خداوند فر این روزگار به مرفم ایران هدیه فافه، نعمت نظـام مقـدس  ترین نعمت از بزرگ
جمهوری اسالمی ایران است. مطابق این مبنای قرآنی، تا زمانی که قلوب مرفم ایـران ماالمـال از 

شناسی، عشق به اسـالم و احکـام نـورانی آن باشـد، ایـن  مداری، فشمن ایمان، بصیرت، والیت
تر خواهد شـد؛ امـا اگـر بـر اثـر غفلـت و  تر و افزون لکه هر روز مستحکمنعمت الهی پابرجا و ب

های فرهنگی آنـان، ایمـان و عـزم و ارافه مـرفم و نیـز  ناسپاسی، نفون فشمنان، جنگ نرم و تهاجم
شان فچار خدشه شوف، ممکن است این انقالب عظیم که با خـون شـهدای  اخالق خوب و فینی

ر آسیب جدی شوف. راه حفظ این نعمـت بـزرگ الهـی، حفـظ و قدرمان به ثمر نشسته، فچا گران
 تقویت عوامل ایجاف آن، یعنی ایمان و تقوای فرفی، سیاسی، اجتماعی و انقالبی است. 

 ب. ناسپاسی

ناسپاسی و کفران نعمت، فر برابر شکر نعمت قرار فارف. شکر، فارای سه مرحله: قلبـی، زبـانی و 
ها، یعنی خداوند متعـال را بشناسـد.  نسان، بخشنده نعمتعملی است. شکر قلبی، آن است که ا

ه»شکر زبانی، یعنی گفتن  ل  ه»و « َالَحمُد ل  ل  ؛ هرچند انسان هرقدر به زبان شـکر بگویـد، «ُشکًرا ل 
خطـاب بـه خداونـد عـرض  جا آورف. امام سجاف باز نخواهد توانست که حق  شکر الهی را به

 کند:  می
«  ِ َِ ِْ ّْماُد، َوَجاَ  َعَّلايَ  َفَكْ َ  ِلي ِاَت َِ الُّشْكِإ، َوُشْكِإي ََح َك َحْفَتِقُإ َلی ُشاْكإ، َفُكَّلّما  ُقّْلاُت: َلاَك اْل

ّْمُد  َِ ُقوَل: َلَك اْل
َ
ْن أ

َ
که همـین شـکر  جای آورم؛ فرحالی توانم حق  شکر تو را به چگونه می 4؛ِلهِلَك أ

د، بر من الزم اسـت کـه بـرای همـین گویم: َلَک الَحم من، نیاز به شکری فارف و هر زمان که می
 «توفیق شکرگزاری، بگویم: حمد و ستایش، مخصوص توست.

                                                           

 .۳۳. رعد، آیه  1
 .۳۱۱ـ  ۳۱1، ص ۱، ج المیزان. سید محمدحسین طباطبایی،  2
 .۳۴6، ص ۳9، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و فیگران،  3
اکرین. مفاتی  الجنان. شیخ عباس قمی، 4  ، مناجات الش 
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 تعبیر سعدی شیرازی:  به
ــد ــر آی ــه ب ــان ک ــت و زب  از فس

 

ــد  ــه فر آی ــکرش ب ــده ش ــز عه  ک
 

فرستی بیندیشـیم کـه  باالتر از شکر زبانی، شکر عملی است. مراف از شکر عملی، آن است که به
نعمتی را برای چه هدفی به مـا فافه اسـت و آن نعمـت را فر جایگـاه و مـورف خداوند مهربان هر 

   1کار گیریم. خوفش به
است و فر لغـت « کفر»فر برابر شکر نعمت، کفران نعمت و ناسپاسی قرار فارف. کفران، از کلمه 

نی کفران نعمت نیز فارای سه مرحله: قلبی، زبـا 2به معنای پوشاندن و نافیده گرفتن نعمت است.
 و عملی است.

کند با زحمت و توانایی خوفش ایـن  شناسد و تصور می فهنده را نمی گاهی اوقات، انسان، نعمت
فاند قدرت، فانش، سالمتی و یا زمینـی کـه بـر  که نمی ها را به فست آورفه است؛ فرحالی نعمت

ــا مغــازه روی آن کــار می ــه، افاره و ی ــد، کارخان و همــه، از  ای کــه فر آن اشــتغال فارف، همــه کن
هایی است که خداوند به او فافه است و فرف به جای غرور و بالیدن به خوف، باید شـکرگزار  نعمت

 خداوند باشد. 
هـای  مرحله فوم کفران نعمت، زبانی است. برخی به جای تشکر و قدرفانی از خداونـد و نعمت

های زنـدگی هسـتند و  سـتیها و کا بیکران او، پیوسته فر حال ناسپاسی و برشمرفن کمبوفها، رنج
هیچ توجهی ندارنـد کـه خداونـد شـاهد و نـاظر اعمـال و سـخنان آنهاسـت و بایـد فر قیامـت 

 های الهی باشند. پاسخگوی نعمت
بـرفاری انحرافـی و  اسـتفافه و بهره  اما بدترین مرحله ناسپاسی، ناسپاسی عملی است؛ یعنی سو 

   3های خداوند. نابجا از نعمت
 چند، ناسپاسی را عامل مهم  سلب نعمت به شمار آورفه است:  خداوند فر آیاتی

و نیـز بـه یـاف آوریـد  4؛َوِإْذَتَخَذَنَرُبكْمَلِئْنَشكْرُتْمََْلزیَدَنكْمَوَلـِئْنمَفـْرُتْمِإَنَعـذابیَلَشـدیٌد»ـ 
افـزون هنگامی را که پرورفگارتان اعالم فاشت: اگر شکرگزاری کنید، ]نعمـت خـوف را[ بـر شـما 

                                                           

 . 178، ص ۳9، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و فیگران،  1
 . ۴۱۱، ص مفردات. راغب اصفهانی،  2
 .۱۱6، ص ۳9، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و فیگران،  3
 .7. ابراهیم، آیه  4
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 «خواهم کرف و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است.
اَوَأَحُلواَقْوَمُهْمُاَراْلَبواِرَجَهَنَمیّْصَلْوَنهاَوِبـْئَساْلَقـرَأَلْم»ـ   1؛اُرترِإَلیاَلذیَنَبَدُلواِنْعَمَتالّلِهمْفر 

د و قوم خوف را به سرای نیستی و آیا ندیدی کسانی را که ]شکر[ نعمت خدا را به کفران تبدیل کرفن
شوند و  نابوفی کشاندند؟ ]سرای نیستی و نابوفی، همان[ فوزخ است که آنها فر آتش آن وارف می

 «چه بد قرارگاهی است 
 ـ داستان قوم ناسپاس 

ُمْطَمِئَنـة »فرماید:  خداوند متعال فر سوره نحل می ماَنـْتآِمَنـة  َقْریـة  یْختیهـاَوَضَرَبالّلُهَمَثال 
اِمْنمِلَمكاٍنَفكَفَرْتِبَخْنُعِمالّلِهَفَخذاَقَهـاالّلـُهِلبـاَساْلُجـوِعَواْلَخـْوِوِبمـامـاُنوا ِرْزُقهاَرَغد 

کنند[، مثالی زفه است؛ سـرزمینی کـه امـن و  که کفران نعمت می خداوند ]برای آنان 2؛یّْصَنُعوَن
های خدا را ناسپاسی کرفنـد و خداونـد  سید؛ اما نعمتر اش از هر جا می آرام بوف و همواره روزی

 «فافند، لباس گرسنگی و ترس را بر آنها پوشانید. به جهت اعمالی که انجام می
نویسد: این آیه، فرباره قومی نـازل شـده کـه روفی از  به نقل از تفسیر قمی می عالمه طباطبایی

م و ُپرخیـر و گذشت و محل  زندگی ایشان به سـب میان سرزمین آنها می ب آن روف، سرسـبز و خـر 
قدر فر نعمت پرورفگار غرق شدند که خدا را فرامـوش کرفنـد و بـه ناسپاسـی  برکت شده بوف. آن

تر اسـت و  گفتند: خمیر، نرم کرفند و می فچار گرفیدند؛ تا آنجا که با خمیر نان، خوف را تطهیر می
که خدا آن روف را خشـکانید. فر نتیجـه،  کند. همین کفران نعمت، باعث شد بدن ما را انیت نمی

فچار خشکسالی شدند؛ تا جایی که خدا آنان را محتاج خـورفن همـان خمیرهـای ناپـاک کـرف؛ 
 3کرفند. که بر سر تقسیم آن، نزاع می طوری به

 موالنا چه زیبا سروفه است: 
 شــکر نعمــت، نعمتــت افــزون کنــد

 

 کفر، نعمت از کفـت بیـرون کنـد 
 ج

از پیـامبر  انـد؛ از جملـه امـام رضـا به کفران نعمت و مجازات آن اشاره کرفه روایات بسیاری
ُنوب  ُعُقوَبـًة »کند که آن حضرت فرمـوفه:  نقل می گرامی اسالم ـَرُع الـُذ  ؛کَأسس َمـة  عس  

ـَراُن الن   4فس
                                                           

 .1۱ـ  18. ابراهیم، آیه  1
 .۳۳1. نحل، آیه  2
 .۱76، ص ۳1، ج المیزان. سید محمدحسین طباطبایی،  3
 .۱۳1، ص ۳6، ج وسائل الشیعه. شیخ حر  عاملی،  4
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 «فران نعمت است.کها، مجازات  ن مجازاتیتر عیسر
 گناهج. 

شـوند.  ان فارند. برخی از گناهان، موجب سلب نعمـت میباری فر زندگی انس گناهان، آثار زیان
َم اْغِفااْإ ِلاي »فر ابتدای فعای کمیل به این مطلب اشاره نموفه اسـت:  امیر مؤمنان، علی ُْ َالّّلاا

َم اْغِفْإ ِلاي الاُهُنوَب اَلتاي ُتَغِ ااُإ الاِنَعَم  ُْ امرز بـرای مـن آن یـا  بیخـدا 1؛الُهُنوَب اَلتي ُتْنِزُل الِنَقَم، َالّّل
هـا را فگرگـون  ه نعمتکـم گناهـانی را یامرز بـرایـا  بیبارنـد. خـدا فرها را فرو میکیه کگناهانی را 

مطابق این فراز از فعا، بعضی گناهان، موجب نزول نقمت و برخی نیز موجب تغییـر « سازند. می
 گرفند.  ها می نعمت

اش  رفه است که نعمتـی را کـه بـر بنـدهخداوند به طور قطع، حکم ک»فرماید:  می امام صافق
ارزانی فاشته، نگیرف؛ مگر آنکه از آن بنده گناهی سر بزنـد کـه بـه جهـت آن، مسـتحق نقمـت و 

   2«گرفتاری گرفف.
شـوند،  اما شماری از گناهانی که موجب سلب نعمت و محرومیـت آفمـی از مواهـب الهـی می

 اند از: عبارت

 . ربا و کسب درآمدهای حرام1

ْم َعهاَب الّّلَ»فرموف:  رمکرسول ا ِْ َحٍة َفَقْد َاَحّّلوا ِاَ ْنُفِس َإ الِزن  َوالِإا  فی َقْإ َْ هرگاه زنـا و ربـا  3؛ِاُا َظ
مطابق این حدیث نورانی، فو « اند. ندهکار شوف، مرفم آنجا خوف را فر عذاب خدا افکی آشیفر جا

 هستند.گناه بزرگ زنا و ربا، از اسباب نزول بال و عذاب الهی 
ُحْإِااي »عرض کرفم:  گوید: به امام صافق زراره می اا  َو َُ الِإّ ُِ الّّلا ا َِ ََ َحُقاوُل َحّْم ا اي َساِّمْعُت الَّلّ ِنّ َِ

ُِ الا َِ ا   َحّْم ِْ َهٍم  ْْ ُِ ْن  َِ  ُِ َِ َْ َ
ٍِ أ ِْ ََ ُيّ 

َ
َُ َفَق َل أ ََ ُل َا  َحْإُاو  ُ ُ  الِإّ

ْ
ْن َحأ ََ ى  َْ َدق ِت َوَقْد أَ ََّ ْن َتا َب ال َِ حَن َو  ِدّ
َُ َواْفَتَقاَإ  ََ ُلا َهاَ   َُ  َُ ْن م کـخداونـد »د: یـفرما ام کـه می ]فر قـرآن[ از خداونـد متعـال شـنیده 4؛َِ

نم یب سی را میکه ک ؛ فرحالی«ندک اف مییبرف از مال ربایی، و صدقات را ز ت را میکگرفاند و بر می
تـی، بـدتر از کبر شـدن و بـی مکدام کـشوف  حضرت فرموف:  اف مییخورف و مالش هم ز ه ربا میک

                                                           

 ، فعای کمیل.مفاتی  الجنان. شیخ عباس قمی،  1
 .۳۴۴، ص ۱، ج المیزان. سید محمدحسین طباطبایی،  2
 .۳۳8، ح ۳۱6، ص نهج الفصاحه. ابوالقاسم پاینده،  3
 .۳۳۱، ص ۳8، ج وسائل الشیعه. شیخ حر  عاملی،  4
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 «شوف. ر مییروف و فق ند، مالش میکبرف و اگر توبه  ن میین را از بیفرهم ربا، ف یکه کنیا
ِسا َئِة »اند:  علت تحریم ربا را این گونه بیان کرفه فر حدیثی، امام رضا َاا  ِا لَنّ حِم الِإّ اِإ ِْ اُة َت َوِعَّلّ

َواِل  َْ َه ِب اْلَّمْعُإوِف َوَتَّلِ  اْْلَ َُ ِة  ُم اْلَقْإَض َواْلَقْإُض َصاَن ِئُع اْلَّمْعاُإوِف  ِلِعَّلّ ِْ ْاِ، َوَتْإِ  ْغَبِة الَنّ ِ  ِفي الِإّ َْ َو
َواِل  َْ ّْلِم َوَفَن ِء اْْلَ ُِ َوالُظّ َن اْلَفَس  َِ ِلَك  َُ هـا فر جامعـه  یه خوبکم ربا، آن است یعلت تحر 1؛َوِلَّم  ِفي 

طلبـی فر سـوف و منفعـت  ها به فنبـال افزون انسانشوف،  های مرفم تلف می روف، ثروت از بین می
فهد و موجب فساف و ظلـم فر اجتمـاع  یگری وام نمیسی به فکشدن ربا،  جیروند، به سبب را می
 «شوف. می

اَإ »ه نوشته شده بوف: کافتم ی تاب علیکد: فر یفرما می امام باقر َْ اْن َاْعاِدي َظ َِ ا   َإ الِإّ َْ ُا َظ َِ
ةِ 

َ
ْوُت اْلُفْجأ  «گرفف. یج میهرگاه بعد از من ربا آشکار شوف، مرگ ناگهانی هم را 2؛ََ

َُ »فرموف:  فر حدیث فیگر، پیامبر گرامی اسالم ا ُم الَّلّ ُْ ِتي َعّْشاَإ ِخَا ٍل َعا َقَب ََّ ُ
َإْت ِفي أ َْ ُا َظ َِ

اْزُل  ا  َ ُثاَإِت الاِزّ ُا َ ُثَإ الِإّ َِ پدیـد آیـد،  ن امـت مـن فه خصـلتیهرگـاه فر بـ 3... ؛ِاَعّْشِإ ِخَ ٍل؛ 
 .«  شوف...  یاف میاف شوف، زلزله هم زیخداوند آنان را با فه چیز عقوبت کند؛ اگر ربا ز

به فلیل بزرگی گناه ربا و تأثیری بسیار بدی که فر حیات انسانی فارف، فر روایات تأکید شده است 
بـه تجـارت و فرفی که به فنبال تجارت حالل است، ابتدا باید احکام فقهی را بیـاموزف و سـپس، 

ََ ُّماَم »فرماید:  فر این باره می فافوستد بپرفازف. امام علی ََ ُّماَم اْلَّمْتَجاَإ اْلِفْقا ْعَّشَإ الُتَجا ْ اْلِفْقا ََ َح  
ِا اِ  الَنّْماِ  َعَّلای  َُ اْن  َِ ْخَفای 

َ
اِة أ ََ ِِ اْْلُ َِ َلّلِإَا  ِفي َهاِه ََ ُّمَم اْلَّمْتَجَإ َوالَّل اَف اْلَّمْتَجَإ اْلِفْق ََ ای گـروه  4؛ال

د و آنگـاه تجـارت یـریاف بگیام را کد  ابتدا احینکد و آنگاه تجارت یریاف بگیام را کتاجران  ابتدا اح
داتر ین امت، ناپیان ایه ربا فر مکد  به خدا قسم ینکد و آنگاه تجارت یریاف بگیام را کد  ابتدا احینک

 «  ت مورچه بر روی تخته سنگ است کاز حر
 مردم . ظلم به 2

 ییکی از گناهـان 5؛... الَن ِ    َعَّلی  الُهُنوُب اَلِتی ُتَغِ ُإ الِنَعَم اْلَبْغُی »فر روایتی فرموف:  امام سجاف
                                                           

 .۳۳7. همان، ص  1
 .1۳9، ص یاألمال. شیخ طوسی،  2
 .۳89، ص جامع األخبار. شعیری،  3
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 .۱76، ص 79 ، جبحار األنوار . عالمه مجلسی، 5



361    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

َالَبغاُی »نیـز فرمـوف:  امـام علـی« شوف، ظلم به مرفم اسـت. یر نعمت الهی مییه موجب تغک
ُحدِنی اآلج َل   «  سازف. می کها را نزفی زند و مرگ ظلم و تجاوز، انسان را زمین می 1؛َحََإُع الِإج َل َو

َالُظّْلاُم َّمَلَّماٌة: »فرمایـد:  کند و فرباره احکام آنهـا می ظلم را به سه قسم تقسیم می پیامبر اعظم
ُِ الّّلَ ا  الُظّْلاَم اَلا  َفُظّْلٌم اَحْغِفُإ ََ َ

. َفأ َُ ُِ َوُظّْلٌم ا َحْتُإُ  :   هى ا َحْغِفاُإ الّّلاََوُظّْلٌم َحْغِفُإ َُ ََن »َف لِّشاْإُك قا َل الّّلا
ا  «الِّشْإَك َلُظّْلٌم َعظ ٌم  ََ َ

اْم، َوأ ِْ ِا َْ ْم َوَااْ َن  ُْ ْم ف ّما  َاْ اَن ُْ ْنُفَسا
َ
ُِ أ َُ َفُظّْلُم اْلِعبا  ُِ الّّل ََ  الُظّْلَم اَلهى َحْغِفُإ َ

، َوأ
َُ َفُظّْلُم اْلِعب  َُ الّّل ْم َاْعّض الُظّْلَم اَلهى ا َحْتُإُ  ُْ  2؛ُِ َاْعُّض

ه از آن کـآمـرزف و ظلمـی  ه مـیکـآمـرزف، ظلمـی  ه خـدا نمـیکظلم، بر سه قسم است: ظلمی 
همانـا »فرمایـد:   کـه[ خداونـد مـی اسـت؛ ]چنان کآمرزف، شر ه خدا نمیکگذرف؛ اما ظلمی  نمی
ان خوف نفس خوفشان می  آمرزف، ستم بندگان به ه خدا میک؛ اما ظلمی «، ستمی بزرگ استکشر

 «دیگر است.کگذرف، ستم بندگان به ی ه خدا از آن نمیکو پرورفگارشان است؛ اما ظلمی 
 . یاری نکردن مظلوم3

ای برخورفار است؛ تا جـایی  کرفن انسانی که مورف ستم واقع شده، از اهمیت ویژه فر اسالم یاری
َن الّظ ِلِم »فرموف:  که پیامبر اکرم َِ َخَه ِلّْلَّمْظّلوِم 

َ
ْن أ عَی ِفی اْلَجَنِة ََا ِحب ََ ََ س فاف کهـر 3؛  َن 

 «  مظلوم را از ستمکار بگیرف، فر بهشت با من یار و همنشین باشد.
رسـد،  نباید فر برابر فریافخواهی و نفرینی که از انسان مظلوم به گـوش می از نگاه پیامبر اکرم

ْعاَوَة اْلَّمْظّلاوِم َوَْن  ا َن اِ »تفاوت عبور کرف؛ چراکه نفرین انسان ستمدیده، اثرگذار است:  بی َُ َتقاوا 
افر باشـد؛ زیـرا فر برابـر نفـرین کاز نفرین مظلوم بترسید؛ هرچند  4؛  ِفإا َفِاَنْ  َلْ َس ُوَنْ  ِحج ٌب 

 «ستمدیده، پرفه و مانعی نیست.
شوف که عذاب الهی، نه تنها شخص ظـالم، بلکـه همـه افـراف جامعـه را  پیشه سبب می ظلم  ستم

ْوَشاَك »فرموف:  رمککه رسول ا یرف؛ چنانفربربگ
َ
َِ أ ُخهوا َعّلای َحَدْحا

ْ
ُوا الّظ ِلَم َفَّلْم َحأ

َ
أ َْ ُا  َِ َن الّن َ   َِ

 َُ ْنا َِ َُ ِاِعق ٍب  ُم الّّل ُْ ْن َحُعَّم
َ
ه کـروف  ه ظـالم را ببیننـد و او را بـاز ندارنـد، انتظـار مـیکمرفم آنگاه  5؛أ

                                                           

 .۱۴6ص  تصنیف غررالحکم ودررالکلم،. تمیمی آمدی،  1
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 «خداوند همه را به عذاب خوف گرفتار سازف.
ْن »فرموف:  رمکرسول ا َِ اَإٌة َو َْ َُ ُن َُ َل َُ َفِاَن ْن   َن ظ ِلّم  َفَ ْنْ  َِ ْظُّلوَ   ََ ْو 

َ
ُِ ظ ِلّم  أ خ 

َ
ِإ الَإُجُ  أ َُ ِلَ ْن

 ُِ اُإ َُ ْظّلوَ  َفَ ْن ََ نـد؛ اگـر کانسان باید برافر ]فینی[ خویش را ـ ظالم باشد یا مظلوم ـ یاری  1؛  َن 
رفن اوست و اگر مظلـوم باشـد، او را ]فر ک منزله یاری  ه این، بهکظالم باشد، او را ]از ستم[ بازفارف 

 «ند.ک  برابر ظالم[ یاری
اُهُل »کند:  فر فعای خوف عرض می امام سجاف َْ ْو َن

َ
ْن َنْعِّضاَد ظ ِلّما  أ

َ
ْن... أ َِ ِاَك  ُُ عو

َ
ّنی أ َِ َم 

ُْ َالّّل
ّْلْوف  ای را   نـیم و یـا مظلـوم و فلسـوختهکه ظـالمی را یـاری کبرم... از این  و پناه میخدایا  به ت 2؛ََ

 «یاور گذاریم.  بی
ل شیعیان، چه نیکوست که فرموفه:  ّم  َوِلّْلَّمْظّلوِم َعْون »... سفارش امام او  َْ شـما  3؛َو ون  ِلّلّظ ِلِم َخ

 «نم به اینکه فشمن  ظالم و یاور مظلوم باشید.ک را سفارش می 
 های نیکو ترک عادت. 4

ة...»فرموفه است:   امام زین العابدین َُ یکـی از  4؛ الُهُنوُب اَلِتی ُتَغِ ُإ الِنَعَم... الاَزَواُل َعاِن العا 
 «ر است.یخ یارهاکشوف، ... ترک عافت به  یر نعمت الهی مییه موجب تغک یگناهان

 ـ داستان قرآنی 

کند که مطابق آن، بـاغی سرسـبز فر نزفیکـی شـهر بـزرگ  میقرآن فر سوره قلم، فاستانی را بیان 
گرفـت و  صنعای یمن فر اختیار پیرمرفی مؤمن قرار فاشت. آن پیرمرف، به قدر نیاز، از آن بـاغ می

ا هنگامی که از فنیا رفـت، فرزنـدانش ایـن عـافت  بقیه را طبق عافتی نیک به نیازمندان می فاف؛ ام 
تـوانیم ماننـد پـدرمان بـه ایـن  د ما عیال و فرزندان زیاف فاریم و نمیشایسته را افامه ندافند و گفتن

روش عمل کنیم. به این ترتیب، تصمیم گرفتند تمـام مسـتمندان را کـه هـر سـال از آن بـاغ بهـره 
گرفتند، محروم سازند. ترک عافت خوب  پدر، موجب نزول عذاب بر آنان شد و باغ سرسـبز و  می

م آنها، به    5فید.کلی نابوف گر خر 
                                                           

 .666، ص نهج الفصاحه. ابوالقاسم پاینده،  1
 ، فرازی از فعای هشتم.صحیفه سجاديه.  2
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 . عاق  والدین5

اند که باید مراعات شوف. خداوند متعال فر قرآن کـریم  پدر و مافر، بر فرزندان خوف فارای حقوقی
اِإّمایْبُلَغَنِعْنـَدکاْلكَبـَرَوَقضی»فرماید:  باره می فر این  َرُبََأّ َتْعُبُدواِإّ ِإیاُهَوِباْلواِلَدیِنِإْحسان 

ـاَأَحُدُهماَأْو مریم  و پرورفگـارت فرمـان  1؛مالُهماَفالَتُقْلَلُهماُأِوَو َتْنَهْرُهماَوُقْلَلُهماَقْو  
فافه: جز او را نپرستید و به پدر و مافر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن فو، یا هر فوی آنها، نزف تـو بـه 

یـاف مـزن، و بـه آنـان گفتـار لطیـف و سن  پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها فر
 «  سنجیده و بزرگوارانه بگو.

َُ وُهاَو َان أُناي »فرباره این آیه فرموف:   امام صافق َُ شا ئ   أُناي َان ُاٍف لنْاي عنا َلو َعِّلَم الّل
گفتن به پـدر  نموف و ُاف یم یگفتن سراغ فاشت، از آن نه متر از ُافک یزیاگر خداوند چ 2؛العقوق

 «شدن است. ن مراتب عاقیمترکو مافر، 
ا تّمَْل ع ن َك َن الَنَظِإ ال ّْما  اّا »فرماید:  فرباره وظیفه فرزند فر برابر والدین می امام صافق

ّم  ُْ ّم  وا َحدحَك فوق أحدحّْم  وا تتقَدم ُقاّداَ ِْ ت یها چشـم 3؛اإحّمٍة وَْقٍة وا تإَفع صوتَك فوَق أصواِت
آنـان نبـر،  یت را بلندتر از صداین، صداکره میبه پدر و مافر خ یو مهربان یفلسوز یرا جز از رو

 «اور و جلوتر از آنان قدم بر مدار.یآنان ن یها ت را باالتر از فستیها فست
َحجُ  لّلوالَدحن عّلي الَوَلاِد ّمَلّماُة أشا  َء: شاكإهّم  عّلاي  اّ  »همچنین، آن حضرت فرموفه است: 

َِ ونَا ِتّْم  فاي الّساإ والعَلن اةح ٍل، وط عتّْم  ف ّم  حأَإانَ وحنْ  نَ عن  4؛َ في غ إ َعَ ة الّلا
ر آنـان ک. فر هر حال، ]فرزند باید[ سپاسگزار و شـا۳پدر و مافر، سه حق بر فرزند خویش فارند: 

ت یه موجب معصـکنیع آنها باشد؛ مگر اینند، مطک یم یا از آن نهی. فر آنچه به آن امر و 1باشد؛ 
   «رخواه و فلسوز آنان باشد.ینهان، خار و ک. فر آش۱پرورفگار شوف؛ 

شیخ باقر کاظمی، مجاور نجف اشرف از شخص صافقی که فالک بوف، نقل کـرف کـه او گفـت: 
کرفم؛ حتی بـرای او آب فر مسـتراح حاضـر  که فر خدمتگذاری او کوتاهی نمیفاشتم پدر پیری 

ایستافم تا بیرون بیاید و همیشه مواظب خدمت او بوفم؛ مگر شـب چهارشـنبه کـه  می کرفم و می
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را ببینم. شب چهارشنبه آخر، بـرای مـن میسـر نشـد؛  رفتم، تا امام زمان به مسجد سهله می
شبانه راه افتافم؛ ثلث راه باقی مانده بوف و شب مهتابی بـوف. ناگـاه  مگر نزفیک مغرب. پس، تنها و

گفتم : این عرب مرا برهنه با خوفم شخص اعرابی را فیدم که بر اسبی سوار است و رو به من کرف. 
کند. چون به من رسید، به زبان عربی محلی بـا مـن سـخن گفـت و از مقصـدم پرسـید  گفـتم: 

با تو خورفنی همراه است؟ گفتم: نه، فرموف: فست خوف را فاخـل  مسجد سهله می روم . فرموف :
جیب کن  گفتم: چیزی نیست. باز با تندی فرموف: خورفنی فاخل جیب توست. فست فر جیـب 

بـدهم. آنگـاه سـه او خریده بوفم و فراموش کرفم به فرزندم کرفم؛ مقداری کشمش یافتم که برای 
بعـد فهمیـدم را خدمت کن؛ آنگاه از نظرم غاهب شـد.  کنم پدر پیر خوف مرتبه فرموف: وصیت می

است و حضرت حتی راضی نیست که شب چهارشنبه برای رفتن به مسـجد  که او امام زمان
 1سهله، ترک خدمت پدر کنم.

از نگاه روایات، کسی که عاق  والدین شوف، فچار خسارت عظیمـی شـده اسـت. امیـر مؤمنـان، 
اُ  »کند که حضـرت فرمـوف:  نقل می از پیامبر گرامی اسالم علی ُنوِب ُتَعَجّ اَن الاُهّ َِ َّمََلَّماٌة 

ْحَس ِن  َلی اآلِْخَإِة ُعُقوُق اْلَواِلَدْحِن َواْلَبْغيُ َعَّلی الَنّ ِ  َوُ ْفُإ اإْلِ َِ ُإ 
َْ  َوَا ُتَؤَخّ مجازات سه گنـاه،  2؛ُعُقوَاُت

ن، ظلم به مرفم و ناسپاسـی فر برابـر یافتد: عاق  والد ر نمییاست و تا آخرت به تأخیفوری و فر فن
 «نیکی.

ْن َس َإة أل  عا ٍم وا »فرموف:  نبی گرامی اسالم َِ ح، الجَنِة ُتوَجُد  ِاّح  م َوُعقوُق الوالدحِن، ف َن ْ
 یه بـوکـنید. پس، همانا بـا این شویه عاق والدکنید از ایبر حذر باش 3؛َحجُده  ع ٌق وا ق طُع ْحٍم 

نـد، که قطع رحـم ک یسکن شده و یکه عاق  والد رسد، آن یبهشت از مسافت هزار سال به مشام م
 «رف.کآن را احساس نخواهد  یبو

 فهد کسی که عاق  والدین شده، چقدر از بهشت و سعافت فاصله فارف   این روایت، نشان می
َُ ال ْم حاوَم الق »همچنین، آن حضرت فرموف:   َاِة: عا ٌق وَّنا ٌن وَكاِهٌب ا لقادْ أْاعٌة اَحنُظُإ الّل

ُن َخّمٍإ  َِ د َُ   رف: کسـی کـه عـاق  کـامت، به چهار گروه نظر رحمت نخواهـد یخداوند فر روز ق 4؛و
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 .۱69، ص ۳1، ج مستدرک الوسائل. محدث نوری،  2
 .61، ص 7۴، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  3
 .7۳. همان، ص  4
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ـت میـار خکـه بعـد از انجـام کـ ین شـده، انسـانیوالد گـذارف، انکارکننـده قضـا و َقـَدر و  یر من 
 «  خوار. شراب

نـد. ک اف خدمت مـییفن پدر و مافرش، به آنان زجوانی فر زمان زنده بو»فرموف:  حضرت باقر
م کـه از یون هسـتیند: فرزنـدم مقـداری مـدیب ن جمله را مییت پدر و مافر ایپس از مرگ، فر وص

چ ربطـی ید: بـه مـن هـیـگو ن. پسر میکرا افا  ن ین فیما ا م. تو از جانب یامدیعهده پرفاختش برن
ننـد. او از حضـرت حـق، حتـی کات بدهی خـوف را افا یخواستند خوفشان فر زمان ح ندارف. می

شدگان  فهد وی را از جمله عاق رو، خداوند فستور می ند. ازاینک برای آنان طلب مغفرت هم نمی
 1«نند.کثبت 

 . ترک صله رحم6 

شـوف. پیـامبر گرامـی  صله رحم، از کارهای نیکی است که موجب ازفیاف عمر و نعمت الهـی می
م اِ »فرموفند:  اسالم ُْ م َفَتنّمای َاَاواُل ُْ ََ اّلوَن َاْحا  َِ ة  َفَ  َْ َن الَقوَم َلَ كونوَن َفَجَإة  َوا َحكونوَن َاَإ

ة   َْ ْا َاَإ ُهم َفَك َ  ِاُا   نوا َااإا ُْ ار نیستند، با صله رحـم، کویکارند و نکه گناهکمرفمی  2؛َوَتطوُل َاعّم 
 «  ار باشند، چه خواهد شد؟کویکو ن یکشوف. حال، اگر ن اف و عمرشان طوالنی مییاموالشان ز

ا  »همچنین، آن حضرت فرموف:  َِ ِِ الّّلَ َولَ  َِ َفّلَ َت زِق ِْ َُ فی  ُحَوَسَع َل ِِ َو َُ فی ُعُّمِإ ُِ َان ُحنَسَ لَـ ن َسَإ ََ
 َُ ِحَّم نـد و کشـه یاف شوف، تقوای الهـی پیاش ز ه عمرش طوالنی و روزیکس فوست فارف کهر 3؛َْ

 «د.یصله رحم نما
های مـؤمن خـارج شـوف و فر فسـت  ها از فست انسان شوف که نعمت له رحم، سبب میترک ص

ِاُا َقَطُعوا الإحا َم ُجِعَّلاِت الّماواُل فای »فرموف:   که امیر مؤمنان، علی افراف شرور قرار گیرف؛ چنان
 ِْ  «  رف.یگ ها فر فست افراف شرور قرار می نند، ثروتکهرگاه مرفم قطع رحم  4؛أحدِى الّشإا

ان ِصاَّلِة الاَإِحِم َوَلا َس  َل َس َشْی »فرموف:  رمکنین، رسول اهمچ َِ  
َِ َاعَجاَ  َّموااا   َُ ف  ٌء ُاط َع الّّل

َن الَبغِی َوَقط َعِة الَإِحِم  َشْی  َِ  
رحـم  ه پافاشش زوفتر از صـله کست یچ طاعتی نیه 5؛ٌء َاعَجَ  ِعق ا  

                                                           

1. www.erfan.ir/farsi/58703.html. 

 .۳66، ص 1ج  ،الکافی. شیخ کلینی،  2
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 .66۳، ص نهج الفصاحه. ابوالقاسم پاینده،  5
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 «  ست.ین رحم تر از عقوبت  ظلم و قطع  عیبرسد و مجازاتی نیز سر
عـرض کـرفم: بـرافران و عموزافگـانم  به امام صافق»گوید:  یکی از اصحاب امام صافق

اند و من اگر فر این باره اقـدام  اند و از همه خانه یک اتاق برای من گذارفه خانه را بر من تنگ کرفه
 توانم خانه را از آنها بگیرم  کنم، می

 شی فراهم خواهد کرف.فرموف: صبر کن خداوند برای تو گشای امام
آنها ُمرفند و یک   ، وبایی آمد و به خدا سوگند همه۳۱۳راوی گوید: من خوففاری کرفم تا فر سال 

رفتم. همین که مـرا فیـد، فرمـوف:  نفر از آنها باقی نماند. پس از این جریان، به نزف امام صافق
د و یـک نفـر از ایشـان بـاقی آنها ُمرفن  ات چطور است؟ عرض کرفم: به خدا همه حال اهل خانه

نماند. فرموف: این به واسطه آن رفتاری است که با تو کرفند و آزاری که به تو رساندند و قطع رحـم 
خواست که زنده باشند و بـر تـو تنـگ گیرنـد؟ عـرض کـرفم: آری، بـه خـدا  کرفند. آیا فلت می

 1«سوگند.
 

                                                           

 .۴7، ص ۴ج ، الکافی. شیخ کلینی،  1





 مجلس سی و یکم 

 های عید فطر امام علی های اخالقی در خطبه آموزه

 *مصطفیآزادیاندکتراالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

نهـج البالغـه را فر  ۴18و حکمـت  ۴6و  18های  خطبه محققان بر این باورند که امام علی
است. کتاب شریف تمـام نهـج البالغـه، فر نیـل  روز عید فطر و فر ضمن یک خطبه بیان نموفه 

و  18های  فر روز عید فطر را آورفه که افزون بـر مطالـب خطبـه  ، خطبه امام۱۱خطبه شماره 
مرحوم صـدوق نیـز فر کتـاب مـن  1.، فارای مطالب ارزشمند بیشتری است۴18و حکمت  ۴6

های نهـج البالغـه  تر از خطبه را بسیار گسترفه  الیحضره الفقیه، ضمن یک خطبه، مطالب امام
فر واقع محتوای یـک  ۴6و  18های  شارحان نهج البالغه تأکید فارند که خطبه 2 بیان کرفه است.

مرحـوم فشـتی فر کتـاب  3سـت.خطبه بوفند که سید رضی آنها را به صورت جداگانه نکر کرفه ا
                                                           

 علوم و فرهنگ اسالمی. پژوهشگاهی علم  ئتیهعضو  *
 .۱8۴ـ  ۱89، ص تمام نهج البالغه. ر.ک: سید صافق موسوی،  1
 . ۴۱8ـ  ۴۱6، ص ۳، ج کتاب من اليحضره الفقیه. ر.ک: شیخ صدوق،  2
ترجماه و تفسایر نهاج ؛ محمدتقی جعفـری، 16۴، ص 1، ج شرح نهج البالغه ابن میثم. ر.ک: میثم بحرانی،  3

 .۳۴6، ص 6، ج البالغه
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ها را به طور کافی بیان  های تحقیق فر اسناف و مدارک نهج البالغه، اسناف و مدارک این خطبه روش
 1کرفه است.

، 18های  فر خطبـه  های اخالقـی امـام فر این نوشتار، تنها به ترجمه و شرح عناوین و فغدغه
فاشتن محدوفیت، از نقل و ترجمـه همـه پرفازیم و به فلیل  نهج البالغه می ۴18و حکمت  ۴6

 کنیم.  مطالب آنها خوففاری می
، فر محورهـای نیـل قابـل شده فر خطبه عید فطر امیر مؤمنـان، علـی های اخالقی اراهه آموزه

 بحث و بررسی است:

 اممعیار عیدبودن ای  . 1
ایـد: فرم فر روز عیـد فطـر اسـت، می  که بخشی از خطبه امام ۴18فر حکمت  امام علی

َو َحْوُم ع د» ُْ َِ َف َُ ف  ی الّّل ََ ، َوُ ُ  َحْوم اُحْع َُ ََ َُ َوَشَكَإ ِق   ََ َُ ِص   د یـن، عیا 2؛ِاَنّم  ُهَو ع ٌد ِلَّمْن َقِبَ  الّّل
ه خـدا را نافرمـانی کـرفته و نماز او را سـتوفه اسـت و هـر روز یاش را پذ ه خدا روزهکسی است ک
 «د است.ینند، آن روز، عکن

ام نیز به شـمار حضرت فر  این حکمت، بر فو نکته مهم تأکید فارند که هر فو، مالک عیدبوفن ای 
 آیند: می

. برای اینکه خداوند طاعات و عبـافات انسـان را بپـذیرف، بایـد سـبک زنـدگی انسـان فر طـول ۳
 ای باشد که نهایت آن، رضایت خدا و قبـولی روزه و گونه ویژه فر ماه مبارک رمضان، به حیاتش، به

فاری، کمک به نیازمنـدان، احتـرام  عبافات انسان باشد. انسان فر ماه مبارک رمضان از طریق روزه
به پدر، مافر و عالم فینی، حضور فر مساجد و شرکت فر نمـاز جماعـت، قراهـت قـرآن کـریم، 

واسطه حضور فر پـای منـابر عالمـان، فافن  مناجات با حضرت حق، کسب معارف بلند فینی به
تواند رضایت الهی را به خوف جلب نماید. البتـه بایـد  ویژه مستمندان، می فاران، به روزه افطاری به

توجه فاشت که فاشتن اخالص و انجام همه امور برای قرب الهی، شرط اساسی پـذیرش اعمـال 
 آید.  به شمار می

رهـای . انسان، گناه و محرمات الهی را مرتکب نشوف؛ یعنی فر کنـار عبـافت خـدا و انجـام کا1
                                                           

 .8۳ - 89و  7۳ - 79، ص های تحقیق در اسناد و مدارک نهج البالغه روش. ر.ک: محمد فشتی،  1
 .۴18، حکمت نهج البالغه.  2
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ویژه فر ماه مبارک رمضان، از انجـام محرمـات و گناهـان بپرهیـزف.  نیک، فر طول زندگی خوف، به
فرخطبـه شـعبانیه فر  کـه پیـامبر اعظـم اهمیت این کار، بیش از هر چیز فیگری است؛ چنان

ای پیامبر خدا  برترین  کارها فر ایـن مـاه »که از وجوف نازنین حضرت پرسید:  پاسخ امام علی
َِ »، فرموف: «یست؟چ ِم الَّلا ِْ ا  َِ ََ ُع َعاْن  َْ ِإ اْلاَو ْْ ْفَّضاُ  اْْلَْعَّما ِل ِفای َهاَها الَّشا

َ
َساِن أ َِ َا  اْل

َ
ای  1؛َح  أ

 «های الهی است. ابوالحسن  برترین  کارها فر این ماه ، پرهیز از حرام
طاعاتشـان را  آید که خداوند عبافات و بنابراین، عید فطر فر حقیقت برای کسانی عید به شمار می

پذیرفته باشد. همچنین، ایام مسعوف به اعیاف فطر، قربان و غدیر محدوف نیسـت؛ بلکـه هـر روزی 
 که انسان به معصیت و گناه آلوفه نشوف، آن روز برایش عید و خجسته است.

 . امید به رحمت و آمرزش الهی2

ی رحمـت و مغفـرت او های الهی و گسترفگ بر فراگیری نعمت ۴6فر ابتدای خطبه   امام علی
یابـد. فر نتیجـه،  هایش پایان نمی گرفف و نعمت گاه رحمتش قطع نمی تأکید فارف؛ خدایی که هیچ

 بندگان خدا نباید هرگز فچار یأس و نومیدی شوند:
ْغ » ََ ْن  َِ ُحو  

ْ
أ ََ ، َوا  َِ ْن ِنْعَّمِت َِ ُّلٍو  َْ ََ ، َوا  َِ ْحَّمِت َْ ْن  َِ ْقُنوط  ََ َِ َغْ َإ  ّْمُد ِلّّل َِ ْساَتْنَك  َعاْن اْل َُ ، َوا  َِ ِفَإِت

َُ ِنْعَّماةٌ  ْحَّمٌة، َوا ُتْفَقُد َل َْ  َُ ْن َِ ؛ اَلهى اَتْبَإُح  َِ ِت َُ سـی از که کـش خداونـدی را سزاسـت یسـتا 2؛ِعب 
ه از آمـرزش او کـرون نتوان رفت؛ خداوندی یهای فراوان او ب وس نگرفف و از نعمتیرحمت او مأ

ه رحمـتش قطـع کـی یرف؛ خـداکـچی ید سـرپیـپرسـتش او نباد نگرفف و از یاری ناامکچ گنهیه
 «رف.یپذ ان نمییهای او پا گرفف و نعمت نمی

آید و به تعبیر قـرآن کـریم،  یأس و ناامیدی از رحمت و آمرزش الهی، از گناهان بزرگ به شمار می
ُهَ َیْیَخُسِمنَرْوِحالّلـِهِإَ َوَ َتْیَخُسوْاِمنَرْوِحالّلِهِإنَ»شوند:  تنها کافران از رحمت الهی نامید می

خـدا مـأیوس   افران، از رحمـتکـخدا مأیوس نشوید؛ تنها گـروه   و از رحمت 3؛اْلَقْوُماْلَكاِفُروَن
َياَلِذیَنَأْسَرُفواَعَلیَأنُفِسِهْمَ َتْقَنُطـوا»فرماید:  کریم میهمچنین، قرآن « شوند. می ُِ ُقْلَیاِعَبا

اِإَنُهُهَواْلَغُفوُرالَرِحیُمِمنَرْح ه بـر کـبگـو ای بنـدگان مـن  4؛َمِةالَلِهِإَنالَلَهَیْغِفُرالُذُنوَبَجِمیع 
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خـدا همـه گناهـان را  د. همانـا ید مشـویـخـدا نوم  د  از رحمـتیا روی روا فاشته افهیشتن زیخو
 «ه او آمرزنده مهربان است.کآمرزف  می

بخشـد و هـم  کار و مـؤمن خـوف را می های توبه مهربانی خوف، هم بنده خداوند از روی محبت و
اَفُخْولِئـَ»های او را به حسنات تبدیل نمایـد:  تواند بدی می صـاِلح  ِإّ َمْنتاَبَوآَمَنَوَعِمَلَعَمال 

ا اَرحیم  ار کـمـان آورف و ید و انکه توبه کسی کمگر  1؛یَبِدُلالّلُهَسیئاِتِهْمَحَسناٍتَوماَنالّلُهَغُفور 
ند و خدا همواره آمرزنـده مهربـان ک ل مییها تبد یکیشان را به نیها یند، پس خداوند بدکسته یشا

 «  است.
ي »کند:  فر فعای کمیل به خداوند عرض می امیر مؤمنان ِِ ِجُد ِلُهُنوِاي َغ ِفإا  َوَا ِلَقَبا ِئ

َ
َم َا أ ُْ الَّل

ْن َع ْی َس ِتإا  َوَا ِلَّش  َِ ّْماِدَك َظَّلّْماُت ٍء  َِ َِ َنَك َوِا ْناَت ُساْب
َ
َا أ َِ  

ََ َلا َِ َباِدا  َغْ اَإَك َا  َُ َسِن  َِ َّمِّليَ اْلَقِب ِ، ِا ْل
ِّلي ْْ ُت ِاَج

ْ
م و یها یارکپوشـی بـرای زشـت ای بـرای گناهـانم و پرفه ا  آمرزنـدهیخـدا 2؛َنْفِسي َوَتَجَإأ

هـی و  کست. پـایابم. معبوفی جز تو نی نمیی، جز تو یبایار زشتم به زکای برای  نندهک لیتبد و منز 
 «رفم و از روی نافانی جرهت نموفم.کام. به خوف ستم  شت برخاستهیبه ستا

 نیک  عمل همراهی امید با

فهنده امیـدواری  فانیم که امیدواری، موتور حرکت انسان است. کار و تالش انسان، نشان همه می
تر خواهـد بـوف. بنـابراین،  عزم و ارافه او بـرای عمـل جـدیاوست. انسان هرچه امیدوارتر باشد، 

ای ندارف. آن امیدی واقعـی اسـت کـه همـراه عمـل  جهت و بدون عمل، هیچ فایده امیدواری بی
رفه بـوف، فرمـوف: کـخطاب به مرفی که از ایشان فرخواست اندرز  که امیر مؤمنان باشد؛ چنان

َّمْن َحْإُجو اآلِخَإَة ِاَغ » َِ اِ  َحُقاوُل ِفای الاُدْنَ   ِاَقاْوِل الَزاِهاِدحَن َا َتُكْن  ََ ُحَإِجی الَتْوَااَة ِاُطاوِل اْْلَ ْ ِإ َعَّمٍ  َو
َْ  ِاَعَّمِ  الَإاِغِب َن  َحْعَّمُ  ِف  دوار اسـت و یـه بدون عمل صالح، بـه آخـرت امکسانی مباش کاز  3؛َو

د؛ امـا فر رفتـار، یـگو زاهدان سخن میا چونان یاندازف. فر فن ر مییتوبه را با آرزوهای فراز به تأخ
 «اپرستان است.یهمانند فن

بنابراین، امید باید با عمل نیک همراه باشد و هرکس باید به تناسب و انـدازه کـار و تـالش خـوب 
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اْن َعَّمِّلاَ»فرماید:  می خوف، امیدوار باشد. امام علی َِ ْ َثَإ 
َ
َِ ِااأ َّماْن َحْإُجاو ِلَنْفِسا َِ از  1؛َا َتُكاْن 

 «نی مباش که بیش از کار و عمل خوف امید فارند.کسا
 امید و توکل به خداوند 

انسان  امیدوار باید فر زندگی خوف به خداوند اعتماف فاشته باشد و تنها بـر او توکـل نمایـد. وقتـی 
هـای  ها و جنبش انسان خدا را بشناسد و بداند که او محور آفرینش است و همه حرکات و کوشش

َوِلَلـِهَغْیـُّبالَسـمَوِت»کند:  فهد، به او اعتماف و توکل می نن حق تعالی رخ میجهان هستی به ا
ْمُرُمُلُهَفاْعُبْدُهَوَتَوَمْلَعَلْیِهَوَماَرُبَكِبغِفٍلَعَماَتْعَمُلوَن ْرِضَوِإَلْیِهُیْرَجُعاْْلَ هـا  نهان آسـمان 2؛َواْْلَ

شـوف. پـس، او را بنـدگی  ارها به او باز گرفانده میکه طره فانش خداست. همین، فقط فر سیو زم
 «ست.یخبر ن د، بییفه ل فاشته باش و پرورفگارت از آنچه انجام میکن و بر او توک

ِِ »فرمایـد:  می نهج البالغه به امام حسن مجتبی ۱۳فر نامه  امام علی َن اَلاِهي ِاَ اِد
َ
َواْعَّلاْم أ

َُ ِلُ ْعِطَ اَك َخَزاِئُن الَسَّم َواِت  َل
َ
ْن َتْساأ

َ
اَإَك أ ََ َ

َج َااِة َوأ َن َلَك ِفاي الاُدَع ِء َوَتَكَفاَ  َلاَك ِا إْلِ ُِ
َ
ِض َقْد أ ْْ َواْْلَ

َحا اْن ِز َِ  ُِ َِ َغْ اُإ ْعَط ِئا َِ ُْ َعَّلی  ََ  َا َحْقِد  َِ ْحَّمِت َْ ْن َخَزاِئِن  َِ  َُ ْلَت
َ
َُ ِلَ ْإَحَّمَك؛... َوَسأ ِة اْْلَْعَّماَوَتْسَتْإِحَّم َُ   ِْ  
َزاِق  ْْ ْاَداِن َوَسَعِة اْْلَ ِة اْْلَ َِ ن فر فست اوسـت، بـه یهای آسمان و زم ه گنجکی ی؛ آگاه باش  خداَوِص

ه از او بخواهی، تـا کتو اجازه فرخواست فافه و اجابت آن را به عهده گرفته است. تو را فرمان فافه 
ی را یزهـایرحمـت او، چهای  نـهید... و از گنجینـی، تـا ببخشـاکند؛ فرخواست رحمـت کعطا 

ش فر یشتر، تندرستی بدن و گشـایند؛ مانند عمر بکتواند عطا  سی نمیکه جز او کن کفرخواست 
 «روزی.

َِ »د: یفرما همچنین، آن حضرت می َِ َتَوَ َ  َعَّلْ ا َِ ِا لَّل ْن َوِّم ه به خدا اعتمـاف فاشـته باشـد، کهر 3؛ََ
َُ َحْكفای»ز فرموفه: یو ن« امور را به او واگذارف. ، َفِاَن َِ َِ َوِّمُقوا ِا َْ  الَن   َتَوَ ُّلوا َعَّلی الَّل ُِ   اُح َّماْن ِساوا  4؛َِ

و فر جـای فیگـر « از اسـت.ین ر خوف بییرا او از غید؛ زیای مرفم  به خدا اعتماف و باور فاشته باش
َِ »فرموف:  ْن َتَوَ َ  َعَّلْ  ََ ، َو َْ ُِ الُسُإو ْا

َ
َِ أ َِ ِا لَّل ْن َوِّم َا  ََ َِ  َِ ُن ِف ا ََ َِ ٌن اَحَت َْ َِ ِح َْ َوالِثَقُة ِا لَّل و َُ ُِ اْْلُ َ ف 
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َِ ٌن 
َ
ٌن أ َِ ْؤ نـد، کل که به او توکفهد و هر ند، خداوند شافمانی نشانش میکه به خدا اعتماف کهر 1؛َُ

مـان و یه تنهـا انسـان بااکـمی است کت نماید. اعتماف به خدا، قلعه محیفاکش را یارهاکخداوند 
 «برف. فار به آن پناه می انتام

َِ َتع لی»د: یفرما چه زیبا می امام جواف َلی ُ ِ  عا ٍل   الِثَقُة ِا لَّل َِ اعتمـاف بـه  2؛َّمَّمٌن ِلُكِ  غ ٍل َوُسَّلٌم 
 «دن به هر مقام باالست.یز گران، و نرفبان رسیخداوند متعال، بهای هر چ

جوانان عزیز و مـؤمن مـا، بـه فلیـل بـروز مشـکالت ویژه  امروزه، ممکن است برخی از مرفم، به
ناکرفه فچار یأس و نوامیدی شوند که از فیدگاه اسـالم، امـری  اقتصافی، گرانی و بیکاری، خدای

آید. فارغ از وظایفی که فولتمرفان ما فارند، هر شخصی وظیفه فارف بـا امیـد و  مذموم به شمار می
های باشـرافتی کـه بـا تـالش و زحمـت  وپذیری از انسانتوکل به خدای متعال به پا خیزف و با الگ

تنهایی و یـا بـا کمـک سـایر فوسـتان و  اند بر مشکالتشان فایق بیایند، آنهـا نیـز بـه فراوان توانسته
بستگان خوف، اقدامی هرچند کوچک را شروع کنند و بدانند که از جانب آنها باید حرکتی صورت 

های  ازل نماید. کافی است به اطرافمان نگاه کنیم؛ قطعًا نمونهبپذیرف تا خداوند نیز برکات خوف را ن
ای اندک، کار خوف را شروع کرفه، اکنـون بحمدللـه بـا ایجـاف  فراوانی را خواهیم فید که با سرمایه

ای قابل توجه شـده و موجبـات اشـتغال فیگـران را نیـز  های تولیدی کوچک، فارای سرمایه کارگاه
 اند. فراهم آورفه

 درباره امید به خداحکایتی 

شده بوف، با کمـک جریـان آب بـه یـک جزیـره فور افتـافه  فرفی که تنها بازمانده یک کشتی غرق
رو، روزهـا و  خواسـت کـه نجـاتش فهـد. ازایـن رسید. او با ناراحتی و اضطرار زیاف، از خـدا می

شـد؛  ، ناامیدتر میکرف نموف تا شاید کمکی برسد؛ اما هرچه بیشتر نگاه می ها به فریا نگاه می شب
ای بسازف. روزی بـرای تهیـه غـذا بیـرون رفـت؛ امـا وقتـی  تا اینکه تصمیم گرفت برای خوف کلبه

اش فر آتش سوخته و فوفش به آسمان رفته است. عصبانی و ناراحت فریاف زف:  گشت، فید کلبه بر
 خدایا  چرا با من چنین کرفی؟

آمده بوف تـا او را نجـات فهـد.  شد. آن کشتی   صبح روز بعد، با صدای یک کشتی از خواب بیدار
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مرف از نجات فهندگانش پرسید: چطور متوجه شدید که من اینجا هستم؟ آنها فر جـواب گفتنـد: 
 1 ما عالمت فوفی را که فرستافه بوفی، فیدیم 

 معرفی دنیا و روش صحیح برخورد با آن. 3

ِنَی لَ »فرماید:  می امیر مؤمنان َُ  ٌْ ُا ا  اْلَجاَلُء، َوِهاَی ُحّْلاَوٌة َخّْضاإاُء، َوالُدْن    َْ ْن َِ ْ  اْلَفن ُء، َوِاْهِّلْ  
، ُِ َن الاّزا َِ ّْضَإِتُكْم  َِ ْنْ  ِاَ ْحَسِن َ  ِا َِ ُّلوا  ِِ َت ْْ ُلوا  َوَقْد َعِجَّلْت ِلّلّط ِلِ ، َواْلَتَبَسْت ِاَقّْلِ  الّن ِظِإ. َف 

َ
َوا َتْساأ

نْ  َِ َن اْلاَبَلِ  ف ْ  َفْوَق اْلَكف ِف، َوا َتْطُّلُبوا  َِ ه زوف نـابوف کـی اسـت یا، خانـه آرزوهـایـفن 2؛ْ  َاْ َثَإ 
سرعت به سوی  ه بهکمنظر است  ن و خوشیریا، شیرفن از وطن، حتمی است. فنک وچکشوف و  می

ش از ید و بـیـنکوچ کن زاف و توشه از آن ید با بهترینکبد. سعی یفر ننده را مییروف و ب خواهانش می
 «  د.ینکد، طلب نیاز فاریشتر از آنچه نید و بیاز آن نخواهاز خوف، یفاف و نک

 پرفازیم. فر این خطبه، چند ویژگی فنیا را معرفی نموفه است که فر افامه به آنها می امام علی
 ر:محل عبوـ 

کرفن  رسد و انسان مجبور است از آن کـوچ کنـد. فنیـا، سـرای کـوچ فنیا، خیلی زوف به پایان می
ای بایـد  خواهیم سفر کنیم و چه توشه است و مهم این است که بدانیم بعد از این فنیا، به کجا می

الز کند ابتدا همه اطالعـات  خواهد به مسافرتی بروف، سعی می همراه خوف ببریم. وقتی انسان می
گیـرف بـرای زیـارت اربعـین سـاالر  فرباره مقصد م را کسب نماید؛ برای مثال، وقتی تصـمیم می

کنـد کـه  وجـو می اند، پرس شهیدان پیافه به کربالی معال بروف، قباًل از کسانی که به این سفر رفته
رانی کافی هایی باید با خوف فاشته باشم؟ کفش چه بپوشم؟ پول چقدر برفارم؟ آیا پول ای چه وسیله

 است یا باید پول عراقی تهیه کنم؟ وسایل مورف نیازم چیست؟ آیا پتو برفارم یا کیسه خواب؟ 
وقتی انسان برای یک سفر چند روزه این همه فغدغه فارف، آیا سزاوار نیست بـرای سـفر ابـدی بـه 

َن »فرماید:  می ای بیندیشید و توشه راه برگیرف؟ امیر مؤمنان عالم آخرت چاره َِ اْلَ اْوَم َعَّماٌ  َوَا  َو
و امـروز، هنگـام عمـل اسـت؛ نـه حسابرسـی. و فـرفا، روز  3؛ِحَس َب، َوَغادا  ِحَسا ٌب َوَا َعَّماَ  

بنابراین، باید از فرصت فنیا استفافه کنیم و بـا انجـام اعمـال نیـک و « حسابرسی است؛ نه عمل.
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 رای خوف مهیا سازیم.اعتقافات حق، بهترین و ارزشمندترین سرمایه حیات اخروی را ب
 ه:زیبا و فریبندـ 

شـتابد. بـه همـین جهـت، امیـر  فنیا، ظاهری زیبا فارف و هرکس آن را طلب کند، بـه سـویش می
ُساْ  »گونه تشبیه کرفه است:  فر روایتی فیگر فنیا را این مؤمنان َِ َِ اِة َلا ٌن  َثُ  الُدن    َّمَثاِ  ال ََ

و الُّلِ  اْلع ِقاِ  َوالَسُم الَن ِقُع فی َجوِفْ  حْ ُُ ه   ُْ َه ِْ ح َْ  اْلَغُإ اْلج ِهُ  َو َل  َِ مثابـه  مثـل ایـن فنیـا، به 1؛وى 
ماند که پوستی نرم فارف؛ ولی فر فرونش زهـری کشـنده اسـت. انسـان نـافان بـه آن رو  ماری می

 «  کند. آورف و خرفمند هوشمند از آن فوری می می
 فنیـا چـو مـار ،زهر فارف فر فرون

 

 نقـــش و نگـــار ،فارف فر بـــرونگرچـــه  
 

 قاتـل اسـت ،زهر این مار مـنقش
 

 2هـر آنکـس عاقـل اسـت ،گریزف زو می 
 

َقاٍإ »شـوند:  به طور کلی، مرفمان فر تعامل با فنیا بـه فو فسـته تقسـیم می ََ  ُْ ُا َّماٍإ َا  ََ  ُْ ُا الاُدْن   
َُ َفَ ْوَاَقْ   ُجٌ  ا َع َنفَس َْ ُجَلِن  َْ َُ َفأْعَتَقََوالَن ُ  ف ْ   ُجٌ  اْات ُع َنفَس َْ فنیا، سرای گذر اسـت، نـه  3؛َو

کنند و گروهـی فیگـر  اند: گروهی خوف را فروخته و فر بند می جای ماندن و مرفم فر فنیا فو گروه
 «  سازند. خویشتن را خریده و آزاف می

شـوف:  فچار سـه ویژگـی می کسی که خوف را فر بند فنیا گرفتار کند، طبق فرمایش امام صافق
ج ٌء ا حَن ُل » َْ َْ  َو ٌ  احْد ََ َُ ِاَثَلِص ِخَ ٍل َهٌم ا حْنفی َوأ َِ َقّْلُب َُ ِا لُدْن   َتَعَّل َِ َقّْلُب ْن َتَعَّل هرکس بـه  4؛ََ

پذیرف، آرزویی که  یابد: اندوهی که پایان نمی فنیا فلبستگی پیدا کند، قلبش به سه ویژگی تعلق می
 «  آید و امیدی که به آن نخواهد رسید. یبه فست نم

 ناپذیر: اعتمادـ 

تـوان بـه فنیـا  گیرند که نمی های فنیا، نتیجه می فر خطبه عید فطر با توصیف ویژگی  امام علی
فاند که  اعتماف کرف و بدان تکیه زف؛ زیرا امور موقتی و فناپذیر، قابل اعتماف نیستند. انسان هیچ نمی

د ساعت، چند روز، چند ماه و یـا چنـد سـال فیگـر فر اختیـار فارف. بنـابراین، این امر فانی را چن
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 خرفی انسان فارف.  فلبستگی به فنیا و عدم توجه به آخرت، نشان از غفلت و کم
  :روز تمرین و آمادگیـ 

، َوَغادا  الِساب ُق »فرمایـد:  حضرت فر افامه خطبه عیـد فطـر می ُْ ، َوالَساْبَقُة َاا َوِاَن اْلَ اْوَم اْلِّمّْضاّم 
 ُْ ن و آمـافگی، و فـرفا روز مسـابقه اسـت. پـافاش  ید  امروز، روز تمری؛ آگاه باشاْلَجَنُة، َواْلغ َحُة الّن 

 «  ماندگان، آتش است. فر  عقبکیبرندگان، بهشت، و 
ایشان فر این فراز، ضمن مقایسه میان فنیا و آخرت، بر نکته مهم فیگری اشاره نمـوفه و آن اینکـه 

هایی مانند: سباق، جن ت، غایت و نار، بر لزوم آمافگی انسان تأکید فارف. مطـابق  استفافه از واژه با
، انسان فر مدت باقیمانده عمر خوف باید با ایمان و انجام کارهـای نیـک، بـه این فرمایش امام

، هرچه بـه ریاضت و تمرین بپرفازف و با کسب توشه تقوا خویش را آمافه روز مسابقه نماید. انسان
تر و فر مسابقه از همه جلوتر خواهد  لحاظ فکری و عملی نیرومندتر باشد، به همان نسبت مقرب

زیست باشد و خوف را از فلبستگی به فنیـا آزاف سـازف،  بوف. از سوی فیگر، انسان هرچه بیشتر سافه
سابقه بـه شـمار صورت، جزو برندگان م  سبکبارتر و خالی از سنگینی گناهان خواهد بوف و فر این

َفُفوَن »فرموفه:  که پیامبر اکرم خواهد آمد؛ چنان ََ امـام « سبکباران، رسـتگار شـدند. 1؛َنَج  الُّم
قاوا ف ّنّما  ُحْنَتَظاُإ »نیز فرموف:   علی َِ َففاوا َتّْل ََ ْاَءُ اُم الّسا َعَة َتِاُدو م َت كم َواّن و ََ ف ن الغ حَة اَ 

د، یبار شـوکراند. سب شماست و مرگ فر پشت سر، شما را میش روی یامت، پیق 2؛ِاأَوِلكم آخُإ م
 «ند.یدن شمایه رفتند، فر انتظار رسکد. همانا آنان یتا برس

گاه از فو امر  کند که فر این فرصت زندگی، هیچ به همین جهت، عقالنیت عملی انسان اقتضا می
 غفلت نکنیم: 

نعمـت فنیـا اسـتفافه کنـیم و خویشـتن را بـه . فریفته فنیا نشویم و تنها به قدر کفـاف و نیـاز از ۳
به امام  ۱۳فر نامه  که امام علی ها مشغول نسازیم؛ چنان آوری و نگهداری اموال و فارایی جمع
نهایت کوشش را فر زندگی فاشـته  3؛َف ْسَع ِفي َ ْدِحَك َوَا َتُكْن َخ ِزن   ِلَغْ ِإَك »فرماید:  می حسن

 «فیگران مباش. سازی برای باش و فر فکر نخیره
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هایی که خداوند فراین فنیا بـه مـا عنایـت نمـوفه،  . تالش کنیم از همه امکانات، اموال و فارایی1
 برای آبافانی عالم آخرت استفافه کنیم. 

 حکایت دفن مرد ثروتمند

ننـد. فر آن زمـان، کم ففـن یمرفی ثروتمند را فر حرم حضرت عبدالعظ  خواستند جنازه روزی می
سـت یت گفتنـد: هزینـه قبـر، فویـست هزار تومان بوف. به همسر میآن حرم نورانی، فوقیمت قبر 

صد هـزار تومـان. یمت است؟ گفتند سیهزار تومان است. همسرش پرسید: بهشت زهرا قبر چه ق
فار  فانگ منگولـه صـد سـند شـشیان گفتند: شوهر شما سین مقدار پول ندارم. اطرافیگفت: من ا

ل ون تومان پـول نقـد فاشـت. خـانم یلیبه هشتصد الی نهصد م یکیز نزفی فر گاوصندوق، و نکم 
ه فر حـرم کلی عالقه فاشت یباشد. گفتند: شوهر شما خ گفت: آن اموال، مال من و فو فرزندم می

ی از یکـه عالقه فاشت. جنازه فر تابوت بوف کـه کرف کم ففن شوف. گفت: غلط یحضرت عبدالعظ
د تا این بـدبخت را یرف: پول قبر را بدهکفاشت و به مرفم اعالم الهش را از سر خوف برکاطرافیان، 

 1م.ینکففن 
 آری، سهم و بهره ما از مال فنیا، فر نهایت، تنها چند متر پارچه کفن است.

ــذر  ــتان گ ــه گورس ــب ــ مکرفم ک  شیوب
 

ــبد  ــد و فروی ــال فولتمن ــدم ح  شی
 

 فـن مانـدک ی بـیکشـی بـه خـاینه فرو
 

 2شیبـفـن ک یـکنه فولتمند ُبرف از  
 

 و یکی از یارانش حکایت امام علی

زیاف وارف شد. وقتـی  بن پس از جنگ جمل، به خانه یکی از یاران خویش به نام عال   امام علی
 خانه بسیار ُپر زرق و برق او را فید، فرموف: 

َْ  ِفی » َلْ  َِ ْنَت 
َ
ِْ ِفی الُدْنَ  ، أ ِِ الدا َنُع ِاِسَعِة هِه َْ ْن ِشاْئَت َاَّلْغاَت ََ  ُ ْنَت َت َِ ْحاَوَج؟ َوَاَّلای 

َ
ااِْخَإِة ُ ْنَت أ

ْنا
َ
ا أ َُ َْ ، َفاا َط ِلَع ََ ُقوَق  ُِ َْ  اْل ْن َِ َْ  الَإِحَم، َوُتْطِّلُع  ُ  ِف  َِ َْ  الَّضْ َ ، َوَت َْ  ااِْخَإَة، َتْقِإى ِف  َت َقاْد َاَّلْغاَت ِا

َْ  ااِْخاَإةَ  که فر آخرت به آن نیازمنـدتری. آری،  رحالیکنی؟ ف با این خانه وسیع فر فنیا چه می 3؛ِا
توانی با همین خانه به آخرت برسی  اگر فر این خانه بـزرگ از مهمانـان پـذیرایی  اگر بخواهی می
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کنی، به خویشاوندان با نیکوکاری بپیوندی و حقوقی که برگرفن توست، به صاحبان حق برسـانی، 
 «توانی فر آخرت آسوفه خاطر باشی. می

کسانی که از امکانـات مـافی برخورفارنـد، از امـوال خـوف بـرای ازفواج جوانـان،  شایسته است
فاران و یا فرمان فرمندان و رفع مشکل فقیـران  الحسنه به قرض فستگیری از نیازمندان، فافن قرض

 و بینوایان استفافه کنند و از این طریق، رضایت خداوند را طلب نمایند.
شـویم کـه فچـار فنیـاگرایی شـدند و  مسـلمانانی مواجـه می ا متأسفانه، فر تاریخ صدر اسالم بـ

های نامشروع انبوهی را به فست آورفند و عامل انحراف خوف و فرزندانشان شـدند. همـین  ثروت
فنیاگرایی و خورفن مال حرام موجب شـد کسـانی کـه مسـلمان نیـز بوفنـد، بـه جنـگ بـا امـام 

ْساَتِّمع ِلَقاْولي، َقاِد »فرباره آنها فرموف:   بروند. امام علی  حسین َُ إي َغْ اُإ  َْ َوُ ُّلُكْم ع ص ْل
َُ َعّلای ُقُّلاوِاُكْم  إاِم، َفَطَبَع الّّلا َِ َن اْل َِ ِّلَئْت ُاُطوُنُكْم  َُ إاِم َو َِ َن اْل َِ َزَلْت َعِطّ  ُتُكْم  ََ شـما از فسـتور  1؛اْن

ه بـرای کـ زییای شـما )جـوایه هداکد؛ چرایفه د و به سخنانم گوش فرا نمیینک چی مییمن سرپ
هـای  تان از حرام ُپر شده است و خداوند بر فلیها مکد(، تنها از راه حرام بوفه و شیشتن من گرفتک

 «  شما ُمهر زفه است.
های حـرام، فرآمـدهای نامشـروع و  امروزه نیز باید بسیار فقـت کنـیم، مبـاحثی همچـون: لقمـه

اسـت کـه زمینـه انحـراف از  های نجومی از بیت المال مسلمین، از جمله گناهان بزرگـی حقوق
آید. بایـد همـه مـرفم و مسـئوالن بـا ایـن  اهداف ارزشمند و متعالی انقالب اسالمی به شمار می

ی آن  کن نمایند تا مملکت از آسیب های شوم با قاطعیت برخورف کنند و آن را ریشه پدیده های جد 
 فر امان بماند.

 . اهتمام به توبه قبل از مرگ4

بوفن قیامت، به همـه مرفمـان توصـیه  های حیات فنیوی و نزفیک پس از بیان ویژگی امام علی
َِ »کند که قبل از فرارسیدن مرگ توبه کنند:  می ِنَ ِت ََ َِ َقْبَ   ْن َخط َئِت َِ آیا کسـی نیسـت  2؛َاَفَل ت ِئٌ  

 «  که بخواهد پیش از فرارسیدن مرگ، از گناهان خوف توبه کند؟
َن الَتْوَاِة َوَلْم ُحَع ِجّْلَك ِا لِنْقَّمِة َوَلاْم »فرماید:  اره توبه میفرب آقا امیر مؤمنان َِ َت 

ْ
َسأ

َ
ْن أ َِ َوَلْم َحّْمَنْعَك 
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َن َاا ُْ َعَّلْ َك ِفي َقُباوِل اإْلِ ْوَلی َوَلْم ُحَّشِد
َ
ُة ِاَك أ َِ َُ اْلَفِّض  َك َحْ  ِْ َن َاِة َوَلْم َحْفَّض  ِة َوَلاْم ُحَن ِقّْشاَك ُحَعِ ْإَك ِا إْلِ

َن الَإْحَّمِة َاْ  َجَعَ  ُنُزوَعَك َعِن الَهْنِ  َحَسَنة  َوَحَسَ  َساِ َئَتَك َواِحاَدة   َِ حَّمِة َوَلْم ُحْؤِحْسَك   َوَحَساَ  ِا ْلَجِإ
ا نَ  َُ

َِ َُ َسِّمَع ِنَداَك َو ْحَت َُ ا َن  َُ َُ َعِّلَم َنْجاَواَك َحَسَنَتَك َعّْشإا  َوَفَتَ، َلَك َا َب اْلَّمَت ِب َوَا َب اِاْسِتْعَت ِب َفِا  َجْ َت
َُ ُ ُإوَااَك َوا اَك َواْسَتْكَّشاْفَت ََ َِ ُهُّمو َلْ  َِ اَت َنْفِسَك َوَشَكْوَت  َُ  َُ ْاَثْثَت

َ
َِ َجِتَك َوأ َِ ِا َلْ  َِ ْفَّضْ َت 

َ
َُ َفأ ْساَتَعْنَت

َك  ِْ و َُ ُ
   1؛َعَّلی أ

شـتاب نـدارف و فر فر تو کیرفه است. فر کاب گناه، فر  توبه را مسدوف نک]خداوند[ فر صورت ارت
ی سزاوار توست، رسـوایت نسـاخته و یه رسواکب نگرفته است. فر آنجا یتوبه و بازگشت، بر تو ع

ده و یشکمه نکرفه است. فر گناهان تو را به محاکنی مطرح نیش شرایط سنگیبرای بازگشت به خو
اسـت. هـر ی شمرفه یکه بازگشت تو را از گناهان، نکرفه است؛ بلکدت نیش ناامیاز رحمت خو

ی تو را فه به حساب آورفه و راه بازگشت را به روی تو گشوفه است. هرگاه یکی، و هر نیکگناه تو را 
فاند. پس، حاجت خـوف را  ی، رازت را مییشنوف و چون با او راز فل گو ت را مییاو را بخوانی، ندا

ن، تـا کـشـگاه او مطـرح یبا او بگوی و آنچه فر فل فاری، نزف او بازگوی. غم و اندوه خـوف را فر پ
 «اری رساند.یالت تو را کند و فر مشکهای تو را بر طرف  غم

 . انجام عمل صالح 5

 بعد از سفارش به توبه، بر انجام عمل صالح تأکید ورزیده و فرموفه:  علیامیر مؤمنان، 
؟ َاا َوِاَنُكْم فی َاّح ِم » َِ َِ َقْبَ  َحْوِم ُاْؤِس ٌ  ِلَنْفِس َِ َِ َقْباَ  َاا ع  ِّلا ََ َِ َاَجٌ . َفَّمْن َعِّمَ  فی َاّحا ِم َا ْاِئ ْن َو َِ   ََ َا

ِْ َاَج  َِ َقْباَ  ُحُّضاو ِّلا ََ َإ فی َاّح ِم َا ََ ْن َق ََ . َو َُ ُِ َاَجُّل ْْ ، َوَلْم َحّْضُإ َُ َُ َعَّمُّل َِ َفَقْد َنَفَع ِْ َاَجِّل َِ َفَقاْد َخِساَإ ُحُّضو ِّلا
. َاا َف ْعَّمّلُ  َُ ُِ َاَجُّل ، َوَضَإ َُ َ  ْلَجَناِة نا َم ط ِلُبْا ، َعَّمُّل َْ وا ِفی الَإْغَبِة َ ّم  َتْعَّمُّلوَن ِفی الَإْهَبِة. َاا َوِاِنای َلاْم َا

ِْ ن َم  ُاْ   َوا َ  لّن  ِْ ی انجـام یکامت، اعمال نیدن روز فشوار قیه قبل از فرا رسکسی هست کا یآ 2؛ه 
ام یـس فر اکرا فر پـی فارف. پـس، هـره مـرگ کـد یینون فر روزگار آرزوهاکا د  همیفهد؟ آگاه باش

انی یـو انجام فهد، بهرمند خواهـد شـد و مـرگ او را زیکدن مرگ، عمل نیش از فرا رسیآرزوها، پ
ار بـوفه، کانیند، زکوتاهی کدن مرگ، یش از فرا رسیه فر روزهای آرزوها، پکس کرساند و آن  نمی

د، فر روزگـار یـنک ناراحتی برای خدا عمل میه به هنگام ترس و ک گونه انبار است. همانیمرگ او ز
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ه خواسـتاران آن، کدم یزی مانند بهشت ندید  هرگز چید. آگاه باشیز عمل نماییابی نیامکخوشی و 
ن فر خـواب فـرو رفتـه یان آن، چنـیـه فرارکزی مانند آتش جهنم یفر خواب غفلت باشند و نه چ

 «  باشند.
ُْ »فر این باره فرموفه:  رسول اکرم ُِ وا الاُهُنوَب َفاِاَن َا  ُْ َُ َواْحاَه ْن ُتّْشاَغُّلوا َعْنا

َ
ََ ِإ َقْبَ  أ وا ِاَعَّمِ  اْل

َُ الِإْزُق  َبُس َعْن ِْ به کارهای نیک مبافرت بورزید؛ پـیش از آنکـه فسـتتان از  1؛اْلَعْبَد حْهِنُ  الَهْنَ  َف 
یزید و فوری کنید؛ چون انجام عمل خیر کوتاه شوف و از عمل خیر بازفاشته شوید. از گناهان بپره

شـوف و بـه او فافه  شوف، تمام روزی یا قسمتی از آن حـبس می ای مرتکب گناه میهنگامی که بنده
 «گرفف. شوف و محروم می نمی

 . پرهیز از هوای نفس و آرزوی طوالنی6

ُِ َحّْضا»فرماید:  فر افامه بیان خویش می امام علی َِ َُ اْل ْن اَحْنَفْع ََ  َُ اْن َلاْم َاا َوِاَن ََ ُِ اْلب ِطاُ ، َو ْْ ُإ
ِلّْلُتْم َعّلَ  ُُ ْإُتْم ِا لَظْعِن، َو َِ َِ الَّضَلُل ِاَلی الَإُى. َاا َوِاَنُكْم َقْد ُا دى َحُجَإ ِا ُْ َِ اْل . َوِاَن َاْخاَوَف َحْسَتِقْم ِا ُِ ی الاّزا

وا ِفی ُُ ِ . َفَتَزَو ََ وى َوُطوُل اْل َْ َِ َاْنُفَسُكْم َغادا   َ  َاخ ُف َعَّلْ ُكُم اِتب ُع اْل ُإُزوَن ِا ِْ َن الُدْن   َ  َت َِ  2؛الُدْن   
ه کـس کـان خواهد رسـاند و آن یه حق به او منفعت نرساند، باطل به او زکس را کد  آن یآگاه باش

رفن فرمان ک وچکد  به یند. آگاه باشکت خواهد افکت راهنمای او نباشد، گمراهی او را به هالیهدا
ه بـر شـما کـزی یـن چیتر کد. همانا وحشتنایی شدیآوری توشه آخرت راهنما جمعد و برای یافتی

د تـا فـرفا خـوف را بـا آن یـریا توشه برگین فنیترسم، هواپرستی و آرزوهای فراز است. پس، از ا می
 «د.ییحفظ نما

نیز  به آثار زیانبار تبعیت از هوای نفس و فاشتن آرزوهـای طـوالنی اشـاره  ۴۳حضرت فر خطبه 
ِ  َفُ ْنِسي اآلِخاَإةَ »نماید:  می ََ ََ  ُطوُل اْْلَ َ

ِِ َوأ َِ ُد َعِن اْل َُ َوى َفَ  َْ ََ  اِتَب ُع اْل َ
روی هـوای یـامـا پ 3؛َفأ

 «برف. اف مییمرزبوفن آرزو، آخرت را از  فارف و بی نفس، انسان را از حق باز می
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 ضرورت حضور مستشاری ایران در سوریه و عراق ـ
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 و عراقضرورت حضور مستشاری ایران در سوریه 
 *ی فیروزوروزرسول ن دکتر

 اشاره

آمیـز و منازعـه قابـل بررسـی تحوالت یک فهه اخیر جهان اسالم که فر فو سر  طیـف مسـالمت
های مختلـف جهـان اسـالم است، سبب شده است که شاهد ظهور تغییرات متعدفی فر عرصه

وقـوع پیوسـت کـه فر ها نظیر تونس، بـه باشیم. بخشی از این تحوالت، فر قالب تغییر حکومت
مصر، برخالف تونس، عمر کوتاهی فاشت. برخی فیگر از تحـوالت، نظیـر لیبـی، بـه وضـعیت 

ای را سبب گرفید. بعضی فیگر از نقاط جهان اسالم، ثباتی فزایندهومرج و آشوب رسید و بیهرج
بسـتان، فهنده همچون ایـران و عرمانند تحوالت منطقه غرب آسیا، به علت حضور بازیگران نظم

فرایندهای مختلفی را طی کرفه است. این وضعیت، سبب شد تحوالت این منطقه نـه بـه سـوی 
ومرج نظیر لیبی بروف؛ بلکـه بـا تغییر حکومت نظیر تونس حرکت کند و نه به َسمت وضعت هرج

ای، تقابلی میان حفظ وضع موجوف و تغییر وضع موجـوف ای و فرامنطقههای منطقهمداخله قدرت
 آمد که به سوی نوعی تعافل و موازنه حداقلی حرکت کرف.پدید 
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ای از  رو، چرایی حضور مستشاری ایران فر کشور سوریه و عراق بـه عنـوان نمونـهفر نوشتار پیش
رو، فرگـام گیـرف. ازایـنفهنده فر حوزه پیرامونی خوف، مورف بررسـی قـرار مـیقدرت بازیگر نظم

ن و فراینـد حـل  آن، بـر اسـاس اصـول سیاسـت نخست ضمن اراهه تعریف مختصـری از بحـرا
های فرامرزی آن، نظیر: حفظ منافع ملـی و فراملـی، خارجی جمهوری اسالمی ایران و مسئولیت

ها، وفای به عهد، حمایت از مظلـوم و اصـول اعتقـافی تشـیع، حضـور اصل پاسداری از ارزش
 مستشاری ایران فر این فو کشور مورف ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 تعریف بحران و مراحل تشدید آن

شـوف و سـه  ای است که فر صورت عدم کنترل، به آشوب افسارگسـیخته تبـدیل میبحران، پدیده
 1شـدت مـورف تهدیـد قـرار خواهـد فاف. های جوامع انسـانی را بهها و هویتمقوله: منافع، ارزش

حـافترین نـوع آن، بحـران  گـذارف کـهبنابراین، بحران از آغاز تا اوج، سه مرحله را پشت سـر مـی
 المللی است. ای یا بینهویتی منطقه

ها، مسـکن هاست؛ مثاًل فر مورف افراف، شغل، فاراییفر مرحله تهدید  منافع، تهدید متوجه عینیت
و اموال آنان یا به عبارت بهتر، جان و مال آنها مورف تهدید است و فر مـورف کشـورها، سـرزمین و 

کند، مـورف تخریـب و تهدیـد قـرار هایی که جنبه ملی پید میو سایر فاراییجغرافیا، منابع طبیعی 
 شوف. گیرف که از آن، به منافع فرفی و ملی یاف میمی

های هنجاری و فرهنگی است؛ به عنوان مثـال، فر ها، تهدید ناظر به مقولهفر مرحله تهدید ارزش
رض )آبرو(، ناموس، مساجد، مشاهد و مقابر  هـای شـریفه، علمـا و سـایر ارزشمذهب شیعه ع 

های ملی، نظیر حراسـت های شیعی مورف توجه است. فر عرصهبرآمده از عقیده، به عنوان ارزش
ها قـرار گیـرف و از میراث فرهنگی و یا حفظ آفاب و رسوم خاص ممکن است که فر شمار ارزش

 مورف تهدید قرارگرفتن آنها، نشان از وقوع نوعی بحران خواهد بوف. 
کند و امکان همزیسـتی میـان آنهـا ر مرحله تهدید هویت، فو هویت متضاف  یکدیگر ظهور میف

وجوف ندارف؛ زیرا فر مجافله هویتی، بقا و وجوف یکی، فر گرو نابوفی و فقدان فیگـری اسـت. فر 
کند. فر این وضـعیت، احتمـال نتیجه، فر حافترین شکل ممکن، یعنی منازعه نظامی، ظهور می

ی از طرفین به صورت کامل فر نبرف نظـامی، بسـیار ضـعیف اسـت؛ زیـرا فر مجافلـه نابوفی یک
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ها که فر سرآغاز خوف، امری کاماًل فرهنگی است، از بین برفن یک فرهنگ و یا یک تفکـر هویت
رو، مجافله هویتی، حافترین شکل بر است. ازاینوعیار، کاری بس فشوار و زمان به صورت تمام
هـا ها را فر فل خوف فارف. فر این وضعیت، بحرانهای منافع و ارزشتمامی عرصهمنازعه است و 

ناپـذیری بـه سـایر های اجتنـاب مانند و به شـکلعمومًا محدوف به یک سرزمین خاص باقی نمی
ای و هـای منطقـههـای هـویتی، بـه بحـرانکنند. بنـابراین، غالبـًا بحـرانکشورها سرایت پیدا می

شوند. فر واقع، روی فیگر سکه بحران هـویتی، مقولـه امنیـت بـرای بیشـتر میالمللی تبدیل بین
گیرند. امنیت، عبارت اسـت از فقـدان تهدیـد کشورهایی است که فر فرون حوزه هویتی قرار می

و از منظر اسالم، امنیت، نقطه کانونی و شروع بسـیاری از تحـوالت  1های حیاتی نسبت به ارزش
وَلَتا ِن  ِنْعَّمَت ِن »آمده است که:  ر روایتی از پیامبر اکرمفر نظر گرفته شده است. ف ُْ ْج ان َُو  ََ َْ اْْلَ

پس، اوج یـک بحـران، نـاامنی « فو نعمت است که ناشناخته است: امنیت و تندرستی. 2؛اْلَع ِفَ ة
 نسبت به هویت فرف و جامعه است.

 حل  بحران

و مقابلـه کـه  3شوف: نخست وضعیت مواجههالمللی، از فو رهگذر انجام میهای بینحل  بحران
باشیم. فر مرحله فوم، باید بر مقولـه مـدیریت بحـران تمرکـز فر بدو آن، شاهد تصاعد بحران می

هـای بازگشـت بحـران از میـان ای که فر آن هم بحران فروکش کند و هم زمینـهکرف؛ یعنی مرحله
رو، صرفًا مواجهـه عامل بیرونی. ازاین برفاشته شوف؛ زیرا هر بحرانی، یک عامل فرونی فارف و یک

سخت و نظامی با بحران برای مدیریت بحران کافی نیست و کشورها فر مرحله مدیریت بحـران، 
ها، بازیگران المللی کمک خواهند گرفت. فر این فعالیتای و یا بینفهنده منطقهاز بازیگران نظم

اًل و بالذات، امنیت را فر حوزه ارنظم  کنند. های حیاتی برای خوف تأمین میزشفهنده، او 
َوَأِعّدواَلُهمَمااسَتَطعُتمِمنُقَوٍةَوِمنِرباِطالَخیِلُترِهبوَنِبِهَعـُدَوالَلـِه»فرماید:  قرآن کریم می

مقابله با آنها هر نیرو و قدرتی فارید، برای  4؛َوَعُدَوُممَوآَرریَنِمنُوِنِهم َتعَلموَنُهُمالَلُهَیعَلُمُهم
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های ورزیده ]برای میدان نبرف مهیا سازید[، تا به وسـیله )فشمنان( آمافه سازید و ]همچنین[ اسب
آن، فشمن خـدا و فشـمن خـویش را بترسـانید و ]نیـز[ گـروه فیگـری غیـر از اینهـا را کـه شـما 

زمـان و مکـان  فر این آیه، مسلمانان موظف هستند فر هر« شناسد. شناسید و خدا آنها را می نمی
فر باالترین سطح امنیت قرار فاشته باشند و این وضعیت، هم به ُبعد سخت امنیت، یعنی امنیـت 
فیزیکی و نظامی، و هم به ُبعد نرم آن، یعنی امنیت روانی اشاره فارف؛ یعنی مسلمانان فر وضعیتی 

ه و باشند که فشمنانشان نه امکان حمله فاشته باشند و نه فکر حمله به سرشان  بزند. بنـابراین، قـو 
تـوان قـدرت و اقتـدار اسـالم را قدرت صرفًا به ُبعد نظامی محدوف نیست؛ بلکه از هر راهـی مـی

 افزایش فاف.

 های حضور مستشاری ایران در عراق و سوریهبررسی زمینه

حضور مستشاری ایران فر عراق و سوریه، فر فو جنبه فعال شده است؛ یکـی از جنبـه مواجهـه و 
مقابله با بحران که جنبه نظامی فارف و مبتنی بر اصول سیاست خارجی جمهـوری اسـالمی ایـران 
شکل گرفته است. جنبه فیگـر، از بـاب مـدیریت بحـران اسـت کـه جنبـه بازفارنـدگی و تثبیـت 
وضعیت صلح فر جهان اسالم فارف. فر این زمینه، رفتار ایران فر خصوص بحران سوریه و عراق، 

ی همچـون: حفـظ منـافع ملـی و امنیـت ملـی، مراقبـت از مرزهـا، پاسـداری از بر اساس اصول
ها، استکبارستیزی، نفی سلطه )تقویت محور مقاومـت( و ففـاع از مظلـوم، تـالش بـرای ارزش

 وحدت امت اسالمی و وفای به عهد، قابل فقت و بررسی است.
 پرفازیم. ریه و عراق میها و فالیل حضور مستشاری ایران فر سو فر افامه، به بررسی زمینه

 . شروع بحران و سرایت به خارج از سوریه و عراق1

های معارض فر سوریه و عراق، بـر همگـان آشـکار شـد کـه بحـران با ظهور فاعش و سایر گروه
هـا و تغییـر حاکمیـت نیسـت؛ تکفیر، صرفًا یک بحران مبتنی بر منافع و تصرف خاک و یا ارزش

الشـعاع قـرار فافه هـا( را تحـتمه عناصر مافی و معنوی )ارزشبلکه بحرانی هویتی است که ه
شوف که بحران فر شدیدترین حالت امنیتی قرار گیرف و امکان سـرایت آن است. این امر، سبب می

های پیرامونی نیز وجوف فاشته باشد. بحران کشـور عـراق، بـه علـت همجـواری بـا به سایر حوزه
ترش بسیار بیشتری برخورفار است. این بحـران، حتـی بـا جمهوری اسالمی ایران، از قابلیت گس

تحویل خاک سوریه و عراق به معارضان و یا تغییر شـکل حکومـت فعلـی فر سـوریه بـه شـکل 
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خالفت اسالمی یا هر مدل فیگری، پایان نخواهد یافت. بنابراین، فر این وضعیت، گزینه فیگری 
تـوان  آمیز، نمیظیر مذاکره یا برخورف مسالمتغیر از مداخله مستشاری وجوف ندارف و با مساهلی ن

 بحران را کنترل نموف.
 . حضور مستشاری، یعنی حل  بحران با کمترین هزینه2

شـوف. فر یـک منازعـه نظـامی، ترین سـطوح آغـاز مـیفر حل  بحران، مشارکت معمواًل از پایین
لـت و نیروهـای ترین سطح فعالیت، مشارکت به صورت حضور مستشاری است تـا بـه فوپایین

شوف کـه نظامی فرگیر بحران، مشاوره نظامی فافه شوف. حضور مستشاری، فر وضعیتی محقق می
ترین وضعیت خوف، یعنـی حالـت منـافع قـرار فارف و سـرایت آن بـه وضـعیت جنگ فر حداقلی

ها و هویت، فر مراحل ابتدایی قرار فارف. اقدام به حضور مستشاری، فر جهت ممانعـت از ارزش
کـه  باشـد. فر سـوریه و عـراق، چنانها میها، و فر نهایت، هویتاعد بحران به مرحله ارزشتص

ها آنچه بیش از فتح سرزمین از اهمیت و اولویت برخورفار بوف، بارها شاهد بوفیم، برای تکفیری
شناسـایی آن، ممکـن اسـت ها و هویت است. بنابراین، غفلت از فشـمن و عـدمتخریب ارزش

 ناپذیری فر پی فاشته باشد.جبرانعواقب 
 . حفظ تمامیت ارضی و مرزهای جغرافیایی3

شوند که جنگ فر کشـور فیگـر فر سـه حـوزه منـافع، ای مطمئن میهنگامی که بازیگران منطقه
ها و هویت، به کشور آنها سرایت خواهد کرف، هرگونه تعللی، ممکن است عواقب بسیاری ارزش
فربـاره پیامـدهای جنـگ فر  ه باشد. روایت مشهور حضـرت امیـرناپذیری فر پی فاشتجبران

ُلاوا»خانه، ناظر به همین مقوله است:  َُ َا  َِ ِهاْم  ِْ ا
َُ ََ  ُغِزَي َقْوٌم َقُّط ِفي ُعْقِإ   َِ بـه خـدا قسـم   1؛َفَوالَّل

تی فر خانهیه  «  ل شد.یه نلکنیاش مورف حمله قرار نگرفت؛ مگر ا چ مل 
مشارکت ایران فر حل  بحران سـوریه و عـراق، فر ایـن امـر نهفتـه اسـت کـه فر بنابراین، سرآغاز 

صورت عدم کنترل بحران، قطعًا به ایران سرایت خواهد کرف و بهترین انتخاب، مشارکت ایـران فر 
فرایند حل  بحران و کنترل آن است. بر اساس اصول قانون اساسی، حفظ تمامیت ارضـی و منـافع 

رو، ایران به عنوان کشوری که فر  ازاین 2ساسی نظام جمهوری اسالم است.های املی، از اولویت
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همجواری و همسایگی محل  شروع بحران قرار فارف، بدون مشارکت فر حل  بحران عراق، ممکن 
اش که فر این کشورها برای خوف تعریف کرفه، به خطر بیفتد و همچنـین نـاگزیز  است منافع ملی

از تسری جنگ به فاخل مرزها و به خطـر افتـافن تمامیـت ارضـی، است، با توجه به خطر ناشی 
موسوم شـده، بـا تمـام قـدرت حراسـت « مرابطه»باید از منافع ملی و مرزهای خوف که فر فقه به 

 نماید. 
تـوان از آن، ضـرورت حضـور بـارزترین قاعـده فقهـی اسـت کـه مـی« مرابطـه»از منظر فقهی، 

یاَأُیَها»عمران آمده است:  سوره آل 199ستنباط کرف. فر آیه مستشاری ایران فر سوریه و عراق را ا
ایـد   ؛ ای کسـانی کـه ایمـان آورفهاَلذیَنآَمُنوااْصِبُرواَوصاِبُرواَوراِبُطواَواَتُقواالَلَهَلَعَلُكْمُتْفِلُحوَن

ید و از مرزهـای ها[ استقامت کنید و فر برابر فشمنان ]نیز[ پایدار باشـ]فر برابر مشکالت و هوس
بر این اساس، مسلمانان موظف بـه « خوف، مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید. شاید رستگار شوید.

ط به کسانی میاز منظر شهید ثانی 1باشند.حراست و حفاظت از مرزهای خوف می گویند ، مراب 
 که جهت مراقبت از مرزهـا و تحرکـات فشـمن فر آن سـوی مرزهـا، فر منـاطق مـرزی حاضـر

عنـوانی  تهذيب األحکامشیخ طوسی نیز فر کتاب  2کنند.شوند و هرگونه حرکتی را رصد میمی
آورفه و فر این باب، روایاتی را کـه بـه بیـان اهمیـت و حفـظ مرزبـانی پرفاختـه، « مرابطه»به نام 

 شاید بتوان امروزه با توسعه فر معنای مرابطه و تنقـیح منـاط و مقاصـد آن، 3گرفآوری کرفه است.
حضور مستشاری ایران فر سوریه و عراق را باوجوف کمک به حل  مشکل، نوعی مرابطه و مراقبـت 

 از مرزها فر نظر گرفت. 
بر مبنای احکام فقهی، رصد تحوالت خارج از مرزها )مرابطه(، از این منظر کـه جنبـه تهـاجمی 

ت، فر عصر حضـور ندارف و امری صرفًا ففاعی است و فر راستای حفظ جان و مال مسلمانان اس
 4روف.مستحب به شمار می ،و فر عصر غیبت معصومباشد  میمستحب مؤکد  ،معصوم

های پیشرفته و سرعت عمل و تحـرک نیروهـای امروزه، فر مباحث نظامی به علت وجوف فناوری
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شوف؛ زیرا اکتفا بـه  رزمنده فر میدان، حدوف مرزها و سرحدات، فقط به منطقه مرزی محدوف نمی
رو، کشـورها بـا توجـه بـه صفر مرزی، سبب خواهد شد که کشورها غافلگیر شـوند. ازایـن نقطه

کننـد. جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز فر مساهل نظامی، عمق استراتژیک برای خوف تعریـف مـی
 ۴9راستای همین اصل، خط قرمزی برای فاصله مرزی خوف مشـخص کـرفه اسـت کـه فاصـله 

تا فر صورت تهاجم نیروهای خارجی، غافلگیر نشـوف.  1شوف؛ یکیلومتری بیرون مرزها را شامل م
اًل و بالـذات  بنابراین، فر مسئله بحران سوریه و عراق، هرچند بحران از منظر مواجهه و فرگیـری او 
و به صورت بالفعل متوجه ایران نیست، اما حضـور مستشـاری ایـران فر ایـن فو کشـور، سـبب 

اشته باشد و با رصد تحوالت فاخلی عراق و سـوریه، بتوانـد شوف ایران فر وضعیت فعال قرار فمی
تری ففـاع نمایـد تـا کمتـرین ضمن شناسایی عوامل تهدیدساز، از مرزهای خوف به صورت فقیق

 ها را فر امر ففاع متحمل شوف.هزینه
 ها و باورهای شیعی. اصل پاسداری از ارزش4

فاعـش صـرفًا یـک بحـران نظـامی محـض چنانچه فر مباحث نظری گذشت، از آنجا که بحران 
های ها و هویتنیست، بلکه یک بحران عقیدتی است که فر گام فوم و سوم خوف به عنصر ارزش

آورف، جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور اسالمی و شیعی، برای حفـظ جوامع هجوم می
فر حـل  بحـران  های انسانی، اسالمی و عقاید شیعی، موظـف بـه مشـارکتو حراست از ارزش

باشـد ترین ُبعد این جنبه، تغییر عنصر ایمان و رفتارهای ناشی از آن فر جامعـه مـی باشد. مهممی
ای  ترین ُبعد هویتی یک جامعه است. از منظر قرآنی، رابطه میان امنیـت و ایمـان، رابطـهکه عالی

الَسِكیَنَةِفـيُقُلـوِباْلُمـْؤِمِنیَنُهَواَلِذيَأْنَّزَل»فرماید: فوسویه است. خداوند فر قرآن کریم می
ا واِإیَمان  ُُ ا َُ هـای مؤمنـان فروفرسـتاف تـا بـر ایمانشـان  او کسی اسـت کـه آرامـش را فر فل 2؛ِلَیّْز

ترین ُبعد امنیت که با ایمان مرتبط است، ُبعد آرامش فرونی جوامع بـرای  رو، مهمازاین« بیفزایند.
ترین هـدف خـوف را تغییـر نـوع  تحول سوریه و عراق، مهمکه  ارتقای سطح ایمان است؛ فرحالی

گری و تکفیر قـرار فافه اسـت. سازی مذهبی مبتنی بر سلفیایمان و تفکر مذهبی و نوعی همسان
تـوان فر زمـره فافن بحران از سوریه به عراق و نیز همراهی موصـل بـا ایـن جریـان را مـی سرایت
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ترین فلیل همراهی موصل بـا فاعـش  توان مهم میتصاعد هویتی بحران تحلیل کرف؛ ضمن اینکه 
 را فر راستای خروج حاکمیت از مذهب تشیع و بازگرفاندان آن به غیرشیعه تحلیل نموف.

زای هویتی فر سـوریه و عـراق و فر شدن سایر عوامل تنش بدین ترتیب، ظهور فاعش سبب فعال
های اساسـی ، نشان فاف که ارزشنتیجه، تصاعد بیش از پیش بحران گرفید. بحران سوریه و عراق

جمعی  هـای فسـتهعام شدت فچار خدشه شده است. اعمالی نظیر: قتل و انسانی فر این بحران به
غیرنظامیان، کشتار زنان و کوفکان، برفگی زنان و نیز تخریب مقـابر و مشـاهد شـریف صـحابه و 

خـالل ایـن بحـران رخ فافه بارترین رفتارهایی است که فر ، از جمله فاجعهبیت فرزندان اهل
ی وجوف ندارف. طبق آیـه  است. فر این رفتارها، تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان، و یا شیعه و سن 

َمَوَلَقْدَمَرْمناَبني» َُ ، حفظ کرامت انسانی، یکی از برترین اصول عقیدتی اسالمی اسـت کـه 1«آ
 شدت موجب هتک آن شده است.  بحران تکفیری به

ها رسـیدن بـه ها، این بحران فر گام نخست متوجه شیعیان است؛ زیرا تکفیریارزش فر بحث از
ترین جریـان ضـد  اسـالمی  فانند و مهم امت اسالمی را از مسیر پاالیش از طریق جنگ میسر می

القتل فانسته، جـواز وروف بـه  روست که شیعیان را واجبفانند. ازاینفر جهان اسالم را شیعیان می
کنند. فر مورف عـراق کـه از اکثریـت جمعیـت شـیعه وجو می ر کشتار شیعیان جستبهشت را ف

هـای علمیـه فر  امامی برخورفار است و مقابر و اماکن شریف و مهم  شیعی، علمـا و حوزه فوازفه
این کشور وجوف فارف، این امر از اولویت بیشـتری برخـورفار اسـت. بنـابراین، فر صـورت عـدم 

حران و تشدید آن، هرچند بحران مذکور به خاک ایران سـرایت نیابـد، بایـد مداخله ایران فر حل  ب
کشـی شـیعیان و علویـان، هایی از ناامنی باشیم که متوجه شیعیان است؛ نظیر: نسـلشاهد جلوه

رض و ناموس، مشاهد شریفه، مسـاجد و تخریب و توهین به تمامی ارزش های شیعه همچون: ع 
نی تشیع فر عراق و سوریه، و نیز کشتار علمـا و مقابر علما، و تخریب تمامی تر اث تاریخی و تمد 

شـوف کـه افکـار های شیعی است. ایـن امـر سـبب مـیهای علمیه که جزو ارزشتخریب حوزه
عمومی فر جامعه ما با شدت بسیاری تحریک شوف و جنگ به مرحله بسیار حافی برسد و جنگ 

بل کنترل نباشد که فر این صورت، تبعـات بحـران عیار هویتی رخ فهد و عواقب آن، فیگر قا تمام
 های اجتماعی ظهور و بروز خواهد یافت.فر عرصه
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 . احیای فرهنگ مقاومت و مدیریت بحران5

فر مسئله مدیریت بحران، قطعًا یکی از علـل ظهـور و بـروز بحـران فر سـوریه و عـراق، مسـاهل 
مسئله مقاومت فر ایـن فو کشـور بـوفه و باشد که یکی از آنها، تضعیف فاخلی این فو کشور می

های وسیعی از خاک کشور را تصرف نمایند. از جملـه راحتی بخش سبب شده عناصر مهاجم به
کرفن نیروهـای مرفمـی فر جهـت ففـاع از کشـور و  های نیروهای مستشاری ایران، آمافهفعالیت

ان انقالب، ففاع مقـدس تر فر ایران به صورت بسیج مرفمی فر جری وطن خوف بوفه است که پیش
و جهاف سازندگی تجربه شده بوف. حضور نیروهـای حشـد الشـعبی فر عـراق و ففـاع وطنـی فر 
ح، بـه  سوریه، از جمله این اقدامات است که سبب شد جنگ از حالت منازعه میان فو گروه مسل 

مسـتحکم  های نیروهای مختلف مهاجم با سد  گونه، پیشروی ای همگانی تبدیل شوف و اینمسئله
هـای های مقاومـت متعـدف فر عـراق و سـوریه و تشـکیل گـرفانمرفم مواجه گرفف. ظهور پایگاه
ها بوفه است. فقدان بسیج مرفمـی های متعدف، از نتایج این فعالیتمرفمی و موفقیت فر عملیات

ی شدید بـوف کـه ارتباطـات میـان  ح، به حد  و نبوف همبستگی اجتماعی، حتی میان نیروهای مسل 
شد و مسـاهل انسـانی فرماندهان و نیروهای تحت امر صرفًا بر اساس مساهل نظامی مشخص می

فر آن فخیل نبوف. با حضور سرفاران ایرانی و همراهی آنها بـا نیروهـای مرفمـی، فضـای نظـامی 
لین بـار تجربـه  خشک، مخصوصًا فر سوریه شکسته شـد و نیروهـای نظـامی و مرفمـی بـرای او 

   1هاف را به واسطه حضور فرماندهان ایرانی تجربه کرفند.جدیدی از مقوله ج
جواری با فلسـطین و لبنـان و حفـظ خـط  مقاومـت، از فرجـه  از سوی فیگر، سوریه به علت هم

اهمیت بسیار باالیی برخورفار است. از فست رفتن سوریه، سبب خواهد شد لبنان و فلسطین فر 
 شدت ضعیف شوف. و محور مقاومت به تنگنای شدیدی فر برابر اسراهیل قرار بگیرند

 . اصل وفای به عهده6

پیمان اسـتراتژیک هسـتند و فر بر اساس اصل وفای به عهد، جمهوری اسالمی ایران و سوریه هم
پیمانی پایبنـد بـوفه اسـت و فر طی چهار فهه گذشته، همواره سوریه فر جبهه مقاومت به این هم

ان فر برابـر صـدام حسـین بـوف. سـوریه فر جنـگ طی  جنگ تحمیلی، سوریه یگانه حـامی ایـر
هـای نظـامی فاف و هـم اینکـه تحمیلی، از هیچ نوع کمکی به ایران فریغ نکرف. هم به ایران کمک

                                                           

  http://www.tasnimnews.com. برگرفته از خاطرات سرفار شهید حسین همدانی.1
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خاک خوف را برای اسـتفافه از حمـالت علیـه عـراق فر اختیـار ایـران قـرار فاف. سـوریه فر میـان 
هـای صـدام، بـه جنـگ ، باوجوف تـالشکشورهای عربی، مانع از این شد که جنگ عراق و ایران

بخشـی از تسـلیحات  1عرب و عجم تبدیل شوف. بارزترین ایـن مسـئله، فرکنفـرانس عمـان بـوف.
هـای موشـکی شد. شروع فعالیتنظامی ایران فر طول جنگ تحمیلی، از طریق سوریه تأمین می

کی مجهز شد. سـوریه فر آسانی به فانش موش ایران، از سوریه بوف که فر فوره حافظ اسد، ایران به
م خط لوله نفتی عراق به فریای مدیترانه را منهدم کرف که باعث شـد صـافرات روزانـه ۳۱81سال 
فر  2فرصـد کـاهش یابـد. ۱9هزار بشکه نفت عراق کاهش یابد و فرآمدهای نفتی عـراق،  ۱99

یابی بـه ترین حمالت هوایی ایران بوف، قطعـًا فسـتکه سخت« ۱اچ»عملیات مشهور به عملیات 
رسـانی بـه  نتیجه مطلوب، بدون کمک سـوریه و اسـتفافه از فضـای سـوریه و همچنـین سوخت

پذیر نبوف. بنابراین، لزوم وفای به عهد و پایبندی بـه معاهـداتی هواپیماهای جنگنده ایرانی، امکان
 شوف که ایران فر حل  این بحران به سوریه کمک کند. که بین فو کشور وجوف فارف، سبب می

 . حمایت از مظلومان و مستضعفان7

که  3از جمله اصول فیگر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، حمایت از مستضعفان است
م سیاست خـارجی  فر کنار قواعدی نظیر قاعده نفی سبیل و استکبارستیزی، فر شمار اصول مسل 

، ایـن 4«ِلْلكـاِفریَنَعَلـياْلُمـْؤِمنیَنَسـبیال َوَلْنَیْجَعَلالَلُه»روف. با توجه به آیه ایران به شمار می
تسلط فر بحران سوریه و عراق، به صورت جنگ نیابتی فر فستور کار قرار گرفتـه اسـت. جریـان 

هـای ناخواه وارف یک بازی به نیابـت از قـدرت های فرگیر فر این منازعه، خواهتکفیر و سایر جبهه
فر آن، تأکیـد بـر اسـتقالل و نفـی اسـتکبار، فر کـانون  اند. اسالمی کـهضد  اسالم  انقالبی شده

 ها قرار گرفته است.اولویت
ط هـای اسـتکباری نظیـر آمریکـا از طریـق نیروهـای شدن قـدرت بنابراین، مبارزه برای عدم مسل 

هایی است که حضور جمهوری اسـالمی متخاصم نظیر فاعش فر منطقه، یکی فیگر از ضرورت
                                                           

يه در جنگ ايران و عراقنژاف و مرتضی نور محمدی،  . ر.ک: احمد سلطانی1  .سیاست خارجی سور
امه تخصصی ، فصلن«جنگ ایران و عراق و نقش آن فر فروپاشی روند توسعه اقتصافی عراق». عباس النصراوی، 2

 .۱۱ففاع مقدس، ص 
 .۳6۴و  ۳61، ۱، 1. اصل: 3
طی ندافه است.: »۳۴۳. نسا ، آیه 4  «و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسل 
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کند. حمایت از حقوق همه مسلمانان، از جمله مفـاف عراق را تقویت میایران فر بحران سوریه و 
فیگر اصول قانون اساسی است که کشور ایران بر اساس آن، خوف را موظـف بـه مداخلـه جهـت 

 فاند.های تحت ظلم کشورهای عراق و سوریه میکمک به انسان
 . سیاست کاهش تنش8

یریت این بحران اتخان شده، سیاست کـاهش سیاستی که از سوی جمهوری اسالمی ایران فر مد
َوِإنَْطاِئَفَتـاِنِمـَناْلُمـْؤِمِنیَناْقَتَتُلـواَفَخْصـِلُحوا»های فرگیر است و طبق آیه تنش فر بین طرف

َلـِهَفـِإْنَفـاَ ْتَبْیَنُهَماَفِإْنَبَغْتِإْحَداُهَماَعَلیاْْلُْرَر َفَقاِتُلوااَلِتيَتْبِغيَحَتیَتِفيَ ِإَلـیَأْمـِرال
، هنگامی کـه منازعـه مسـلحانه فر 1«َفَخْصِلُحواَبْیَنُهَماِباْلَعْدِلَوَأْقِسُطواِإَنالَلَهُیِحُّباْلُمْقِسِطیَن

شوف، وظیفه اصلی امت اسالمی، ایجاف صـلح میـان آنهاسـت و های مسلمان ایجاف میبین گروه
فیگری قرار بگیرف، باید از طریـق فشـار نظـامی، طـرف اگر یکی از طرفین فر وضعیت تعدی بر 

فیگر را به صلح وافار نموف و فر صورت پذیرش صلح و ترک مخاصمه، استمرار مخاصمه ممنوع 
و فستورات صریح ایشان به فرمانـدهان سـپاه  (العالی )فام ظلهاست. رویکرف مقام معظم رهبری

ز فو طـرف فر جنـگ اسـت؛ زیـرا بـاال بـوفن ترین تلفات انسانی اقدس و سایر نیروها، حداقلی
تلفات، باعث تحریک افکار عمومی فر فو سوی جبهـه و حرکـت بـه سـوی تصـاعد بحـران فر 

 کدام از طرفین نیست. شوف که به نفع هیچجهان اسالم می
توان گفت، ضرورت حضور مستشاری ایـران فر سـوریه و عـراق، بـر بندی کلی میفر یک جمع

قابل تبیین است؛ نظیر: حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی، حفظ جان و مـال مبنای علل مختلفی 
های سـوریه  های انسانی و اسالمی و شیعی، اصل وفای به عهد و جبران کمکو ناموس و ارزش

فر مقاطع مختلف انقالب اسالمی ایران، حمایت از مظلومان و مستضعفان، ممانعت از تصاعد 
اصـول قـانون اساسـی و اصـول حـاکم بـر سیاسـت خـارجی بحران فر این فو کشور و اجـرای 

 جمهوری اسالمی ایران.

                                                           

 .۱. حجرات، آیه 1





 

 خاطرات و تجربیات تبلیغی

 مقدمه

هـایی اسـت کـه توجـه بـه آنهـا  هـا و آموزه های تلخ و شـیرین زنـدگی، سرشـار از عبرت خاطره
غان عزیز که فر حوزه فیـن  راهگشای زندگانی سعافتمند و موفق است. فر این میان، خاطرات مبل 

غان نوپا و یا عالقه و فرهنگ  این مرز و بوم فعالیت می کنده از نکاتی است که به مبل  ن منـدا کنند، آ
منـدی از تجـارب  شایسـتگی طـی نماینـد و بـا بهره کند تا مسیر تبلیغ را به به این وافی کمک می

تر بـه اهـداف خـویش  تر و مطلـوب نیاز شوند و آسان ارزنده فیگران، از آزمون و خطای مجدف بی
 نایل آیند. 

غان عزیز فر موضوعات گوناگون اراهه شـ فر این نوشتار، شماری از خاطره ده کـه هریـک های مبل 
هـا  کنـد و نـور آگـاهی را بـه فل حقیقتی روشن، اشارتی بیدارگر یا فضیلتی ارزشمند را تأکید می

 رساند. خوبی مدف می افزاید و پویندگان راه تبلیغ  فینی را به تاباند و بر فانش خوانندگان می می

 برابر پاداش ده. 1

رفتم.  یمنبـر مـ یبزرگـ ید: فر روسـتایگو یان میروزین فیاالسالم والمسلم ب توانا، حجتیخط
از  یکـیمحـل بـوف و فر  یکه تنهـا روحـان ید بزرگواریشد. س یوآمدم فر آن منطقه، طوالن رفت

 زبان من بوف.یکرف، م یمساجد آن محل، اقامه جماعت م
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ک لوله آب یکرف و فر منزلش فقط  یم یزندگ یماف ی، با کمبوفهاین آبرومندیفر ع ین روحانیا
و  یریـفاشت. آن مرف محتـرم، فر اثـر پ یاو فاصله بسیار یفاشت که آن هم با اتاق مسکونوجوف 

ل سرما، گاه یها ضعف چشم، فر شب ن یر آب، بـه زمـیدن به شیتا رس یزمستان عالوه بر تحم 
شد. من با صرف مبلغ هفت هزار تومان، لولـه آب را تـا آشـپزخانه و  یافتاف و بدنش مجروح م یم

 د.یار خوشحال گرفین کار بسیورفم که او از ااو آ ییفستشو
ـه یهنگام نـزول بـاران شـد یمنزلم فر اصفهان فر اثر فرسوفگ یها همان سال، سقف اتاق دًا چک 

از جـایی کـه اصـاًل بـاور  یزوف بـه یآن را نداشتم؛ ولـ یجهت اصالح کل   یکرف و قدرت مال یم
ش از هفتاف هزار تومان تمام یزوگام کرفم و بیها را ا فراهم شد که با آن پشت بام یلیکرفم، وسا ینم

ً پرفاخت گرف ، 1«َمْنجـاَ ِباْلَحَسـَنِةَفَلـُهَعْشـُرَأْمثاِلهـا»فه: یه شرید. به مصداق آیشد که کال 
فـت هـزار ت نموف؛ تازه آن هیرا که من خرج کرفه بوفم، خداوند به من عنا یبرابر آن پول فرست فه

 ر بوفم.یده بوف و من فقط واسطه امر خیرس یکش ق سهم سافات به مصرف لولهیتومان هم از طر
 

ــدمت ــر خ ــه آل پ یگ ــیب ــوان کن ــر ت  یمب
 

 ین خدمت ار به ظاهر وگـر فر نهـان کنـیا 
 

ــر ــو را بهت ــد ت ــان فهن ــزایاجدافش  ن ج
 

 2یگمان کن یخدمت نه بهر او که به خوف ب 
 

 نیستحکمت  . هیچ چیزی، بی2

کفوبـوفن امـام خواسـتگاری، مهریـه و هـم رفتم. شبی فرباره شیوهفاطمیه فر شیراز منبر می فهه
بیاناتی فاشتم و از جهیزیه سافه حضرت صحبت شد. بعد از منبـر،   و حضرت زهرا علی

 بوف، گفت:  زف و صورتش سرخ شدهسالی فر حالی که عقده به گلو حرف میمرف میان
بوف و پس از مدتی، به خواستگاری  پیش فخترم فر یک پارک با پسر جلفی آشنا شده آقا  فو سال»

خورف، مـن مخـالف ایـن وصـلت بـوفم؛ ولـی آمدند. با توجه به اینکه ظاهر و باطنش به ما نمی
کـرف. عاقبـت تـن بـه قضـا فخترم بر این وصلت پافشاری فاشت و مافرش هم از او پشتیبانی می

، شامل یک تریلی ُپر از اثاث بـه آنهـا فافیـم؛ ولـی پـس از چنـدی، ایـن فافیم. جهیزیه مفصلی
بوف، قریـب یـک وانـت از  ازفواج به طالق کشید. فامافمان که جهاز را خرج فوف و بدمستی کرفه

                                                           

 .۳69. انعام، آیه  1
 .66و  66، ص گفتارهای ارزنده. غالمرضا فیروزیان،  2
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 «  ای فر شکم فاشت، به خانه برگرفاند.که بچه اثاثیه را با فخترم فرحالی
که حکمتی فر کار است. پسر  آن مرف کـه بسـیجی  های این مرف، متوجه شدمبعد از شنیدن حرف

رفته پدرم این است که فر زمان جنگ که فولـت آرف  ازفست ۀبوف، برایم نقل کرف که جریان سرمای
فروخت و پـول ایـن فاف تا برای مرفم نان بپزند، پدرم فر بازار آنها را آزاف میای به نانواها میسهمیه

بـوف. ایـن مـاجرا، بـرایم سـند محکمـی بـوف کـه هـیچ امـری، فست آمـده جهیزیه از آن مال به 
 1حکمت نیست. بی

 قاتیدر توفی دینگاه توح. 3

با توجه به توفیقات علمی و تبلیغی حاج آقای قراهتی و ابتکـار و خالقیـت ایشـان فر سـخنوری و 
برخـی  اراهه مضامین تازه و ناب، نگاه ایشان به همه این توفیقات، یک نگاه توحیدی است کـه فر

 مواقع، این نگاه فر کالمشان بروز و ظهور پیدا کرفه است.
هایـت گرفتـه و گـل کـرفه؟ پاسـخ  فانی چـرا منبـر و کالس گوید که: می وقتی کسی به ایشان می

را  یمـن حـدیث»ها فرموفنـد:  و زمانی فر یک از برنامه« همه به خاطر لطف خداست.»فهد:  می
ند. گفتم: این حدیث خیلی اثر فارف. همین حدیث را فر جای فر جایی خواندم و زار زار گریه کرف

فیگر هم خواندم و همه خندیدند؛ یعنی خدا متوجهم کرف که قراهتی  اگر حرفت بـه فل نشسـت، 
ها از تو بیان بهتری فارند؛ من بـه ایـن  ها از تو باسوافتر هستند، خیلی به خاطر سواف نیست. خیلی

کرفی که مرفم را گریاندی. همین حدیث را با همین لب و فندان فهم و لذا تو فکر  حدیث اثر می
 2«گفتی؛ اما به جای اینکه مرفم منقلب شوند، خندیدند.

 ها رنج و دردها. 4

دم. یـف را ای خسـته و دهیشـور جوان رو افهیپ نارک گذشتم. فر می خلوتی ابانیخ از عصر روز یک
 او و فاشـت فعوا خدا شدم. با شیکنزف .زف می حرف خوفش رنج. با و فرف مست اما بوف؛ مست

 !نموف می اعدام و رفک می ومکمح را
 هم من و ستافیا هک بوف نیا است؛ رفهک دایپ مدافعی خدا هک رفک الیخ افتاف، من به چشمش وقتی

 اما م؛یبگو زییچ هک بوف رف. منتظرک را بیان شیها فاشت. ناله افهایفر خدا با من، به رو و ستافمیا
                                                           

 .71ـ  79، ص رقرن منب خاطرات نیم. غالمعلی ناطق خراسانی،  1
يس و تبلیغ نیمپور،  . حسین صنعت 2  .۴7، ص قرن تدر
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 و رفمکـ شروع آنگاه و نمک می حس را تو فرف زنی؟ گفتم: من نمی حرفی د: چراینزفم. پرس حرفی
 .فافم شرح خوفم زندگی از فاستانی شیبرا

 بـا مـن هک فافم حیتوض شیبرا هم من و گرفت آرامشی اش، هیگر افتاف. با هیگر به من برای چارهیب
 .شدم تر قوی و فتافمین پا از رنج، همه نیا

 هـا، ضـربه نیـا تو. بـا های بت مثل بوفم؛ ییها بت ریاس گرفتم. من ییها فرس فرفها، نیا از من
گفـتم:  خـوفم با دم. منیبر آنها از ها، نامرفی نیا بوفم. با گرانیف به وابسته ستند. منکش میها بت

 شدم. مـن راحت شد، عوض توقعم هک نیهم باشم؟ فاشته مرفانگی و راحتی توقع من چرا اصاًل 
 ایـآ سـوزاند؟ مـی مـرا قـدر نیا خدا چرا هک افتافم رکف نیا به شدند، دتریشد ها ضربه هک هنگامی

 بوف؟ رفهک مجبور را او سیک مگر ده؟یآفر طانیش مرا مگر آخر است؟ من فشمن
 چـه را محبـت اصـاًل  نمیـد. ببیآفر نمی هک خواست نمی را ماها و مرا اگر نداشت، فوست مرا اگر

 افیـفر او بـه توانم می چگونه او؟ پس، جز خت؟یر ها فل فر سیک چه را عشق شور د؟یآفر سیک
 !ترند؟ نرم تو از جالفها و ترند مهربان تو از ها هوفیی هک بزنم
 آتـش و دیرسـ می ای جرقه به ها، سؤال نیا از دامکهر برابر فر هم او و بوفم شده منقلب خوفم من
 و زفه او هکـ ییها ضربه و فاشته او هک ییها محبت برابر فر و دهیبر فوست از چگونه هک گرفت می
 .است باخته را خوف و انداخته راه افیفر ر،کتش جای به سته،کش او هک ییها بت

 را هـا رنـج نیـا میگـو مـی هکـبل بساز؛ فرف با و نک تحمل را رنج میگو نمی گفتم: من او به آنگاه
 تیـبرا گـرانیف ایـبگذار. آ پس، ای؟ آورفه وجوف به خوفت ایاند. آ برخاسته جاک از هک نک لیتحل

 فرسش و رییبگ را اش بهره هک وشکب پس ست،ین فو هر نیا از اگر و نک خراب پس، اند؟ ساخته
 .بخوانی را

 هسـتم؛ جـاک فر هکـ سـتین مکبـا نباشم، ام بدبختی عامل خوفم هک هنگامی گفتم: من وقت آن
 مـن از فارم، آنچـه از شـتریب .رفـت راه تـوان مـی ییپا هر با و هست فرسی الس،ک هر فر چون
 .ستندین ارک طلب

 .بلـرزم شـهیهم هکـ سـتمین آنهـا فهـان آمپر ستم. منین آنها ریاس مرفم؟ گفتم: من شخندیگفت: ن
 و قدرت من فر و ندک می تر یکنزف خوفم به مرا آنها های خنده بوف، صاف حسابم من هک هنگامی

 1د.ینما می بارور را نفس به اعتماف
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 آفت بزرگ، غرور. 5

زف. معمواًل فر اوایل جوانی، برای تبلیغ عازم قوچان شدم. حسینیه وسیعی بوف و جمعیت موج می
فرموفنـد و مختصرًا ارشافات خوفشـان را بیـان مـی الله قوچانیبعد از منبر من، حضرت آیت

بـوف؛  ختم و فعای مجلس هم با حضرت ایشان بـوف. بـه قـول معـروف، مجلـس مـا گـل کـرفه
ل عنوان آخوند کوچک میکه فر شهر همه مرا بهطوری به شناختند. صوت و صدای من، حـرف او 

بـوف؛  جـای مـن شـدهزف. تشویق مرفم و جوانی و خامی خوفم، باعث ُعجـب و غـرور بـیرا می
اعتنـایی رف کـرفم و گفـتم: مـن ایـن که هیئت کوچکی از من فعوت کرفند و من بـا بـیطوری به

روم؛ امـا مـوال نشـانم فاف کـه فر ایـن خانـه، ُعجـب و کوچک چنـد نفـری را نمـی هایمجلس
ر نمی  ریایی را خریدارند و بس.شکسته و بی خرند. اینجا فلخوفمحوری و تکب 

عنـوان آخـرین کرفم. مـن بـهروز عاشورا بوف. روز آخر مجلس که حاصل فه روز را باید جمع می
خواندنـد. مـن ها را از حفظ میزمان، مداحان باید مصیبتخواندم. فر آن مداح باید مصیبت می

طوراتفاقی، مداحان قبل از من آن سه شعر را خواندنـد و مـرا هماننـد بوفم. به سه شعر آمافه کرفه
بوفند. به خـوف  گرفته ها مرا نشانهمایه گذارفند. نوبت به من رسید. همه چشمعصا و بیکوری بی

ر است. نهیب زفم که این، نتیجه   تکب 
اصـغر مـن از فاف. فقط گفتم یـا علـیخواستم فاف بزنم آقا غلط کرفم؛ اما عقده فر گلو اجازه نمی

ای افتاف تر بوفی؛ کمکم کن  ناگهان، چشمم به شیرخواره ترم و تو هم از همه کوچک همه کوچک
قنداقه را به من بدهیـد؛  کرف مرا بگیر. فریاف زفمکرفن بوف؛ مثل اینکه به من ندا میکه فر حال گریه

فانم چه شعری ناخوفآگاه بر زبـانم جـاری شـد یـا جه مرفم بلند شد. نمیضتشنه است. صدای 
گـذرف، چیـزی بـه یـافم  بهتراست بگویم جاری کرفند که تا کنون که پنجاه سـال از آن مـاجرا می

 1آید  نمی

 بحث سیاسی. 6

هـا یطالب بندرعباس فعـوت شـدم. شـباب بننزفیک فوازفه سال پیش، یک فهه فر مسجد علی
روزها بازار انتخابات رهیس جمهور گـرم بـوف و شد. آنکرفم و جمعیتی هم جمع می سخنرانی می

فاری از طیـف خـاص، صـحبت  من هم تا شب تاسوعا، حتی یک کلمـه از انتخابـات و طـرف
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فاری و  رفهـایی زفم کـه برخـی بـه طـای، حرفنداشتم؛ اما فر شب تاسوعا به فرخواست عده
همراهی با من و برخی علیه طرف مقابل، مجلس را به هم ریختند و مرا از معرکه به هتل برفنـد و 

ـغ بایـد فر مباحـث سیاسـی از طـرف 1فافن گماشتند. تا صبح مأموری را برای کشیک فاری  ]مبل 
 وف.[گر شسازی افراف سو استفافهحرمتی و فتنههای سیاسی پرهیز نماید؛ تا مانع بیجناح

 اشک و آه یتیم. 7

شمسی است؛ یعنـی هنگـامی کـه بـرای  ۳۱۱9تا  ۳۱17های  فاستان زیر، مربوط به حدوف سال
 رفتم. تبلیغ به شهرهای مختلف آنربایجان می

شـد، رسـیدیم.  فر یکی از سفرها و هنگام ظهر، به شهر سلماس که آن زمان شـاهپور نامیـده می
خانه وارف شدند. مـن غـذایی  غذا ایستاف. مسافران به قهوه ها برای صرف اتوبوس فر یکی از میدان

خواستم و آورفند. هنگام صرف غذا، شخصی که معلوم شد کارمنـد یکـی از افارات اسـت و بـه 
الی که بار او را از گاراژ به منزل رسـانده بـوف، وارف قهوه خانـه شـد. آن  آنجا منتقل شده، همراه حم 

گوید: یک  خواهد و می اربر فر مقابل حمل اثاثیه من پول نمیچی گفت: آقا  این ب شخص به قهوه
شوف، یک وعده غذا به او  فانم خرج غذای او چه مبلغ می وعده، شکم مرا سیر کن. چون من نمی

بدهید؛ هرچه هزینه آن شد، قبول فارم. سپس، کارت اشتغال افاری خوف را با مبلغی پول به عنوان 
 چی فاف و رفت. بیعانه به قهوه

ی بوفند. به محض اینکه کارمند به قهوه بیشتر مشتریان آن قهوه چی گفت: یک وعـده،  خانه، محل 
های مخصوص به یکدیگر نگاه کرفند. من و بعضی از مسافران،  شکم او را سیر ُکن، همه با خنده

ب کرفیم؛ به از این خنده ظاهرًا بی ل خصوص که سخنانی هم بین آنها بـه ُترکـی رف و بـد جا تعج 
 شد. می

من که پهلوی یکی از همان اهالی بومی نشسته بوفم، از او پرسیدم: آقا  غـذا خواسـتن کـه خنـده 
ـال فاسـتانی فارف. گفـتم:  ندارف؛ فیگران هم مشغول غذا خورفن هستند. گفت: بله، ولی ایـن حم 

ی از او گذشته است، حدوف سی سال قبل مرفی  ن  ال که امروز س  ن چیست؟ گفت: این حم  مـتمک 
شناسـند و فاسـتانش را  فار بوف. بیا و برویی فاشـت. همـه مـرفم ایـن شـهر او را می و کاسبی پول

 فانند. می
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شوهری که فختـر سـه یـا چهـار سـاله  روزی نوبت رختشویی منزل ایشان بوف. زن رختشوی بی
د. این شد، آمد و مشغول کار ش های منزل او فعوت می یتیمی فاشت و معمواًل برای شستن لباس

ها، آن روز تا بعد  خانه بوف؛ ولی شستن لباس زن همیشه بعد از اتمام کار، ناهار را مهمان صاحب
ال امروزی، آن روز سر ظهر بـه منـزل آمـد. ناهـارش را  از ظهر طول کشید. همین مرف، یعنی حم 

خـوف جداگانه حاضر کرفند و مشغول خورفن شد. آن فختر یتیم که از صبح کنار مافر زحمتکش 
نشسته بوف و معلوم نبوف صبح هم چیزی خورفه است یا نه، به محض شنیدن بوی طعام، نزفیـک 

شد، بـه سـفره نگـاه کـرف و انتظـار  وضوح فر آن خوانده می اتاق آمد و با چشمانی که گرسنگی به
ه ای چشمش به آن بچ خانه او را بنشاند و غذا به او بدهد؛ ولی با اینکه فر هر لقمه فاشت صاحب

هـایش را فر آورف و وارف اتـاق  فاف. فختـرک کفش اعتنا، به خورفن غذا افامه می افتاف، کاماًل بی می
 شد و نزفیک سفره ایستاف.

ال امروزی، چهره حسرت فید؛ ولی همچنان مشغول غـذا  زفه فختر را می آن مرف، یعنی همین حم 
منتظر یک اشاره کوچـک مـرف روی مرفم نزفیک سفره نشست و  به خورفن بوف. فخترک فرست رو

کرف این بچـه بـا مـافرش بعـدًا غـذا خواهـد  ای برفارف؛ ولی مرف که فکر می بوف تا بالفاصله لقمه
خورف، با سنگدلی  تمام تا آخرین لقمه و آنچه فر ظرف بوف، خورف و برخاسـت و رفـت. فختـرک 

شـد. از جـا  هایش ظـاهر چشمش به ظرف خالی افتاف، آهـی کشـید و قطـره اشـکی روی گونـه
انگیـز طعـام را فر مغـز خـوف همـراه  که تصویر غـذا و بـوی فل برخاست و با گرسنگی، فرحالی

 برف، با همان اشک  چشم از اتاق بیرون رفت. می
ال فعلی، طبق معمول شام خـورف و خوابیـد. خـواب فیـد کـه  شب  همان روز، آن مرف، یعنی حم 

ای برفاشت؛ هنوز بـه فهـانش نرسـیده  . لقمهگرسنه است. فر عالم خواب، غذایی حاضر کرفند
بوف که فستی مچ او را گرفت. فست فیگرش را فراز کرف، فست فیگـری آمـد و آن فسـت را هـم 
ت گرسنگی، با سر به طرف سفره خم شد که بـا فهـان غـذا را ببلعـد، بـاز فسـت  گرفت. از شد 

و خـوف را گرسـنه فیـد.  اش کوفت. فر همین حال، از خواب بیدار شـد فیگری محکم به پیشانی
خـورف، بـه هـیچ وجـه،  شده حاضـر بـوف، خـورف؛ ولـی هرچـه می برخاست و آنچه غذای طبخ

شـده و سـبزیجات و  هـای ُخشک کم سـر کـوزه روغـن، نان یافت. کم اش تخفیف نمی گرسنگی
کـه  طوری هرحال، هر چه قابل خورفن بوف برفاشـت و خـورف؛ ولـی همچنـان گرسـنه بـوف؛ به به

 بقیه شب را از گرسنگی به خواب روف.نتوانست 
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کـم  این گرسنگی، همچنان افامه فاشت. ناچار به طبیب مراجعه کـرف و بـه فرمـان پرفاخـت. کم
موجوفی  خوف را صرف معالجه کرف تا جایی که مغازه و خانه خوف را فروخت و بـرای معالجـه بـه 

تهران به طـور ناشـناس پـس از  هایش متفرق شدند و او فر تهران رفت. زنش از او جدا شد و بچه
اتمام نقدینگی و موجوفی، به کارگری و عملگی رو آورف و چون تمـام سـاعات فر فکـر خـورفن 

 تدریج به بدبختی افتاف. فاف و به بوف، فرآمدش کفاف زندگی او را نمی
الی می را  کند. از کسانی که او یکی فو سال است که به شهر خوف برگشته و با این سن و سال، حم 

گیرف؛ ولی با اشخاص ناشناس، فر ازای حمل بار، فقط یک شـکم سـیر  شناسند، پول نقد می می
برفار نیست و معمواًل کارش بـا صـاحب بـار بـه  که شکم او اصواًل سیری گذارف؛ فرحالی قرار می

 کشد و خالصه، بدبختی او، نتیجه آه و اشک آن بچه یتیم است. فعوا و نزاع می
ْن َعْبٍد »ف: فرمو امام صافق َِ ْا   َ   ُِ الّلَ ِاُكِ  َشْعَإٍة ناو َُ ِاّا َاْعط  ْحَّمة  َل َْ ْأِ  َحت م  ُِ َعّلی  َحّْمَسُ، َحَد
ة ََ هرکس فست نوازش بر سر یتیم بکشد، خداوند روز قیامت به تعداف موهـایی کـه از  1؛َحْوَم الق  

 «زیر فست او رف شوف، نوری به او عنایت خواهد نموف.
 یتــیم کــه از جــور روزگــاربــس کــوفک 

 

 فر کامشان به جای غذا اشک  مـافر اسـت 
 

 ای نکـرف هرکس که فید خسته فل و چاره
 

ــت  ــتمگر اس ــی س ــدل اله ــگاه ع  فر پیش
 

 گـــر فرفمنـــد را برهـــانی ز چنـــگ فرف
 

 2بالله که از عبـافت صدسـاله بهتـر اسـت 
 

 مجید قرآن جویی ازشفا. 8

نویسـد: جنـاب فستغیب، سومین شهید محـراب، مـیالله شهید سید عبدالحسین حضرت آیت
قمـری  ۳۱۱7کرف: فر مرض عمومی آنفوالنزا که فر ماه محرم سال سید محموف حمیدی نقل می

ام همه به این بیماری مبتال به وقوع پیوست و بیشتر اهالی شیراز به آن مبتال شدند، من و اهل خانه
حال، سـید جلیـل، مرحـوم سـید میـرزا امـام شدیم و من از شدت بیماری، بیهوش شدم. فر آن 

به مرفم »جماعت مسجد فتح را فیدم که فر مسجد وکیل پس از نماز جماعت به یک نفر فرموف: 
َوُنَنِّزُلِمَناْلُقْرآِنماُهَوِشـفاٌ »بگو: فست راست خوف را بر فو شقیقه خوف گذارید و آیه شریفه 
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را هفت مرتبه بخوانید و بر هرکس کـه بخوانیـد،  1«الَّظاِلمیَنِإَ َرساراَوَرْحَمٌةِلْلُمْؤِمنیَنَو َیّزیُد
 «فهد.خدا شفا می

چون به خوف آمدم، آیه شریفه مزبور را هفت مرتبه خواندم؛ فورًا خدا شفا مرحمت کرف. برخاسـتم 
بسـتر  و فست بر شقیقه فرزندم گذاشتم و آن آیه را هفت بار خواندم؛ او هم فـورًا خـوب شـد و از

برخاست. خالصه، تمام اهل خانه فر همان روز خوب شدند و از آن سال تا به حـال، هـرکس از 
 2یاید.خوانم؛ فورًا شفا میشوف، همین آیه شریفه را بر او می ام به سر فرف مبتال میخانوافه

 تأثیر لباس روحانیت. 9

گفـت؛ خیلـی بـه فلـم  ی میگفت: آقایی روحانی، مدتی بـا مـا بـوف و مطـالب برافر پاسداری می
هایش برایم فلنشین بوف که فراموش نشدنی اسـت؛ ولـی یـک روز  نشست و به قدری صحبت می

سر بازار قم فیدم کسی به شکل مرموزی خوفش را از من پنهان کرف و رفت  کنجکاو شـدم ببیـنم 
تم؛ همـان اش را گـرفتم، او را شـناخ خواست مـن او را ببیـنم  وقتـی پـی او چه کسی بوف که نمی

روحانی بوف که مـرا شـیفته خـوف کـرفه بـوف؛ ولـی بـا لبـاس شخصـی  وقتـی او را بـدون لبـاس 
 3اش فیدم، یک لحظه تمام آنچه او مرا با آن ساخته بوف، از فلم محو شد. روحانی

ن شر  . 11
ُ
ذ

ُ
ن خیر، ا

ُ
ذ

ُ
 ا

و بـه او گفـتم: چـرا فر روستایی فر اطراف ساوجبالغ به تبلیغ رفته بوفم. یکروز پیرمرفی را فیـدم 
آیم؛ ولی حاج آقا  هـر روحـانی کـه آمـد، گروهـی را جـذب کـرف و  آیی؟ گفت: می مسجد نمی

-فیگران را کوبید  رمزش این بوف که: فر هر نوبت تبلیغی، چه رمضان یا محرم، هر گروه و طایفه

ند و از او کـه از کرفشد، او را علیه طایفه فیگر تحریک میای که حاج آقا فر منزلشان پذیرایی می
 کرفند  خبر بوف، سو  استفافه می مساهل اینجا بی

وقتی این مطلب را از آن پیرمرف شنیدم، یافم آمد که یکی از فوستانم به محلی رفته بـوف و گروهـی 
روف و سـخنرانی کنند؛ او هم منبـر مـیای فیگر بدگویی می گیرند و یکسره از طایفهاطرافش را می

                                                           

کنیم و ستمگران را جز خسران ]و زیان[ و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است، برای مؤمنان نازل می: »81. اسرا ، آیه  1
 «افزاید.نمی

 .۱6۱و  ۱61، ص هزارويک حکايت قرآنی. محمدحسین محمدی،  2
 .۱6، ص تجارب مبّلغان هنرمند. مهدی چراغی،  3
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کند. بعد فهمیده بوف که قضیه برعکس بـوفه اسـت و آنچـه گفتـه و اعتـراض می آتشینی علیه آنها
کند  فر اینجـا بـه یـاف آیـه کرفه بوف، فر مورف همین افرافی که او را تحریک کرفه بوفند، صدق می

یم.  1قرآن افتافم که پیامبر اسالم، ُاُنن خیر بوفند؛ اما متأسفانه بعضی از ما، ُاُنن شر 

 د!میزبان فاس. 11

های افـراف،  اطراف شیراز، شهری بوف که برای تبلیغ رفته بوفم. پس از چند روز، از خالل صـحبت
غ قبلی، فرف موفقی نبوفه و فلیل عدم موفقیتش این بوف که: فر منزل کسی اتراق  متوجه شدم که مبل 

وف که: گـاوی کرفه بوف که فر بین مرفم معروف به فساف بوف و شهرت میزبان به فساف، از این باب ب
گفتنـد: جـایی کرف. مرفم مـیرا سرقت کرفه و سر بریده بوف و از حاج آقا با گوشت آن پذیرایی می

 که فزف، مرید آقا شوف، آنجا جای ما نیست.
هایی که از نظر اخالقی یا اقتصافی یا فرهنگی، وجهه منفی فارند، مثـل  فهد: آفمتجربه نشان می

فاسدند، موقعیت روحـانی را تحـت تـأثیر قـرار فافه و آن را  ضـایع  اند یا اینکه رباخوارند، سارق
 2ای وجیه فاشته باشد.تواند کار کند که وجهه کنند. روحانی وقتی می می

 فراش! تجدیدحاج آقا! . 12

ایام ماه رمضان برای تبلیغ به روستایی اعزام شده بوفم. بعد از چند روز، یکی از اهالی روسـتا کـه 
آمد طلبه را بـه شـکلی بوف، به مسجد آمد؛ ولی آفمی ناقال و مونی بوف و بدش نمیسابقًا کدخدا 

-به فام بیندازف  چندین بار به من اصرار کرف که: حاج آقا  یک ماه، زیاف است؛ اگر مایل باشی، می

خـواهی، توانیم برایت فختر جور کنیم و ازفواج کنی و مرتب برای تبلیغ اینجا بیایی و یا اگـر نمـی
روم و نیـازی  خواهم؛ یک ماه اینجا هسـتم و مـیکنیم  گفتم: نمی نان بیوه فاریم، برایت عقد میز

اًل: تبعـات منفـی که این احتمال را می نیست؛ فرحالی فافم که اگر زیر بار چنـین کـاری بـروم، او 
از قیـد متعدفی گریبانم را خواهد گرفت و زنجیری به پایم بسته خواهد شد که حاالحاالها نتوانم 

ها را فعـوت بـه ها و غیرجوانای بنشینند برایم فست بگیرند که: اینها جوانآن آزاف شوم. ثانیًا: عده
تواننـد خوفشـان را کنتـرل نماینـد. ثالثـًا: یـک سـری کنند؛ ولـی یـک مـاه نمـی تقوا و کنترل می

                                                           

 .۱6 و ۱6. همان، ص  1
 .۳99. همان، ص  2
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فانـد آخـر و یای به وقوع بپیوندف کـه خـدا مـبینی نشدهها و مساهل پیشمحذورات فیگر و حرف
گفـتم: نـه. او گفت، من هم با جدیت مـیانجامد. این بوف که هر بار که او می عاقبتش به کجا می

 1هم وقتی فید جدی هستم، قضیه را رها کرف.

 رمز پیروزی . استقامت،13
ای از سوی ایشان برای تبلیـغ بـه یکـی از شـهرهای نماینده الله بروجرفی فر زمان مرحوم آیت

تی، به جهت فعالیت چشمگیر او، فشمنان فین، بـا تهمـتایران  هـا و شـایعات رفت. پس از مد 
فراوان، عرصه را بر او تنگ کرفند تا او را فراری فهند. آن روحـانی اعـالم کـرف کـه فر فـالن روز، 

ای مهم خواهد فاشت و حرف آخر را خواهد زف. فوستان و فشمنان به گمان اینکـه جلسـه جلسه
ت، همه جمع شدند و او روی منبر رفت و گفت: ای مـرفم  اگـر پشـت سـر مـن خداحافظی اس

فاران رابطه فارف، باور کنید. اگر گفتند: فالنی اهل فسـاف  گفتند: فالنی با ارباب و خوانین و سرمایه
خواهد از ایـن خواند، باور کنید  اما اگر گفتند: او می و فحشاست، باور کنید. اگر گفتند: نماز نمی

 2بروف، هرگز باور نکنید که من تا آخرین لحظه فر سنگر تبلیغی خوف خواهم ماند.شهر 

 . شکیبایی در انجام وظایف14
گرفتنـد و  اید که اقوام پیشین، انبیای الهی را هنگام تبلیغ آنان بـه تمسـخر می فر قرآن کریم خوانده

ای غلـط پیشـه کـرفه بوفنـد،  کرفنـد و شـیوه از آنجا که پیشینیان از یکدیگر تقلید می 3آزرفند. می
گفتنـد: مگـر  کرفنـد و می فاف، او را اسـتهزا می هنگامی که کسی روشی صحیح را نشان آنهـا مـی

م. ایـن قضـیه، ماننـد حکایـت آن پزشـک ینفر برحق باشی و همه ما بر باطل باش یکشوف تو  می
ص است که ش نیده بوف فر شهری بیماری پوستی شایع شده و واگیر فارف. مرفم شـهر همـه متخص 

ها، انگار از یاف برفه بوفند که این رفتار، نوعی بیماری  شده بوفند و پس از سال« خارش»مبتال به 
 است:

                                                           

 .۱7. همان، ص  1
 .6۱و  68، ص رسیدن و رساندن؛ نگرشی نو به تبلیغ نوين . بشیر خیری و امیرحسین کریمی وثیق، 2
لیَن : »7ـ  6. زخرف، آیه 3 و 

َ
أل ی اس ی ف   َنب 

نس نا م  َسلس ُؤَن؛ و چقـدر پیـامبرانی  *َوکمس َأرس ز 
َتهس ه  یسس ال  کاُنوا ب  ی إ   َنب 

نس مس م  تیه  َوما یأس
 «فر اقوام پیشین فرستافیم. و بر مرفم هیچ رسولی نیامد، جز آنکه او را به مسخره ]و انکار[ گرفتند.
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 خــوی  َبــد، فر طبیعتــی کــه نشســت
 

ـــت  ـــرگ، از فس ـــت  م ـــه وق ـــا ب ـــروف ت  1ن
 

ا کرف و به آنجا رفت. چـون مـرفم او را فیدنـد،  پزشک، برای معالجه اهالی آن فیار، فاروهایی مهی 
سخت ترسیدند  گرفاگرفش جمع شدند و از وروفش به شهر ممانعـت کرفنـد. پزشـک، علـت 

خارانی (. او هرچـه  مخالفتشان را پرسید؛ گفتند: تو بیماری  زیرا از جنس ما نیستی )بدنت را نمی
شوف ما همه مریض  گفتند: مگر می ای نداشت. می ر کرف که من سالمم و شما بیمارید، فایدهاصرا

 باشیم و فقط تو سالم باشی؟ 
های بزرگ فینی ما رفتـه  ها و آزارهایی است که بر این اسوه زبان آنچه گفته شد، اندکی از همه زخم  

اثر شنیدن چند ناسـزا و  نه بر است. حال کسی که فر این عرصه مقدس و الهی قدم گذاشته، چگو
را تـاب بیاوریـد؛ گـاهی وقتـی بـا  1۳فهد؟ شما باید جاهلیت قرن  زبان، طاقت از کف می زخم  

مان  اگر شما  گفتم: یا صاحب کرفم و می شدم، رو به قبله می رو می ها روبه زبان ها و زخم   فشنام الز 
زبـان شـنیدن، آسـان  پذیرید، از همگـان زخم  تان ب از ما روی نگرفانید و ما را به سربازی و نوکری

 2است.
 

                                                           

 . سعدی شیرازی. 1
 .86و  86، ص اهداف و آداب طلبگی. اصغر قاهمی،  2



 

 های سخن سوژه
 *االسالم والمسلمین جواد محدثی حجت

 اشاره

های اخالقـی، تربیتـی و اجتمـاعی  مفاهیم و آموزه، برای اراهه  فرصت سی روزه ماه مبارک رمضان
ع مباحـث و کـاربرفی آفرین بـرای  بوفن موضـوعات، از عوامـل جانبـه اسالم، ُمغتنم اسـت. تنـو 

تبلیغات فینی است؛ تا مستمعان با شنیدن یک بحـث سـنگین و طـوالنی، خسـته نشـوند و هـر 
 ای از معارف فین قرار بگیرند. جلسه، فر فضای تازه

غان گرامی می مقاله، سی موضوع و سوژه سخن مطرح می فر این توانند از آنها فر کنار  شوف که مبل 
مباحث خوف استفافه کنند. هریک از این مباحث را به تناسب زمـان جلسـه، کشـش مخاطبـان، 

غ و محل جلسه، هم می توان فر فه فقیقه مطرح کرف، هم فر یک ساعت؛ یعنـی  آمافگی  نهنی مبل 
 گوینده و تناسب موضوع و مخاطب بستگی فارف. فید به صالح

ای بـه محورهـای بحـث  ها، موضوعات کلیدی عنوان شـده و اشـاره گفتنی است که فر این سوژه
گویی  ای از آیات و روایات نیز بیان گرفیده است. تفصیل و تبیین یا اجمال و فشرفه شده و خالصه

                                                           

 . محقق و نویسنده* 
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ـغ میسخن، به سخنران محترم وابسته اسـت. بـدیهی اسـت کـه  توانـد از معلومـات قبلـی و  مبل 
اطالعات شخصی خوف هم به این مباحث بیفزاید. فر ضمن، باید بنا را بر اختصار گذاشـت و از 

آور است، پرهیز کرف؛ مگر آنکه مستمعان خواهـان تفصـیل  شدن بحث و جلسه که مالل طوالنی
 باشند یا جلسه کشش بحث طوالنی را فاشته باشد. 

 بیشتر مقاله، از اراهه ترجمه آیات و روایات صرف نظر شده است. به منظور اختصار

 سخن گانه سی های سوژه

 معنوی های فرصت شمردن غنیمت .1

ماه رمضان، فرصتی معنوی برای خوفسازی و تهـذیب نفـس و انجـام کارهـای نیـک اسـت. فر 
ت بـر عمـر  شـمرفن عمـر، افسـوس و حسـر ها، غنیمت گیری از فرصت تعالیم فینی، فرباره بهره

قان، نخیره گرفتن از خسران رفته، عبرت ازفست سـازی عمـل صـالح بـرای آخـرت و  زفگان و موف 
توانـد از محورهـای ایـن  فرصت جوانی برای تربیت نفس، مطالـب بسـیاری وجـوف فارف کـه می

ر ها فر قیامت برای بازگشت به فنیا و عمل صالح نیز فر قرآن مکر   موضوع قرار گیرف. آرزوی انسان
 آمده است.

 آیات:

َغْیَراَلذيُمَناَنْعَمُلَأَوَلْمُنَعِمْرُمْمماَیَتَذَمُرفیِهَمْنَتَذَمَر. »۳   1.«َرَبناَأْرِرْجناَنْعَمْلصاِلحا 
َلُهِمَنالَلهِ. »1 َُ    2.«اْسَتجیُبواِلَرِبُكْمِمْنَقْبِلَأْنَیْخِتيََیْوٌم َمَر

 روایات:

َِ ِب : »امام علی. ۳ َإ الَس ََ    3.«اْلُفْإَصُة َتُّمُإ 
   4.«َوالَتْوَاُة َتْنَفُع َوالُدَع ُء ُحْسَّمُع   ُحْإَفُع   َف ْعَّمُّلوا َواْلَعَّمُ  : ». امام علی1
ْن : ». پیامبر خدا۱ َُ   ُفِتَ،   ََ َن   َا ٌب   َل َتی  َِ ََ ي  ِْ َُ َا َحْد ُِ َفِاَن ْز ِْ ْ ِإ َفّْلَ ْنَت ََ )عنَ( اْل َِ ُِ َعَّلْ     5.«ُحْغَّل

                                                           

 .۱7. فاطر، آیه  1
 .۴7. شوری، آیه  2
 .1۳، حکمت نهج البالغه.  3
 .1۱9. همان، خطبه  4
 .۳67۱6، ح میزان الحکمهشهری،  . محمد محمدی ری 5
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 برگ عیشی به گور خویش فرسـت
 

 1کس نیارف زپـس، تـو پـیش فرسـت 
 

   روزه فواید و آثار. 2

روزه، آثار و فواید جسمی و روحی، فرفی و اجتماعی، فنیوی و اخروی فارف. فربـاره فلسـفه روزه 
نفس، تعـدیل غریـزه شـهوت، توان اشاره کرف؛ از جمله: کنترل و مهار هوای  به نکات بسیاری می

ت، به یـاف گرسـنگی و تشـنگی قیامـت افتـافن، تمـرین بـرای  چشیدن طعم گرسنگی و محرومی 
ریزی جدید غـذایی، پیـدایش  تقویت ارافه، تحصیل ملکه تقوا، سالمتی و تندرستی جسم، برنامه

 صفای روحی و خشوع قلبی.
رش و پرهیـز از ُپرخـوری، بسـیار وسـاز فسـتگاه گـوا نقش روزه فر سالمتی بدن و تنظیم سوخت

فرمـانی( اسـت.  های مهم فرمان امراض، برنامه امساک غـذایی )روزه است. امروز یکی از شیوه
های فرمـان، پرهیـز و  ترین راه ها، ُپرخوری و بدخوری است و از اساسی ریشه بسیاری از بیماری

 خوری و امساک است. کم
 آیات:

   2.«ُمِتَّبَعَلْیُكُمالِّصیاُمَمماُمِتَّبَعَلیاَلذیَنِمْنَقْبِلُكْمَلَعَلُكْمَتَتُقوَنیاَأُیَهااَلذیَنآَمُنوا. »۳
   3.«َشْهُرَرَمضاَناَلذيُأْنِّزَلفیِهاْلُقْرآُن...َفَمْنَشِهَدِمْنُكُمالَشْهَرَفْلَیُّصْمهُ. »1

 روایات:

َ  ُم ٍء َزَ  ٌة  َشيْ  ِلُكِ  : ». پیامبر خدا۳ َِ ْاَداِن ال    4.«َوَزَ  ُة اْْلَ
وا: ». پیامبر خدا1 ُِ َِ وا َت َُ    5.«ُصو
َس   ِلَ ِجَد اْلَغِنيُ: ». امام حسین۱ َُ ِا ْلَفّْضِ  َعَّلی اْلَّمَس ِ  ِن   اْلُجوِع   ََ    6.«َفَ ُعو
ا ُصّْمَت : ». امام صافق۴ َُ

ْم   َِ َُ ُإَك َوَشْعُإَك َوِجّْلُد   َسّْمُعَك   َفّْلَ  ََ    7.«َك َوَا

                                                           

 . سعدی شیرازی. 1
 .۳8۱. بقره، آیه  2
 .۳86. بقره، آیه  3
 .۱16، ص 76، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  4
 .۳9۱17، ح الحکمهمیزان شهری،  . محمد محمدی ری 5
 .۱76، ص ۱۱، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  6
 .87، ص ۴، ج اصول کافی. شیخ کلینی،  7
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 گناه ترک. 3

ـاره و شـیطان، بـه گنـاه فعـوت  مهم ترین طاعت، ترک گناه و معصیت است. از آنجا که نفـس ام 
روف. برترین تقوا، ترک گناه است و همین عامل، انسان  کند، ترک گناه، جهاف بزرگ به شمار می می

 رساند.  را به قرب خدا و بندگی کامل می
 از:اند  محورهای این بحث، عبارت

 ـ گناهان، نتیجه تبعیت از هوای نفس؛
 کنند؛ به جهت آگاهی از زشتی و آثار بد گناه، معصیت نمی ـ معصومین

 اند که عصیان کرف و سجده ننموف؛ روان ابلیس ـ گنهکاران، فنباله
 ـ آثار فرفی و اجتماعی و فنیوی و اخروی گناه؛

اره.های ترک گناه و تقویت ارافه برای مخالفت با  ـ راه  نفس ام 

 آیات:

   1.«َوَأَماَمْنراَوَمقاَمَرِبِهَوَنَهیالَنْفَسَعِناْلَهو *َفِإَناْلَجَنَةِهيَاْلَمْخو . »۳
َمریما . »1  2.«ِإْنَتْجَتِنُبواَمباِئَرماُتْنَهْوَنَعْنُهُنَكِفْرَعْنُكْمَسِیئاِتُكْمَوُنْدِرْلُكْمُمْدَرال 

 :روایات

ْقَواٍم   َعِجْبُت : ». امام علی۳ َتُّموَن   ِْلَ ِْ ََ َفاَة   الَطَعا َم   َح ََ َتُّماوَن الاُهُنوَب  ِْ ى َ ْ اَ  َا َح َُ ََ َفاَة اْْلَ ََ

 ِْ    3.«الَن 
ْوَلی  الَسِ َئ ِت   اْجِتَن ُب : ». امام علی1

َ
ِن   أ َسَن ِت   اْ ِتَس ِب   َِ َِ  4.«اْل

َع ِصيَاَتُقوا : ». امام علی۱ ََ   َِ َّلَواِت   ِفي  الَّل ََ َِ ِ ُم   اْل    5.«َفِاَن الَّش ِهَد ُهَو اْل
َلی : ». پیامبر خدا۴ َِ ُتْم   ِصَغِإ الَهْنِ    َا َتْنُظُإوا 

ْ
ِن اْجَتَإأ ََ َلی  َِ    6.« َوَلِكِن اْنُظُإوا 

                                                           

 .۴9. نازعات، آیه  1
 .۱۳. نسا ، آیه  2
انی 3  .19۴، ص ، تحف العقول. ابن شعبه حر 
 .۳611، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  4
 .79، ص 76، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  5
 .۳68، ص 7۴. همان، ج  6
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نس. 4
ُ
 قرآن با ا

اسـت. یـک  جاویـد پیـامبر قرآن، منشور آسمانی اسالم و برنامه عملی مسـلمانان و معجـزه
مسلمان باید پیوسته آن را بخواند، بفهمد و به آن عمل کند و فر یک کلمه، ُانس و همدمی با قرآن 

ر کند تا از معارفش بهره گیرف.   فاشته باشد و به عنوان یک کتاب، پیوسته فر آن نظر و تدب 
 توان بحث کرف: فر این موضوع، محورهای زیر را می

 و روایات بر تالوت قرآن و ثواب آن؛ ـ تأکید آیات
ر فر آیات الهی؛  ـ اکتفانکرفن به قراهت صرف؛ بلکه تأمل و تدب 

 ـ عمل به قرآن؛ نه فقط خواندن و ختم قرآن کرفن؛
 الله؛ ـ نورانیت قلبی حاصل از ُانس مداوم با کالم

 اند. که قرآن را مهجور و متروک ساخته ـ شکایت قرآن فر قیامت از آنان
 آیات:

   1.«َوقاَلالَرُسوُلیاَرِبِإَنَقْوِمياَتَخُذواهَذااْلُقْرآَنَمْهُجورا . »۳
   2.«َفاْقَرُكاماَتَیَسَرِمَناْلُقْرآِن. »1
 3.«َوَأْنَأْتُلَوااْلُقْرآَن * َوُأِمْرُتَأْنَأُموَنِمَناْلُمْسِلمیَن. »۱

 روایات:

َِ   ْإآُن اْلُق  : ». امام صافق۳ ُد الَّل ْْ َلی  َع َِ   َِ    َخّْلِق
َ
ْن َحْقاَإأ

َ
ِِ َوأ اِد ْْ ْن َحْنُظاَإ ِفاي َع

َ
َفَقْد َحْنَبِغي ِلّْلَّمْإِء اْلُّمْسِّلِم أ

َُ ِفي ُ ِ  َحْوٍم َخّْمِس َن آَحة   ْن َِ».4 
ٌة ِلّلاُهنُ   َعَّلْ َك ِاِقَإاَءِة اْلُقاْإآِن  : ». پیامبر خدا1 َْ َُ َ َفا  اَن   وِب َفاِاَن ِقَإاَءَتا َِ ا ٌن  ََ َ

ِْ َوأ َوِساْتٌإ ِفاي الَنا 
   5.« اْلَعَهاِب 

ِِ   ِقْ   : ». امام صافق۱ ِِ   ِعْنَد َوْعِد َِ   َوَوِع ِد َواِعِظ ََ َِ َو َث ِل َْ َ
   6.« َوَتَفَكْإ ِفي أ

                                                           

 .۱9. فرقان، آیه  1
ل، آیه  2  .19. مزم 
 .۱1و  ۱۳. نمل، آیات  3
 .8۴۱، ص ۴، ج وسائل الشیعه. شیخ حر  عاملی،  4
 .۳7، ص 8۱، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  5
 .۴۱، ص 81. همان، ج  6
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ََ  الَّلْ َ  : ». امام علی۴ َ
ََ ُفوَن   أ ْم   َف ُْ ََ ْقَدا

َ
َْ  َتْإِت َل  َت ِل َن ِْلَْجَزاِء اْلُقْإآِن   أ  1.«ُحَإِتُّلوَن

 

ــن فل ــات روش ــرآن، حی ــت ق  هاس
 

ــمع محفل  ــروغ و ش ــرآن، ف ــت ق  هاس
 

 گیــــرف فل از فــــروغش نــــور می
 

ـــور می  ـــامش ش ـــان از پی ـــرف ج  2گی
 

 الهی امتحان. 5

عـا  تنها افعای فاشتن ایمان و عمل صالح، کافی نیست؛ بلکه باید امتحـان پـس فاف تـا صـدق اف 
شـدن صـدق و کـذب افـراف فر افعـای  الهی با مساهل مختلف برای معلوم ثابت شوف. امتحانات

شدن مسئله  ایمان و بندگی است. البته این موضوع برای خداوند معلوم است؛ امتحان برای روشن
 برای خوف انسان و فیگران است.

 اند از: محورهای این بحث، عبارت
 فافن جوهره اشخاص؛ ـ نقش امتحان فر نشان

 گی و همگانی خدا فر امتحان بندگان؛ـ سن ت همیش
ت و بیمـاری، و ازفسـت ـ امتحان فافن  شدن با فقر و غنا، زشتی و زیبایی، رفـاه و سـختی، صـح 

 عزیزان و اموال؛
 اسراهیل، مسلمانان صدر اسالم و عصر حاضر؛ هایی از امتحانات الهی فر قوم بنی ـ نمونه

 اعی یا وسایل و عوامل گناه؛های جنگ با مفاسد اجتم ـ امتحان الهی و جبهه
 ـ شیطان و هوای نفس، فو وسیله برای امتحان انسان.

 آیات:

َفَلـَیْعَلَمَنَأَحِسَّبالَناُسَأْنُیْتَرُمواَأْنَیُقوُلواآَمَناَوُهْم ُیْفَتُنوَن*َوَلَقْدَفَتَنااَلذیَنِمْنَقْبِلِهْم. »۳
   3.«َوَلَیْعَلَمَناْلكاِذبیَنالَلُهاَلذیَنَصَدُقوا

ْنُفـِسَوالَثَمـراِتَوَبِشـِرَوَلَنْبُلَوَنُكْمِبَشيْ. »1 ْمـواِلَواْْلَ ٍ ِمَناْلَخـْوِوَواْلُجـوِعَوَنْقـٍصِمـَناْْلَ
   4.«الَّصاِبریَن

                                                           

 .۳۱۱، خطبه نهج البالغه.  1
 .1۱7، ص بر  و بار. جواف محدثی،  2
 .1و  ۳عنکبوت، آیات  . 3
 .۳66. بقره، آیه  4
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   1.«َعَمال اَلذيَرَلَّقاْلَمْوَتَواْلَحیاَةِلَیْبُلَوُمْمَأُیُكْمَأْحَسُن. »۱
 روایات:

َِ ِن  : ». امام علی۳ ِت َْ َْ ُن   الَإُجُ    ُحْكَإُم   ِعْنَد اِا ْو ُح
َ
   2.« أ

ََ   َلِكاَن  : ». امام علی1 ُِ   الَّلا َُ َتِباُإ ِعَبا  َْ ْم   َح ِْ َحْبَتِّلا  ْنَواِع اْلَّمَج ِهاِد َو
َ
َحَتَعَباُدُهْم ِااأ ْنَواِع الَّشاَداِئِد َو

َ
ِااأ

 ِْ    3.« ِِ ِاُّضُإوِب اْلَّمَك 
ُِ  : ». امام علی۱ َُ َتِباُإ ِعَبا  َْ َُ َح َِ َن َُ ]ُسْب َن

َ
َتِباُإُهْم  أ َْ َواِل   [ َح َْ َِ   ِاا ْْلَ ُِ ِلَ َتَباَ َن الَسا ِخَّط ِلِإْزِقا َواْْلَْوَا

 َِ    4.«َوالَإاِضيَ ِاِقْسِّم
َن  : ». امام صافق۴ َشَد الَن ِ    َِ

َ
ْنِبَ  ُء ُّمَم اَلِه   أ َثُ  َاََلء  اْْلَ َْ َثُ  َف ْْلَ َْ ْم ُّمَم اْْلَ ُْ    5.« حَن َحُّلوَن

 

 خوش بوف گر محک تجربه آید بـه میـان
 

 روی شوف هرکـه فر او غـش باشـد تا سیه 
 

 جماعت و جمعه نماز. 6

شوف. تأکید بـر حضـور فر نمـاز جمعـه و  ُبعد اجتماعی اسالم، از احکام جمعی فین فهمیده می
جماعت و ثواب آن، گواه این مطلب است. این حضور، آثار و برکات فراوانی فارف و مسـلمانان را 

ه بسیاری فاشت.  وحدت و قدرت می  بخشد. پس، باید بر این مسئله تأکید و توج 
 اند از: عبارتمحورهای این بحث، 

ـ اسالم، فین اجتماعی است؛ نه فرفی. برخی احکام اجتماعی، مانند: نمـاز جماعـت، جمعـه، 
 فطر و حج؛

ـ اجتماع روزانه )نماز جماعت(، اجتماع هفتگی )نماز جمعه(، اجتماع ساالنه )نماز عید فطـر و 
 قربان(؛

 افکنانه؛ های تفرقه طئهـ همبستگی مسلمانان و باخبربوفن از حال یکدیگر، خنثاکننده تو
 ـ سوره جمعه و تأکید بر حضور فر نماز جمعه.

                                                           

 .1. ملک، آیه  1
 .6196، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  2
 .۳۱1، خطبه نهج البالغه.  3
 .۱۱. همان، حکمت  4
 .161، ص 1، ج اصول کافی. شیخ کلینی،  5
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 آیات:

َيِللَّصالِةِمْنَیْوِماْلُجُمَعِةَفاْسَعْواِإلی. »۳ ُِ    1.«ِذْمِرالَلهِیاَأُیَهااَلذیَنآَمُنواِإذاُنو
 روایات:

ََلُة ِفي : ». امام صافق۳ ََ َجة    ُ ِ    َعَّلی  َجَّم َعٍة َتْفُّضُ    ال َْ َُ حَن  َاٍع َوِعّْشِإ ْْ ُِ ِاأَ    2.« َصََلِة اْلَفْإ
ِ    َلْم   َا َصََلَة ِلَّمْن  : ». پیامبر خدا1 ََ ْن ِعَّلةٍ   ِفي  ُح َِ َا  َِ َع اْلُّمْسِّلِّم َن  ََ    3.« اْلَّمْسِجِد 
ْن  : ». امام علی۱ َتَت ِاَعة  ِلَغْ ِإ   َتَإَك   ََ َُ َن ِفق   اْلُجُّمَعَة َّمََلّم    َُ    4.« ِعَّلٍة ُ ِتَ  
 خدا یاد. 7

های اوست که هم بازفارنده از گناه اسـت و فل  یاف خدا، چه با زبان و چه فر فل، نشانه یاف نعمت
ل انسان فر برابر سـختی بخشد و آرامش می را صفا می افزایـد و  ها می ها و مصـیبت آورف و بر تحم 
 و فر حق  او لطف نماید.  شوف که خدا هم انسان را یاف کند سبب می

 اند از: محورهای این بحث، عبارت
 های مختلف زندگی؛ ـ نکر خدا به زبان، به قلب و فر صحنه

 ها، و فر مواقع پیش آمدن گناه؛ ها و گرفتاری ها، فر سختی ها و نعمت ـ یاف خدا فر خوشی
 خدا؛ای از نکر  بخش یاف خدا، نماز و عبافت، به عنوان جلوه ـ اثر آرام

 ها. ساز گناهان و ناسپاسی ـ غفلت از خدا، زمینه
 آیات:

   5.«َأ ِبِذْمِرالَلِهَتْطَمِئُناْلُقُلوُب. »۳
   6.«َو َتْكُفُروِنَأْذُمْرُمْمَواْشُكُرواليَفاْذُمُروني. »1
َضْنكا . »۱    7.«َوَمْنَأْعَرَضَعْنِذْمريَفِإَنَلُهَمعیَشة 

                                                           

 .۱. جمعه، آیه  1
 .16، ص ۱، ج التهذيب. شیخ طوسی،  2
 .۱16، ص علل الشرائع. شیخ صدوق،  3
 .۳9777، ح میزان الحکمهشهری،  . محمد محمدی ری 4
 .18. رعد، آیه  5
 .۳61. بقره، آیه  6
 .۳1۴. طه، آیه  7
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 :روایات

َِ  : ». امام علی۳ ْ ُإ الَّل ُِ    ُ
ْ
أ ٍن   ُ ِ    ََ ِل   َْ َِ ْؤ َن الَّشْ َط ِن   َُ َِ ُة  ََ َُ الَسََل ُِ ْا ِْ    1.« َو

ُن   َا َحَزاُل  : ». امام باقر1 َِ ْو   ِفي  اْلُّمْؤ
َ
ْو َج ِلسا   أ

َ
َِ َعاَز َوَجاَ  َق ِئّما   َ ا َن أ ْ اِإ الَّلا ُِ ََ  َ  َن ِفي  َصََلٍة 

ّْضَطِجع    َُ».2   
ْن  : ». امام علی۱ ََ   َُ ِإ   ِاَدَواِم   َعَّمَإ َقّْلَب ْْ َُ ِفي الِسِإ َواْلَج ْفَع ُل

َ
   3.« الِهْ ِإ َحُسَنْت أ

ا  : ». امام علی۴ ََ َِ ِعْناَد  ْ اُإ الَّلا ُِ ِلاَك  َُ ْن  َِ ْفَّضُ  
َ
َِ َبِة َحَسٌن َجِّم ٌ  َوأ ْ ٌإ ِعْنَد اْلُّم ُِ ْ َإاِن  ُِ الِهْ ُإ 

ِلَك َح ِجزا  َحَإَم  َُ َُ َعَّلْ َك َفَ ُكوُن     4.«الَّل
 

ــش فل ــد آرام ــر فه ــدا گ ــاف خ ــو ی  پرت
 

ــش فل  ــایه آرام ــو فر س ــر ت ــذرف عم  بگ
 

 هست تنها به خداوند قسـم یـاف خـدای
 

ــایش فل  ــش و آس ــت و آرام ــه راح  5مای
 

 قناعت. 8

ترند و از زندگی بیشـتر  خواهی است. افراف قانع، آسوفه قناعت، نقطه مقابل حرص و طمع و زیافه
ت می پایان یاف شده است. قناعت، راهـی بـرای  برند. فر روایات، از قناعت به عنوان سرمایه بی لذ 

 مقابله با کمبوفهاست. 
 اند از: محورهای این بحث، عبارت
 با قناعت؛ ـ اقتصاف مقاومتی و رابطه آن

ی؛ های اقتصافی فر اثر نداشتن قناعت به فاشته ـ وابستگی  ها و تولیدات مل 
 خواه؛ ـ رنج فرونی افراف حریص و زیافه

ت نفس، آزافگی و عدم وابستگی است. ای است که ثمره ـ قناعت، سرمایه  اش عز 
 آیات:

   6.«ِمْنُهْمماَمَتْعناِبِهَأْزواجا  َتُمَدَنَعْیَنْیَكِإلی. »۳
                                                           

 .6۳7۳، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  1
 .6۱81، ح میزان الحکمهشهری،  . محمد محمدی ری 2
 .8871، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  3
 .86ص  ،7۴، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  4
 . بهجتی شفق. 5
 .88. حجر، آیه  6
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 روایات:

   1.« اْلِعُز   ِا ْلَقَن َعِة َحُكوُن  : ». امام علی۳
ُع : ». پیامبر خدا1 َِ    2.«َخ ُإ اْلُّمؤَن َن الق ِنُع َوَشُإهم الّط 
َُ ِفي َ ْثَإِة اْلَّم ِل َفََل   ِفي  اْلِغَنی  َوَضْعُت ». حدیث قدسی: ۱ َُ اْلَقَن َعِة َوُهْم َحْطُّلُبوَن    3.«َحِجُدوَن
ْن  : ». امام باقر۴ َُ   َقِنَع   ََ َزَق َْ َُ   ِاَّم   ْن   الَّل َِ َو  ُْ ْغَنی  َف

َ
   4.« الَن ِ    أ

 

 آبی است آبـرو کـه نیایـد بـه جـوی بـاز
 

 5از تشنگی بمیر و مریـز آبـروی خـویش 
 

 احسان. 9

رسـانی بـه مـرفم  خدمتفوستی و اخالق اسالمی، احسان و نیکی به فیگـران و  های نوع از نشانه
 است.
 های گوناگون احسان، به شرح نیل است: شکل

 ـ نیکی و کمک به مرفم، هنگام نیاز و گرفتاری؛
 ـ خدمت به پدر و مافر، بستگان و یتیمان؛

 ـ انفاق مالی، صدقه، اطعام، فافن جا و لباس و کمک عملی.
بوفن حـس   احسـان نشـانه زنـده ستایش خداوند از محسنین، ماندگاری نام نیکوکاران فر تاریخ،

انسانی، شکرانه توانمندی و برخورفاری از نعمت الهی، اجر اخـروی و آثـار فنیـوی احسـان، از 
 جمله محورهای بحث از احسان است.

 آیات:

ْحساِنَوإیتاِ ِذياْلُقْربی. »۳    6.«ِإَنالَلَهَیْخُمُرِباْلَعْدِلَواْْلِ
   7.« ذیَناَتَقْواَواَلذیَنُهْمُمْحِسُنونِإَنالَلَهَمَعالَ. »1

                                                           

 .۴1۴۴، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  1
 .۳7۳۴1، ح میزان الحکمهشهری،  . محمد محمدی ری 2
 .۴6۱، ص 76، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  3
 .۳۱۱. همان، ص  4
 . صاهب تبریزی. 5
 .۱9. نحل، آیه  6
 .۳18. نحل، آیه  7
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   1.«َسبیِلالَلِهَو ُتْلُقواِبَخْیدیُكْمِإَلیالَتْهُلَكِةَوَأْحِسُنواِإَنالَلَهُیِحُّباْلُمْحِسنیَنَوَأْنِفُقوافي. »۱
 روایات:

ْحَس ُن   ِنْعَم  : ». امام علی۳ ُِ اإْلِ ُُ اْلَّمَع  َلی   َزا َِ ُِ    2.« اْلِعَب 
ْن  : ». امام علی1 ْحَسَن   ََ

َ
َلی  أ ُم   اْسَتَداَم   الَن ِ    َِ ُْ ْن َبةَ   َِ َِ    3.« اْلَّم

ِسُن  : ». امام علی۱ ِْ ْن   َحيٌ  اْلُّم َِ َلی  ُنِقَ    َو َن ِزِل   َِ َواِت   ََ َْ    4.« اْْلَ
ْحَس ِن   َتَّم ُم  : ». امام علی۴ َِ   اْلَّمِن   َتْإُك   اإْلِ    5.« ِا

 

 کن و فر فجلــه انــداز تــو نیکــی مــی
 

 کـــــه ایـــــزف فر بیابانـــــت فهـــــد بـــــاز 
 

 رحم صله. 11

ترین کارهاست  سرکشی به خویشاوندان و احوالپرسی از آنان و کمک و رفع نیازشان، از بافضیلت
افزایـد، مشـکالت  هـا را می است. صـله رحـم، محبت و اهمه و مورف توصیه پیامبر خدا

های مختلـف،  سازف. پس، نباید به بهانـه کاهد و روابط خانوافگی را مستحکم می ها را می خانوافه
ه، آن را به فراموش سپرف.  از جمله گرفتاری و مشکالت روزمر 

 محورهای بحث صله رحم، به این شرح است:
 مهرورزی و عاطفه است؛ـ اسالم، فین پیوند و همبستگی و 

 ـ تأکید فراوان اولیای فین به صله رحم و پیشتازی خوف آنان فر این مسئله؛
 ـ آثار فنیوی و اخروی صله رحم و ثواب آن و افزایش عمر انسان؛

 های فنیای معاصر؛ ـ کاهش صله رحم و روابط خانوافگی، به عنوان یکی از آسیب
 گیرف. چهره را نمی به ارتباط چهرهـ تلفن، تلگرام و فضای مجازی، جای 

 آیات:

   6.«َواَلذیَنَیِّصُلوَنماَأَمَرالَلُهِبِهَأْنُیوَصَلَوَیْخَشْوَنَرَبُهْمَوَیخاُفوَنُسوَ اْلِحساِب. »۳
                                                           

 .۳۱6. بقره، آیه  1
 .۱۱۳1، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  2
 .87۳6. همان، ح  3
 .۳61۳. همان، ح  4
 .۴۴8۱. همان، ح  5
 .1۳. رعد، آیه  6
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َأْنُیوَصَلَوُیْفِسُدوَنِفيَواَلذیَنَیْنُقُضوَنَعْهَدالَلِهِمْنَبْعِدمیثاِقِهَوَیْقَطُعوَنماَأَمَرالَلُهِبِه. »1
ْرِضُأولِئَكَلُهُمالَلْعَنُةَوَلُهْمُسوُ الَدارِ    1.«اْْلَ

 روایات:

َبةَ   ُتوِجُ    ِصَّلُة الَإِحِم  : ». امام علی۳ َِ    2.«اْلَّم
ُكْم  : ». پیامبر خدا1 ََ َح  ْْ  3.« َوَلْو ِا لَسََلِم   ِصُّلوا أَ
َحا ِم ِصَّلُة اْْلَ  : ». امام باقر۱ اَواَل   َوُتْنِّماي  اْْلَْعَّما َل   ُتَزِ اي  ْْ َْ َسا َب   اْْلَ ِِ َوَتاْدَفُع اْلَبّْلاَوى َوُتَ ِساُإ اْل

   4.«َوُتْنِسُئ ِفي اْْلََجِ  
ُكْم  : ». امام علی۴ ََ َح  ْْ ْن   ِصُّلوا أَ َِ َبَإ[  َقَطُعوُ ْم   َو ََ  5.« ]اْل
 مرگ یاد. 11

ها را بـه یـافش  انسان، همیشه به اسبابی نیازمند است که او را از غفلت بیرون سـازف و مسـئولیت
ها فر آن  ای به مرحله فیگر است و انسـان آورف. یاف مرگ، چنین نقشی فارف. مرگ، انتقال از مرحله

 بینند.  های خوف را می ها و بدی مرحله، پافاش و کیفر خوبی
 ا قابل اراهه است:ه فر این موضوع، این بحث

ت مرگ برای همه و نداشتن استثنا برای هیچ  کس؛ ـ حتمی 
 ـ مرگ، انتقال از فنیا به عالم برزخ، سپس به مرحله قیامت؛

 های غافل؛ آموز و بیدارگر مرگ و تأثیر یاف مرگ برای انسان ـ نقش عبرت
 فافن به مبدأ و معاف، فر تعالیم همه پیامبران الهی؛ ـ توجه

 اصلی و ابدی، پس از مرگ است. ضروری است که برای آن مرحله آمافه باشیم.ـ حیات 
 آیات:

 6.«ُمُلَنْفٍسذاِئَقُةاْلَمْوِتَوِإَنماُتَوَفْوَنُأُجوَرُمْمَیْوَماْلِقیاَمةِ. »۳
                                                           

 .16. رعد، آیه  1
 .6861، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  2
انی،  3  .67، ص تحف العقول. ابن شعبه حر 
 .۳69، ص 1، ج اصول کافی. شیخ کلینی،  4
 .۱1، ص 7۳، ج ألنواربحار ا. عالمه مجلسی،  5
 .۳86عمران، آیه  . آل 6
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 1.«ْرَجُعوَنَرِبُكْمتُُقْلَیَتَوَفاُمْمَمَلُكاْلَمْوِتاَلذيُوِمَلِبُكْمُثَمِإلی. »1
   2.«ُبُروٍجُمَشَیَدةٍَأْیَنماَتُكوُنواُیْدِرْمُكُماْلَمْوُتَوَلْوُمْنُتْمفي. »۱

 روایات:

ْن  : ». امام علی۳ ْ َإ اْلَّمْوِت   ََ ُِ ْ َثَإ 
َ
ْغَبُتَ  أ َْ    3.«َقَّلْت ِفی الُدْنَ   

ْفَّضُ   : ». پیامبر خدا1
َ
ْ ُإ اْلَّمْوِت الُدْنَ     الُزْهِد ِفي  أ ُِ ».4   

ْ َإ اْلَّمْوِت  : ». امام علی۱ ُِ ْ ِثُإوا 
َ
َحْوِم   أ َِ َعَز َوَجَ    ُخُإوِجُكْم   َو ُكْم َاْ َن َحَدِي الَّل َِ ِْ َوِقَ   َن اْلُقُبو َِ ».5   

َن  : ». امام علی۴ إا  َا َتْعَّلُم   َِ َْ َ
َتی  أ َُ قَ   ََ ْن َتْسَتِعَد َل

َ
ْن َحْغَّش َك َحْفَجُؤَك َحْنَبِغي أ

َ
   6.« ْبَ  أ

 

ـه می  بـرف گرگ اجـل یکایـک از ایـن گل 
 

ــوفه می  ــه آس ــه چ ــین ک ــه را بب ــن گل ــرف ای  چ
 

 گذشت و عفو. 12

ت واال سرچشمه می گیـرف و از عوامـل زفاینـده  عفو، خصلتی خدایی است که از روح بلند و هم 
ت و تحکیم روابط اجتماعی و خانوافگی است. یکـی از نام هـای خداونـد نیـز  کینه و جلب محب 

 آورف.  جویی، برای خوف انسان هم آرامش روحی می است. کنارگذاشتن کینه و انتقام« عفو»
 توان چنین یاف کرف: موضوع می از مباحث این

 ـ عفو، نشانه بزرگی روح )عفو، از بزرگان است(؛
 آفرینی و اصالح میان افراف؛ ـ نقش عفو و گذشت فر صمیمیت

 ـ توبه، مصداقی روشن از عفو و گذشت الهی؛ 
 ـ گذشت فر مساهل خانوافگی و میان فو همسر؛

 ارزش عفو از موضع قدرت؛ ـ 
 از مرفم مکه، عفو یوسف از برافران، عفو خدا نسبت به متخلفان از جنگ تبوک. ـ عفو پیامبر

                                                           

 .۳۳. سجده، آیه  1
 .78. نسا ، آیه  2
 .876۴، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  3
 .۳۱۳۴۳، ح میزان الحکمهشهری،  . محمد محمدی ری 4
 .6۳6، ص خصال. شیخ صدوق،  5
 .۱۴68، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  6
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 آیات:

 1.«َوَجّزاُ َسِیَئٍةَسِیَئٌةِمْثُلهاَفَمْنَعفاَوَأْصَلَحَفَخْجُرُهَعَلیالَلهِ. »۳
   2.«َوَأْنَتْعُفواَأْقَرُبِللَتْقو . »1
 3.« ُتِحُبوَنَأْنَیْغِفَرالَلُهَلُكْمَوْلَیْعُفواَوْلَیّْصَفُحواَأ. »۱
   4.«َواْلكاِظمیَناْلَغْیَظَواْلعافیَنَعِنالَناِس. »۴

 روایات:

َن  : ». امام حسین۳ ْعَفی  َِ
َ
ْن   الَن ِ    أ ةٍ   ََ َْ    5.« َعَف  َعْن ُقْد

ُإ َفِّض َّلُة اْلَع   ِعْنَد َ َّم ِل  : ». امام علی1 َْ ِة َتْظ َْ    6.« ْفِو اْلُقْد
َُ  : ». پیامبر خدا۱ َا ِعّزا  َف ْعُفوا ُحِعَزُ ُم الَّل َِ    7.« اْلَعْفَو َا َحِزحُد اْلَعْبَد 
ْقَبُ،  : ». امام علی۴

َ
ْعَظُم الُهُنوِب   اْلُعُ وِب   ِقَّلُة اْلَعْفِو أ

َ
َلی اِاْنِتَق ِم أ َِ  8.« َوالَتَسُإُع 

 

 آنـکما از گناه خصـم تجـاوز کنـیم، از 
 

ــت  ــام نیس ــه فر انتق ــت ک تی اس ــذ  ــو ل  فر عف
 

 نعمت شکر. 13

های الهی، نشانه معرفت و محبت به خـدا و قـدرفانی از اوسـت. خداونـد،  شکرگزاری از نعمت
افزایـد. شـکر، سـبب افـزایش و افامـه نعمـت  فارف و بر نعمتشان می بندگان شکور را فوست می

 شوف.  ها، سبب زوال آن می نکرفن از نعمت گرفف و قدرفانی می
 فرباره شکر، این محورها قابل بحث است:

 ها و یافکرفن آنها، مقدمه شکر؛ شناخت نعمت ـ
 های ظاهری و باطنی، مافی و معنوی، کوچک و بزرگ؛ ـ نعمت

                                                           

 .۴9. شوری، آیه  1
 .1۱7. بقره، آیه  2
 .11. نور، آیه  3
 .۳۱۴عمران، آیه  . آل 4
 .۳۱1۳9، ح میزان الحکمهشهری،  . محمد محمدی ری 5
 .61۳6، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  6
 .79۳1، ح ، کنز العّمال. علی متقی هندی 7
 .۳6۴9، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  8
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 نعمت، اصلی الزم است؛ ها از خداست. پس، شناخت ولی نعمت ـ همه 
 ها؛ ـ شکر لفظی و شکر عملی نسبت به نعمت

 های: شکر، حمد، ثنا و کاربرف آنها فر متون فینی؛ ـ واژه
 نسبت به خدا، شکر و سپاس از مرفم، شکر از اولیای فین؛ـ شکر 

 آیات:

   1.«َمْنَشَكَرَفِإَنماَیْشُكُرِلَنْفِسِهَوَمْنَمَفَرَفِإَنَرِبيَغِنيٌَمریٌم. »۳
 2.«َو َتْكُفُروِنَأْذُمْرُمْمَواْشُكُرواليَفاْذُمُروني. »1
  3.«َلَشدیٌدُكْمَوَلِئْنَمَفْرُتْمِإَنَعذابيَلِئْنَشَكْرُتْمَْلَزیَدنَ. »۱

 روایات:

ِن  : ». امام علی۳ َِ ُإ ِفي  ُشْكُإ اْلُّمْؤ َْ ِِ   َحْظ َِ َوُشْكُإ اْلُّمَن ِف َُ   َعَّمِّل    4.«َا َحَتَج َوُز ِلَس َن
ِم   ُشْكُإ الِنْعَّمِة اْجِتَن ُب  : ». امام صافق1 ِْ  َِ    5.« اْلَّم
َن   َا َحْنَقِطُع  : ». امام باقر۱ َِ َِ   اْلَّمِزحُد  ُِ   الُّشْكُإ َعَّلی  َحْنَقِطَع   َحَتی  الَّل  6.« اْلِعَب 
ْشَكُإُ ْم  : ». امام سجاف۴

َ
َِ   أ ْشَكُإُ ْم   ِلَّل

َ
 7.«ِلّلَن ِ    أ

 

ــد ــزون کن ــت اف ــت، نعمت ــکر نعم  ش
 

 کفــــر نعمــــت، از کفــــت بیــــرون کنــــد 
 

 استغفار و توبه. 14

به روی انسان برای اصالح نفس و جبران گذشته و فرصتی برای برخـورفاری از توبه، فری گشوفه 
های قدر و فر نماز شب، بهترین فرصت  رحمت الهی است. فر ماه رمضان، فر سحرها، فر شب

 برای توبه فراهم است.
 ند از: مباحث مرتبط به توبه و استغفار، عبارت
                                                           

 .۴9. نمل، آیه  1
 .۳61. بقره، آیه  2
 .7. ابراهیم، آیه  3
 .666۳، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  4
 .۱6، ص 1، ج اصول کافی. شیخ کلینی،  5
 .۱6۱6، ح میزان الحکمهشهری،  . محمد محمدی ری 6
 .۱۱، ص 1، ج اصول کافی. شیخ کلینی،  7



111    9311رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

 جایگاه پشیمانی واقعی؛ـ معنای حقیقی توبه و استغفار و حقیقت توبه و 
 ـ توبه انسان به سوی خدا و توبه خدا به سوی انسان؛

 شوف؛ هایی که پذیرفته نمی های مقبول و توبه ـ توبه
 ساختن آنان؛ و افای حقوق مرفم و راضی  الناس ـ توبه فر حق  

 ـ توبه و عمل صالح فر آیات متعدف قرآن؛
 بوفن یأس از رحمت الهی؛ ـ گناه

 توبه و تأخیر نینداختن آن.ـ شتاب فر 
 آیات:

ِإَنُهُهَواْلَغُفوُرالَرحیُم. »۳    1.« َتْقَنُطواِمْنَرْحَمِةالَلِهِإَنالَلَهَیْغِفُرالُذُنوَبَجمیعا 
 2.«قاَلِإِنيُتْبُتاَِنَوَلْیَسِتالَتْوَبُةِلَلذیَنَیْعَمُلوَنالَسِیئاِتَحَتیِإذاَحَضَرَأَحَدُهُماْلَمْوُت. »1
ِهَوَیْعُفواَعِنالَسِیئاِتَوَیْعَلُمماَتْفَعُلوَن. »۱ ُِ    3.«َوُهَواَلذيَیْقَبُلالَتْوَبَةَعْنِعبا

 روایات:

ٌْ   َعَّلی  الَنَدُم  : ». امام علی۳ ِط َئِة اْسِتْغَف  ََ    4.« اْل
ِن  : ». امام رضا1 َِ اْسَتْغَفَإ   ََ َِ   َحْنَدْم   َوَلْم   ِاِّلَس ِن َِ   ِاَقّْلِب  ِاَنْفِس

َ
َزأ َْ    5.« َفَقِد اْسَت

َّمْن َحْإُجو اآلِْخَإَة ِاَغْ ِإ َعَّمٍ  َو ]َحْإُجو[ ُحَإِجي : ». امام علی۱ َِ ِ    َا َتُكْن  ََ    6.«الَتْوَاَة ِاُطوِل اْْلَ
ٌْ َو  : ». امام جواف۴ ِخ ُإ الَتْوَاِة اْغِتَإا

ْ
   7.« َحْ َإةٌ   الَتْسِوحِ    ُطوُل َتأ

 

 چند گویی که به پیری رسم و توبـه کـنم
 

ــه لحــد فرمــانی  ــه جــوانی ب ــی گــر ب  چــه کن
 

 اخالص های نشانه. 15

اخالص، خمیرمایه اصلی ارزش کارها و قبولی فر پیشگاه خداونـد و مانـدگاری آثـار اعمـال فر 
                                                           

 .6۱. زمر، آیه  1
 .۳8. نسا ، آیه  2
 .16۳. شوری، آیه  3
 .۳۳8، ص ۳1، ج مستدرک الوسائل. محدث نوری،  4
 .۱66، ص 76، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  5
 .۳69، حکمت نهج البالغه.  6
انی،  7  .۴66، ص تحف العقول. ابن شعبه حر 
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جامعه و تاریخ است. اخالص، کمیاب است؛ ولی ارزشمند. کارهای ریایی، ارزش و بقا نـدارف. 
 تالش برای کسب اخالص، بسیار مهم است و مخلصان نزف خداوند، قرب و منزلتی واال فارند. 

 محورهای بحث، عبارت است از:
 های اخالص فر عمل؛ ـ معنای اخالص و ریا و نشانه

 ل خالص و بدون ریا و تظاهر؛ـ آثار و نتایج اعما
 های فستیابی به اخالص و فوری از ریا؛ ـ راه

 هایی از مخلصان فر تاریخ؛ ـ چهره
مظهر اخالص و عمل و عبافت؛ ماجرای نبرف آن حضرت فر جنگ خندق، اطعـام بـه  ـ علی

 «.هل أتی»مسکین و یتیم و اسیر و نزول سوره 
 آیات:

 1.«َنْسَتعیُنِإَیاَكَنْعُبُدَوِإَیاَك. »۳
َعُواالَلَهُمْخِلّصیَنَلُهالِدیَنَفَلَماَنَجاُهْمِإَلیاْلَبِرِإذاُهْمُیْشِرُمو. »1 َُ  2.«َنَفِإذاَرِمُبواِفياْلُفْلِك
َو ُشُكورا . »۱  3.«ِإَنماُنْطِعُمُكْمِلَوْجِهالَلِه ُنریُدِمْنُكْمَجّزا  

 روایات:

ََ ِلُ    اْلَعَّمُ   : »صافق . امام۳ ْن   اَلِهي  اْل
َ
حُد أ َّمَدَك   َا ُتِإ ِْ َِ   َح َُ َعَز َوَجَ    َعَّلْ  َا الَّل َِ َحٌد 

َ
   4.«أ

ْن  : ». امام علی1 َتِّلْ    َلْم   ََ َْ ُِ   َح َُ   ِسُإ ْخَّلَ    َوَعََلِنَ ُت
َ
ََ َنَة َوأ ى اْْلَ َُ َُ َفَقْد أَ َق َلُت ََ َُ َو ةَ َوِفْعُّل َُ  5.« اْلِعَب 

ََ ُف  : ». امام علی۱ َُ َوَا َح َا َْ َا  َِ ْن َا َحْإُجَو الَإُجُ  
َ
ُة أ ََ ََ ِل ُة اْل َُ َُ   اْلِعَب  ْنَب َُ َا  َِ».6 

 
 

ـــل ـــالص عم ـــوز اخ ـــی آم  از عل
 

ه از فغـــــل   7شـــــیر حـــــق را فان منـــــز 
 

                                                           

 .6. حمد، آیه  1
 .66. عنکبوت، آیه  2
 .۱. فهر، آیه  3
 .18، ص 8، ج محجة البیضاء. فیض کاشانی،  4
 .16، نامه نهج البالغه.  5
 .1۳18ح  ،غرر الحکم. تمیمی آمدی،  6
 . مولوی. 7
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 اعتدال. 16

مطلوب است و نشـانه عقالنیـت و پختگـی ای  روی و پرهیز از افراط و تفریط، فر هر مسئله میانه
ت اهل انجامد که انحراف است. اعتدال، توصیه قرآن  نیز به غلو می بیت است. افراط فر محب 

 است.  و معصومان
 برخی از محورهای این بحث، به شرح نیل است:

 ـ اعتدال فر مصرف، خورفن و پوشیدن؛
 خویش؛ـ اعتدال فر عبافت و پرهیز از تحمیل عبافت به 

 ـ اعتدال فر اموال؛ حد  وسط اسراف و بخل؛
 ـ راه فرست و حق، راه وسط و فوری از چ  و راست است؛

ــرف ــداری، ح ــواب و بی ــت، خ ــتی و محب  ــرج، فوس ــریح، خ ــده و تف ــدال فر: خن ــ اعت زفن و  ـ
 کرفن. سکوت

 آیات:

ِإلی. »۳ َمْحُسوراُعُنِقَكَو َتْبُسْطهامَُو َتْجَعْلَیَدَكَمْغُلوَلة     1.«َلاْلَبْسِطَفَتْقُعَدَمُلوما 
   2.«َواْبَتِغفیماآتاَكالَلُهالَداَراِِْرَرَةَو َتْنَسَنّصیَبَكِمَنالُدْنیا. »1
 3.«ُمُلواَواْشَرُبواَو ُتْسِرُفوا. »۱

 روایات:

ْو   اْلَج ِهَ    َا َتَإى : ». امام علی۳
َ
ْفِإط   أ َُ َا  َفِإط    َِ َُ ».4   

َقِتإا    َسّْمِ   َوَا َتُكْن   ُ ْن  : ». امام علی1 َُ ْا  َوَا َتُكْن  َقِد َُ ْا  َوُ ْن  َبِه َُ ».5   
ُِ   َوالِّشَّم ُل   اْلَ ِّم ُن : ». امام علی۱ ح َّضَّلٌة َوالَطِإ ةُ   ِهيَ  اْلُوْسَطی  ََ َُ    6.«اْلَج 
َن  : ». امام علی۴ قْ   ِلّْلُقُّلوِب   َِ ْقَبَّلْت َِ

َ
ا أ َُ ْا  َفِا َا  ُْ

َِ اُإوا   َب ا  َو َِ َااَإْت َف ْقَت ُْ ا أَ َُ
َِ َف ْحِّمُّلوَه  َعَّلی الَنَواِفِ  َو

                                                           

 .1۱. اسرا ، آیه  1
 .77. قصص، آیه  2
 .۱۳. اعراف، آیه  3
 .79، حکمت نهج البالغه.  4
 .۱۱. همان، حکمت  5
 .۳6. همان، خطبه  6
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َْ  َعَّلی اْلَفَإاِئِ      1.«  ِا
 

 نه چنـدان بخـور کـز فهانـت برآیـد
 

ــد  ــت برآی ــعف، جان ــه از ض ــدان ک ــه چن  2ن
 

  دینی برادران حقوق. 17

ها نسـبت بـه حقـوقی  اند و نسبت به هم وظایفی فارند. وظیفـه مسلمانان فر برابر یکدیگر مسئول
است که افراف بر گرفن هم فارند. غیر از حقـوقی کـه فو همسـایه، فو شـریک، فو همکـار یـا فو 
همسر نسبت به هم فارند، فو مسلمان نیز بر عهده یکدیگر حقوقی فارند. شناخت ایـن حقـوق و 

 آورف.  آنها، فضایی از عدالت و سالمت و انصاف پیش میعمل به 
 برخی از محورهای بحث فوق، از این قرار است:

 ها؛ ها و نزاع ـ تأثیر نشناختن حقوق و وظایف، فر بروز اختالف
 ـ تنها شناخت حقوق کافی نیست؛ عمل به آنها نیز الزم است؛

 کند؛ ه، مشکالت را حل میجانبه کافی نیست؛ بلکه عمل متقابل و فوسوی ـ عمل یک
 ، با هم ناسازگار است؛«افعای مسلمانی و برافری»و « عدم رعایت حقوق»ـ 

 ـ حقوق مالی، عاطفی، اجتماعی و فینی افراف نسبت به هم؛
 و بیان این حقوق. ـ رسالة الحقوق امام سجاف

 روایات:

ُِ  : ». امام صافق۳ ْن   اْلُّمْسِّلِم   َعَّلی  اْلُّمْسِّلِم   َح
َ
ُِ َوَا   َا َحّْشَبَع   أ ُخاو

َ
َحْعَطاُش أ ُِ َوَا َحْإَوى َو ُخو

َ
َحُجوُع أ َو

 ُِ ُخو
َ
َحْعَإى أ  3.« َحْكَتِسيَ َو

َُ   َجَعَ   : ». امام علی1 َُ   الَّل َِ َن ِِ   ُحُقوَق   ُسْب ُِ َِ   ِعَب  َِ ]َعَّلی ُحُقوِقا ُقوِق ُِ ة  ِل ََ َقِد ُقاوِق  َُ ُِ [ َفَّماْن َقا َم ِا
  َ َِ ُِ الَّل َِ ِعَب  ُقوِق الَّل ُِ َلی اْلِقَ  ِم ِا َِ  

ح   ُِ َؤ َُ ِلَك  َُ  4.« َن 
ْن  : ». امام صافق۱

َ
َْ  أ ْن َِ ْحَسُإ 

َ
َ    أ ِِ َُ   ُت ُ    َل ِِ ُِ ِلَنْفِسَك   ِلَنْفِسَك   ََ  ُت ََ  َتْكَإ  َُ َِ َل  5.«َوَتْكَإ

                                                           

 .۱۳1. همان، حکمت  1
 . سعدی شیرازی. 2
 .۳79، ص 1، ج اصول کافی. شیخ کلینی،  3
 .۴789، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  4
 .1۱8، ص 7۳، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  5
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ِخ َك : ». امام علی۴
َ
َِ أ ََ  َاْ َنَك   َا ُتِّض َعَن َح َضاْعَت اِتَك ا  َعَّلی 

َ
اْن أ ََ   ٍ

َ
َُ َلْ َس َلاَك ِااأ َُ َفِاَن َوَاْ َن

 َُ    1.«َحَق
 قلب قساوت. 18

های  گیـرف. انسـان فوستی و احسـان را از آفمـی می سنگدلی و قساوت قلب، رحم و خشوع و نوع
 اند.  زنند؛ چون از عاطفه محروم القلب فست به جنایت می قسی  

 بحث است:فرباره این موضوع، محورهای زیر قابل 
 های قساوت قلب و آثار سو  آن؛ ـ نشانه

 آورف؛ ـ عواملی که قساوت قلب برای انسان می
 های فستیابی به رأفت و رحمت و فرمان قساوت قلب؛ ـ راه
 پذیرند. های فارای قساوت، موعظه و هدایت را نمی ـ فل

 آیات:

  2.«َماْلِحجاَرِةَأْوَأَشُدَقْسَوة ُثَمَقَسْتُقُلوُبُكْمِمْنَبْعِدذِلَكَفِهيَ. »۳
   3.«َضالٍلُمبیٍنَفَوْیٌلِلْلقاِسَیِةُقُلوُبُهْمِمْنِذْمِرالَلِهُأولِئَكفي. »1

 روایات:

وعُ   ََ  َجَفِت  : ». امام علی۳ َُ َا ِلَقْسَوِة اْلُقُّلوِب   الُد َا ِلَكْثَإِة الُه   َِ َِ ََ  َقَسِت اْلُقُّلوُب   4.« ُنوِب َو
ِة ُحْقِسي  َتْإُك  : ». پیامبر خدا1 َُ    5.«  اْلَقّْلَ    اْلِعَب 
َّلَواِت   ِاَكْثَإِة الِهْ ِإ ِفي  ِلِإَقِة اْلَقّْلِ    َتَعَإْض  : ». امام باقر۱ ََ  6.« اْل
ْن َحِّل َن َقّْلُبَك : ». پیامبر خدا۴

َ
َت أ ُْ َْ ن أَ ْطِعِم   َِ

َ
َسْ،   َفأ َْ َ  اْلَ ِت ِم اْلِّمْسِك َن َوا

ْ
أ َْ».7 

                                                           

 .۱۳، نامه نهج البالغه.  1
 .7۴. بقره، آیه  2
 .11. زمر، آیه  3
 .8۳، ص علل الشرائع. شیخ صدوق،  4
 .۳7996، ح میزان الحکمهشهری،  . محمد محمدی ری 5
انی،  6  .186، ص تحف العقول. ابن شعبه حر 
 .۳79۴۱، ح الحکمهمیزان شهری،  . محمد محمدی ری 7
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 طمع. 19
ت  نفس سیری ناپذیر انسان، همواره به مال و فنیا طمع فارف. اگر این طمع کنترل نشوف، آفمی به نل 

گـرفف.  های حرام آلوفه می و حقارت و گناه فچار شده، فامانش به فرآمدهای نامشروع و خورفنی
 های خوفسازی است.  کن ساختن طمع، از برنامه ریشه

 اند از:  های این موضوع، عبارتمحور
 نشدنی است. پس، باید مهار شوف؛ ـ طمع و حرص فر انسان، تمام

 ـ طمع بد نسبت به مال و فنیا و قدرت، طمع خوب نسبت به بهشت و غفران الهی و پافاش؛
 سازف؛ ـ طمع، آفمی را برفه فنیا می

 بازند؛ میکاران فین را هم  زند. طمع ـ طمع، عقل و فین را به کنار می
 شوند؛ کار، اسیر فام و گرفتاری می های طمع ـ انسان

 کشاند. ـ طمع عمر سعد به حکومت ری، او را به کشتن امام حسین

 آیات:

   1.«ُثَمَیْطَمُعَأْنَأزیَد. »۳
   2.«َوِإَنُهِلُحِّباْلَخْیِرَلَشدیٌد. »1

 روایات:

ِع   الَطَّمِع   َقِّل ُ   : ». امام علی۳ َْ    3.« ُحْفِسُد َ ِث َإ اْلَو
ٌق   الَطَّمُع : ». امام علی1 َؤَاٌد   ِْ َُ».4   
ْن  : ». امام علی۱ ْن   ََ

َ
َُ أ ا َْ َح َم   َحِع َش   أَ

َ
َُ   ُحّإا  أ َِ َفََل ُحْسِكِن الَطَّمَع َقّْلَب    5.«َحَ  ِت

ُل   َّمَّمَإُة الَطَّمِع  : ». امام علی۴    6.« الُدْنَ   َواآلِْخَإةِ   ُُ

 حیا. 21
شرم از گناه و خطا، نشانه بیداری فطرت و تربیت اسالم است. اگر شـرم و حیـا رخـت بـر بنـدف، 

                                                           

ر، آیه  1 ث   .۳6. مد 
 است.« مال»به معنای « خیر». فر این آیه، 8. عافیات، آیه  2
 .671۱، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  3
 .۳89، حکمت نهج البالغه.  4
 .۳۳1۳۱، ح میزان الحکمهشهری،  . محمد محمدی ری 5
 . صاهب تبریزی. 6
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« فرهنگ حیا»شوف. ضرورت تربیت کوفکان و نوجوانان بر اساس  زمینه برای هر گناهی فراهم می
 ها و گناهان، عامل بازفارنده آنان از مفاسد است.  و زشت شمرفن بدی

 ث، عبارت است از:محورهای این بح
 ـ حیا، عامل فرونی بازفارنده از گناه و تخل ف؛

 ـ حیا از خدا، حیا از پیامبر و امام، حیا از مرفم، حیا از فرشتگان که ناظر بر اعمال ما هستند؛
 ـ ترس از رسوایی، عامل بازفارنده.

 آیات:

 1.«َأَلْمَیْعَلْمِبَخَنالَلَهَیر . »۳
ْرِضماَیُكوُنِمْنَنْجو َأَلْمَتَر. »1 َثالَثٍةِإَ ُهَوراِبُعُهْمَأَنالَلَهَیْعَلُمماِفيالَسماواِتَوماِفياْْلَ

نی ُْ ُسُهْمَو َأ ُِ ِمْنذِلَكَو َأْمَثَرِإَ ُهَوَمَعُهْمَأْیَنماماُنواُثـَمُیَنِبـُئُهْمِبمـاَو َرْمَسٍةِإَ ُهَوسا
   2.«َعِمُلواَیْوَماْلِقیاَمةِ

 روایات:

َ  ُء   َسَبُ   : ». امام علی۳ َِ    3.« اْلِعَفِة اْل
َِ   َلْم  : ». پیامبر خدا1 ْن   َحْب َث ِل   َِ َْ َ

َا َقْوُل   أ َِ ْنِبَ  ِء  ََ  ِشْئَت   الَن ِ    اْْلَ يِ َف ْصَنْع  ِْ ا َلْم َتْسَت َُ
َِ ».4   

ْحَسُن  : ». امام علی۱
َ
َ  ُؤَك   أ ِْ َ  ِء اْسِت َِ ْن   اْل    5.« َنْفِسَك   َِ

حَّم َن  : ». امام صافق۴ َِ َُ   ِلَّمْن   َا     6.« َا َحَ  َء َل
 امانت و صدق. 21

تـرین شـاخص مسـلمانی و ایمـان،  مسلمانی، صرفًا به گفتن شهافتین و نماز و روزه نیست. مهم
 فاری است که فر روایات بر این فو مسئله بسیار تأکید شده است.  راستگویی و امانت

 محورهای این موضوع، به این شرح است:

                                                           

 .۳۴. علق، آیه  1
 .7. مجافله، آیه  2
 .6617، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  3
 .66، ص 1، ج عیون اخبار الرضا. شیخ صدوق،  4
 .۱۳۳۴، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  5
 .۳96، ص 1، ج اصول کافی. شیخ کلینی،  6
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 ـ اعتماف عمومی فر جامعه فر سایه صداقت و امانت؛
 های اجتماعی؛ منشأ بسیاری از ناهنجاریـ فروغ و خالف، 

 ـ آزموفن ایمان واقعی افراف، با صدق و امانت؛
 پیش از بعثت هم فر جامعه شرک، به صدق و امانت معروف بوف. ـ پیامبر خدا

 آیات:

   1.«ِمَناْلُمْؤِمنیَنِرجاٌلَصَدُقواماعاَهُدواالَلَهَعَلْیهِ. »۳
م. »1    2.«اناِتِهْمَوَعْهِدِهْمراُعوَنَواَلذیَنُهْمِْلَ

 روایات:

َن  : ». امام صافق۳ َِ   ََ َْ   َلْم   َعَز َوَجَ    الَّل ْدِق   َحْبَع َِ َا ِا َِ  
ََ َنةِ   َنِبّ    اِء اْْلَ َُ َِ َوأَ ِدح َِ  3.« اْل

ْدُق  : ». امام علی1 َِ ُ    ال
ْ
أ حَّم ِن   َْ ْدُق  اإْلِ َِ ُ    ، ال

ْ
أ  4.« الِدحِن   َْ

حَّم ُن  : »امام علی. ۱ ْن   اإْلِ
َ
ْدَق   أ َِ َُ   ُتْؤِّمَإ ال َُ َحْنَفُعَك   َحُّضُإَك   َحْ     5.« َعَّلی اْلَكِهِب َحْ 

َِ  َفِاَن َعِّلّ     : ». امام صافق۴ ُساوِل الَّلا َْ َِ ِعْناَد  ا  َاَّلاَغ ِاا ََ َنَّم  َاَّلاَغ  اِء  َِ َُ َِ َوأَ اِدح َِ اْدِق اْل َِ ِا
ََ َنةِ     6.«اْْلَ

 

 نیست که بر خـاک نهـی پیشـانی طاعت آن
 

 7صدق پیش آر که اخالص به پیشانی نیست 
 

 ظن سوء. 22

انجامد، بدگمانی است. تـا  ها که به غیبت و بهتان می از عوامل مهم ایجاف فشمنی و سستی رابطه
گـذارف و  وقتی فلیل خاصی نداریم، نباید به افراف سو ظن فاشته باشیم. بدگمانی، انسان را تنها می

 گیرف.  اعتماف را از او می
 اند از:  محورهای این موضوع، عبارت

                                                           

 .1۱. احزاب، آیه  1
 .8. مؤمنون، آیه  2
 .۳9۴، ص 1، ج اصول کافی. شیخ کلینی،  3
 .6۳7و  ۳۱۱۱ ، حغرر الحکم. تمیمی آمدی،  4
 .۴68، حکمت نهج البالغه.  5
 . همان. 6
 . سعدی شیرازی. 7
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 ظن به مؤمنان؛ سو ظن و خوبی ُحسن ـ زشتی و گناه بوفن
 ـ آثار سو  اجتماعی بدگمانی فر محیط کار و نسبت به همسر و فرزندان؛

 ـ سو ظن و نابوفی فین و ایمان و فخالت شیطان فر این مسئله؛
 ها و مطبوعات فر ایجاف سو ظن به افراف. بار برخی رسانه ـ نقش زیان

 آیات:

ِمَنالَّظِنِإَنَبْعَضالَّظِنِإْثٌمیاَأُیَهااَلذیَنآَمنُ. »۳    1.«وااْجَتِنُبواَمثیرا 
   2.«الَّظاِنیَنِبالَلِهَظَنالَسْو ِ. »1
ْفِكُعّْصـَبٌةِمـْنُكْم...*َلـْو ِإْذَسـِمْعُتُموُهَظـَناْلُمْؤِمُنـوَنَواْلُمْؤِمنـاُت. »۱ ِإَناَلذیَنجاُكِباْْلِ

   3.«ِبَخْنُفِسِهْمَرْیرا 
 روایات:

ْن  : ». امام علی۳ ِسْن   َلْم   ََ ِْ َُ   ُح ْن   اْسَتْوَحَش   َظَن َحٍد   ُ ِ    َِ
َ
   4.« أ

ِخ َك  : ». امام علی1
َ
َإ أ َْ َ

َِ   َعَّلی  َضْع أ ْحَسِن
َ
َُ َوَا َتُظاَنَن ِاَكِّلَّماٍة َخَإَجاْت   أ ْن َِ ََ  َحْغِّلُبَك  ِتَ َك 

ْ
َحَتی َحأ

ْن  ِّمَل   َِ ِْ ََ ْ ِإ  ََ َْ  ِفي اْل ْنَت َتِجُد َل
َ
ِخ َك ُسوءا  َوأ

َ
   5.« أ

ْن  : ». امام علی۱ ََ   َُ َُ   َس َء َظُن ْن َس َءْت ُظُنوُن ََ  َُ َُ   َس َء َوْهُّم وُن َُ َ  َنَة ِاَّمْن َا َح َِ    6.«اْعَتَقَد اْل
َحٍد َخْ إا    الُسوُء َا َحُظُن   الَإُجُ   : ». امام علی۴

َ
َِ ِاأ َا ِاَوْصِ  َنْفِس َِ  ُِ َُ َا َحَإا َن )کافر همـه را بـه  7.« ِْلَ

 کیش خوف پندارف.(
 تواضع. 23

ر، خصلتی شیطانی اسـت و تواضـع، شـیوه ای انبیـایی. خداونـد بـرای فوسـتانش تواضـع را  تکب 
هایی مثل نماز و سجوف و عبافت، نشانه فروتنی است. تواضع فر مقابل انبیـای  پسندف و برنامه می

                                                           

 .۳1. حجرات، آیه  1
 .6. فتح، آیه  2
 .۳۳. نور، آیه  3
 .۱98۴، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  4
 .۱61، ص 1، ج اصول کافی. شیخ کلینی،  5
 .88۱7و  7۱69، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  6
 .1۳76. همان، ح  7
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 الهی و احکام فین و نسبت به مؤمنان هم پسندیده است.
 چند محور برای این بحث، از قرار نیل است:

فافن و عیافت مریض  فر نشستن و غذا خورفن و سالم هایی از تواضع حضرت رسول ـ نمونه
 و نوع مرکب و لباس؛

ت است؛  ـ تواضع، مایه رفعت و عز 
ر ـ نشانه  ، فر رفتار و گفتار و برخورف با فیگران. های تواضع و تکب 

 آیات:

الَرْحمِناَلذیَنَیْمُشوَنَعَلیاْْلَ. »۳ ُُ    1.«ْرِضَهْونا َوِعبا
   2.«َفَسْوَوَیْخِتيالَلُهِبَقْوٍمُیِحُبُهْمَوُیِحُبوَنُهَأِذَلٍةَعَلیاْلُمْؤِمنیَنَأِعَّزٍةَعَلیاْلكاِفریَن. »1

 روایات:

َْ   الَتَواُضُع  : ». امام حسن عسکری۳ َسُد َعَّلْ  ِْ    3.« ِنْعَّمٌة َا ُح
َن  : ». پیامبر خدا1 َُ   َواُضَع الَت   َِ ْفَعة  َفَتَواَضُعوا َحْإَفْعُكُم   َحِزحُد َص ِحَب ِْ   َُ    4.« الَّل
ْن  : ». امام علی۱ َتی  ََ

َ
َُ   َغِنّ    َفَتَواَضَع   أ ُِ   َل َهَ    ِلِغَن  َُ   َِ حِن ُِ    5.« ُّمُّلَث  

ْن  : ». پیامبر خدا۴ َِ   َتَواَضَع   ََ َُ   ِلَّل َفَع َْ   َُ    6.« الَّل
 فقرا به کمک .24

اعتنا نباشیم و از آنچـه خـدا  کند که نسبت به فقیران و محرومان بی فوستی ایجاب می حس  انسان
 به ما نعمت فافه، به نیازمندان هم انفاق کنیم. 

 اند از: محورهای این موضوع، عبارت
م به نیازمندان؛ فوستی، نوع ـ انسان  فوستی و احساس ترح 

 از جامعه اسالمی؛ ـ ضرورت عدالت اجتماعی و فقرزفایی
                                                           

 .6۱فرقان، آیه .  1
 .6۴. ماهده، آیه  2
انی،  3  .۴8۱، ص تحف العقول. ابن شعبه حر 
 .۳1۳، ص 1، ج اصول کافی. شیخ کلینی،  4
 .118، حکمت نهج البالغه.  5
 .1۳876، ح میزان الحکمهشهری،  . محمد محمدی ری 6
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 های توانگران؛ ها و فاشته ـ حق  محرومان و فقرا فر ثروت
 هایی فرباره: احسان، انفاق، اطعام و ایثار فر راه محرومان جامعه. ـ اجرای برنامه

 آیات:

َلُهـْمَأْجـُرُهْمِعْنـَدَسبیِلالَلِهُثَم ُیْتِبُعوَنماَأْنَفُقواَمًنـااَلذیَنُیْنِفُقوَنَأْمواَلُهْمفي. »۳ َو َأذ  
   1.«َرِبِهْم

   2.«َلْنَتناُلوااْلِبَرَحَتیُتْنِفُقواِمَماُتِحُبوَن. »1
   3.«َأْمواِلِهْمَحٌّقَمْعُلوٌم*ِللَساِئِلَواْلَمْحُروِمَواَلذیَنفي. »۱

 روایات:

ْن   َلْ َس  : ». امام علی۳ َِ ُِ   ِْلََحٍد  ْنَ   ُُ   َُ ْنَفَق
َ
ََ  أ َا  َِ ».4   

ْنَف َق  : ». امام علی1 َِ َن  َِ   ِفي  َهَها اْلَّم ِل   َِ ْعَظاُم   َط َعاِة الَّلا
َ
َُ   أ ْنَف َقا َِ َن  َِ َِ   ِفاي  ِنْعَّماٍة َو َع ِصا  ْعَظاُم   ََ

َ
  أ

َنةٍ  ِْ َِ ».5   
ْحَس ُن   ِنْعَم  : ». امام علی۱ ُِ اإْلِ ُُ اْلَّمَع  َلی  َزا ُِ اْلِع   َِ  6.« َب 
ْقَواَت اْلُفَقَإاِء َفَّم  َج عَ  : ». امام علی۴

َ
َواِل اْْلَْغِنَ  ِء أ َْ َ

َُ َفَإَض ِفي أ َِ َن ََ ُسْب َن الَّل ِتاَع   َِ َُ َا ِاَّم   َِ َفِق ٌإ 
 ُِ َُ َتَع َلی ]َجُد َِ َغِنيٌ َوالَّل ِلَك  ِا َُ ْم َعْن  ُْ  7.« [ َس ِئُّل

 

 کنتا توانی به جهان خدمت محتاجان 
 

ــدمی  ــا ق ــی ی ــا قلم ــی ی ــا فرم ــی ی ــه َفم  ب
 

 تقوا. 25

تـرین مباحـث قـرآن و  تقوا، قدرت مهار نفس و کنترل غرایز و پرهیز از گناهان است. تقوا، از مهم
 گیرند.  شوند و بازیچه شیطان قرار می تقوا، به هر گناهی کشیده می نهج البالغه است. افراف بی

 است:محورهای این بحث، به این شرح 
                                                           

 .161. بقره، آیه  1
 .۱1عمران، آیه  . آل 2
 .16و  1۴. معارج، آیه  3
 .76۳6، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  4
 .۱۱۱1. همان، ح  5
 .۱۱۳1. همان، ح  6
 .۱18، حکمت نهج البالغه.  7



   131  های سخن های تبليغی: سوژه پيوست

 ـ معنای تقوا، تقوای ستیز و تقوای پرهیز؛
 ـ اوصاف متقین فر قرآن و حدیث )خطبه متقین فر نهج البالغه(؛

 المتقین است؛ که امام ـ الگوهای تقوا، الگوی برتر حضرت علی
 های اخروی خداوند برای اهل تقوا؛ ـ پافاش

 نه شیطان؛ ـ تقوا، جهاف اکبر، مبارزه با تمایالت نفسانی، اطاعت خدا؛
 آیات:

   1.«ِإَنَأْمَرَمُكْمِعْنَدالَلِهَأْتقاُمْم. »۳
*َوَیْرُزْقُهِمْنَحْیُث َیْحَتِسُّب. »1    2.«َوَمْنَیَتِّقالَلَهَیْجَعْلَلُهَمْخَرجا 
   3.«َواَتُقواالَلَهَواْعَلُمواَأَنالَلَهَمَعاْلُمَتقیَن. »۱

 روایات:

ْن  : »پیامبر خدا. ۳ ْن   ََ
َ
َُ أ ا َْ َعَز الَن ِ    َحُكوَن   أَ

َ
ِِ   أ ََ   َفّْلَ َت  4.« الَّل

َن : ». امام باقر1 ْهِ    َِ ََ ٍت   الَتْقَوى  ِْلَ اِد   ُحْعَإُفوَن   َعََل ْْ ََ َناِة َواْلَوَفا َء ِا ْلَع اَء اْْلَ َُ َِ َوأَ ِدح َِ َْ  ِصْدَق اْل ِا
 َْ ِإ َواْلُب َْ ْحَّماَة الُّضاَعَف ِء َوِقَّلاَة اْلُّمَؤاَتا ِة ِلّلِنَسا ِء َوَااْهَل اْلَّمْعاُإوِف َوُحْساَن َوِقَّلَة اْلَف َْ َح ِم َو ْْ ِ  َوِصَّلَة اْْلَ

َِ َعَز َوَجَ   َلی الَّل َِ ّْلِم َواِتَب َع اْلِعّْلِم ِف َّم  ُحَقِإُب  ِِ ِِ َوَسَعَة اْل ُّل
َُ    5.«اْل
َِ   ِاَفَإاِئِ    َْعَّمْ   : ». پیامبر خدا۱ ْتَقی  َتُكْن   الَّل

َ
 6.« الَن ِ    أ

 خلق ُحسن. 26

ت و جـذب، فضـیلت اخالقـی  اخالقی، عامل ارتباط شایسته بین انسان خوش ها، سبب محبوبی 
 و عامل موفقیت او فر فعوت مرفم به اسالم است.  ارزشمند، ویژگی حضرت رسول اکرم
 محورهای این بحث، عبارت است از:

 فر آیات و روایات؛ـ فضیلت ُحسن خلق 
                                                           

 .۳۱. حجرات، آیه  1
 .۱و  1. طالق، آیه  2
 .۳۱۴. بقره، آیه  3
 .186، ص 79، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  4
 .۴8۱، ص خصال. شیخ صدوق،  5
 .۳۱6، ص 7۳ج  ،بحار األنوار. عالمه مجلسی،  6
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 آفرینی ُحسن خلق فر میان مرفم؛ ـ نقش جانبه
رویی، تواضع، عفو، حلـم، مـدارا و  های آن، از قبیل: خوش ـ معنا و مفهوم ُحسن خلق و مصداق

ل، گفتار شیرین و نرم، صبوری، سپاس و تشکر، افب فر گفتار.  تحم 
 آیات:

   1.«ُرُلٍّقَعّظیمَوِإَنَكَلَعلی. »۳
   2.«َفِبماَرْحَمٍةِمَنالَلِهِلْنَتَلُهْمَوَلْوُمْنَتَفًّظاَغلیَظاْلَقْلِّبَ ْنَفُضواِمْنَحْوِلَك. »1

 روایات:

َن : ». پیامبر خدا۳ ََ ِئِم الَق ِئِم   َِ َجُة ال َْ َُ  َِ ْسِن ُخّْلِق ُِ ُِْ  ِا    3.« الَإُجَ  ُحْد
ُكْم  : ». پیامبر خدا1 َْ ْشَب

َ
ْحَسُنُكْم   ِاي  أ

َ
   4.« ُخُّلق     أ

ْجِّمُّلوا ِفي : ». امام علی۱
َ
َط ِب   أ َِ    5.« اْلَجَواِب   َتْسَّمُعوا َجِّم َ    اْل

َن  : ». امام علی۴ ْن   َِ ِم   َِ ِْ َك  ْن   اْْلَْخََلِق   ََ
َ
اَ    أ َِ اْن   َت اْن   َوُتْعِطايَ  َقَطَعاَك   ََ اَك   ََ ََ َوَتْعُفاَو َعَّماْن   َحَإ

   6.«َظَّلَّمَك 
 

ــرفان ــالق زنده م ــه اخ ــار ب ــد روزگ  ان
 

 قومی که گشت فاقد اخـالق، مرفنـی اسـت 
 

 آبرو حفظ. 27 

ض به آن، موجب حق   النـاس و مؤاخـذه الهـی اسـت. تهمـت و  آبروی مؤمن، محترم است و تعر 
بـرف. آبـروی  غیبت و افشای اسرار فیگران، از آن جهت حـرام اسـت کـه آبـروی مسـلمانی را می

 شوف.  ریخته، فیگر جمع نمی
 محورهای این بحث، از قرار نیل است:

 ن؛ـ لزوم حفظ اسرار فیگران و حرمت هتک مؤم
 روف؛ شوف و با یک خطا و تهمت از بین می ـ آبرو فر طول یک عمر جمع می

                                                           

 .۴. قلم، آیه  1
 .۳6۱عمران، آیه  . آل 2
 .69۳1، ح میزان الحکمهشهری،  . محمد محمدی ری 3
 .1۱6، ص 79، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  4
 .1668، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  5
 .۱6۴۱. همان، ح  6
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 الناس است و حفظ آن، واجب است؛ ـ آبروی فیگران، حق  
 برف )لزوم تبعیت از سن ت خدایی(؛ فاند، آبروها را نمی ـ خدا با آنکه همه چیز را می

ف است، آبروی خوفش را حفظ کند.  ـ هرکس موظ 
 آیات:

   1.«َتَجَسُسواَو َیْغَتّْبَبْعُضُكْمَبْعضا َو . »۳
   2.« ُیِحُّبالَلُهاْلَجْهَرِبالُسوِ ِمَناْلَقْوِلِإَ َمْنُظِلَم. »1

 روایات:

ََ  اْسَتَطْعَت  : ». امام علی۳ َة  َْ ُِ   اْسُتِإ اْلَعْو ُ  َسْتَإ ِِ ََ  ُت ْنَك  َِ  َُ َِ َن َُ ُسْب    3.«َحْسُتِإ الَّل
ْن  : ». امام علی1 اِت   َتَتَبَع   ََ َْ َُ   َ َّشَ    الَن ِ    َعْو َُ   الَّل َت َْ    4.« َعْو
ْن  : ». پیامبر خدا۱ ََ    َ َ   َُ ْعَإاِض   َعْن   َنْفَس

َ
َق َل   الَن ِ    أ

َ
َُ   أ َُ   الَّل ةِ   َحْوَم   َنْفَس ََ    5.« اْلِقَ  

ِني». فر فعای کمیل آمده است: ۴ ِْ ِفيِاِ   َوَا َتْفَّض َِ   ََ  اَطَّلْعَت   ََ ْن   َعَّلْ     6.« ِسِإي  َِ
 

ـــا ـــر ج ـــخنی فر ه ـــر س ـــتن ه  گف
 

ــــــوف شــــــیوه مــــــرفان خــــــدا   نب
 

 هــــر ســــخن جــــا و مقــــامی فارف
 

ــــی فارف  ــــظ کالم ــــق، حف ــــرف ح  م
 

 مشورت. 28

مشورت، استفافه از افکار فیگران و نظرات اهل علم و اهل تجربه است و موجب کاهش خطا فر 
تر است. مشاوره، نه تنهـا ضـعف نیسـت،  گیری و رسیدن به نظر و انتخاب فرست و پخته تصمیم

 بلکه فلیل کمال عقل و احترام به فهم فیگران و رهایی از استبداف به رأی و خوفمحوری است. 
 اند از: بحث مشورت، عبارتمحورهای 

 گیری از افکار و تجارب فیگران؛ ـ مشورت و بهره
                                                           

 .۳1. حجرات، آیه  1
 .۳۴8. نسا ، آیه  2
 .۱۱6۴، ح الحکمغرر . تمیمی آمدی،  3
 .87۱6. همان، ح  4
 .۱96، ص 1، ج اصول کافی. شیخ کلینی،  5
 ، فعای کمیل.مفاتی  الجنان. شیخ عباس قمی،  6



138    9311رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

ـ اهمیت مشورت فر کارهای مهم، مثل: ازفواج، انتخاب شغل، خریدن خانه و ماشین، فوسـتی 
 با افراف؛

 ـ ضررهای خوفرأیی و ترک مشورت؛
 ـ صفات مشاور خوب و شایسته مشورت؛

ت تصمی ت و صح   های مدیران و مسئوالن اجرایی. مـ نقش مشاوران فر قو 
 آیات:

   1.«َبْیَنُهْمَوِمَماَرَزْقناُهْمُیْنِفُقوَنَوَأْمُرُهْمُشور . »۳
ْمِرَفِإذاَعَّزْمَتَفَتَوَمْلَعَلیالَلهِ. »1    2.«َوشاِوْرُهْمِفياْْلَ

 روایات:

ْْ َقْبَ   : ». امام علی۳ ْن   َش ِو
َ
ْن   َقْبَ   َوَفِكْإ   َتْعِزَم   أ

َ
   3.« ُتْقِدَم   أ

َحَدا  ِاَا َهدي: ». پیامبر خدا1
َ
ُْ أ ُجٍ  ُحَّش َو َْ ْن  َِ َلی  ََ    4.« اْلُإْشِد   َِ

ْن  : ». امام علی۱ ََ َت   َخْ ُإ  ْْ ی  َش َو َْ ُوو الُن ْزِم   َواْلِعّْلِم   َُ َِ ِب َواْل ِْ وُلو الَتَج 
ُ
 5.«َوأ

ْْ ِفي : ». امام علی۴ و  َش ِو َُ ُ
َك أ ََ َتْإُشْد   اَلِهحَن   ِْ َّشْوَن الَّل َْ    6.« َح

 اسراف. 29

هـای بیهـوفه و  روی فر استفافه از یک نعمت، هـدرفافن امکانـات، خرج اسراف، به معنای زیافه
گیری فر مصـرف اسـت. خداونـد اسـرافکاران را  مقابل آن، قناعـت و انـدازه  غیرالزم است. نقطه

 گرفف.  کمبوف و فقر می فوست ندارف و اسراف موجب پیدایش
 ها را مطرح نموف: توان این بحث فرباره اسراف می

 ـ اسراف فر خوراک، پوشاک، آب، برق، گاز و انرژی؛
 بازی؛ وفل ـ مرز میان اسراف و سخاوت و فست

                                                           

 . ۱8. شوری، آیه  1
 .۳6۱عمران، آیه  . آل 2
 .676۴، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  3
انی،  4  .1۱۱، ص تحف العقول. ابن شعبه حر 
 .۴۱۱9، ح الحکمغرر . تمیمی آمدی،  5
 .6766. همان، ح  6
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 های ارزشمند؛ ـ اسراف فر وقت و عمر و هدرفافن فرصت
 های اندک؛ هزینههای کوچک، مثل قطرات آب و  نشمرفن اسراف ـ کوچک

 ها؛ کرفن فر رفع محرومیت ـ پرهیز از اسراف و هزینه
 ـ اسراف و تبذیر و تفاوت آنها.

 آیات:

   1.« ُمُلواَواْشَرُبواَو ُتْسِرُفواِإَنُه ُیِحُّباْلُمْسِرفیَن. »۳
   2.«َأَناْلُمْسِرفیَنُهْمَأْصحاُبالَنارِ. »1
َو ُتَبِذْرَتْبذیر. »۱    3.«ِإَناْلُمَبِذریَنماُنواِإْرواَنالَشیاطیِن*ا 

 روایات:

ََ ٍت   َّمََلَص   ِلّْلُّمْسِإِف : ». امام صافق۳ ا  َلاْ َس   ََ  َلْ َس   َحّْشَتِإي  َعََل ََ   ُ ُ
ْ
َحأ َُ َو ََ  َلْ َس َل َحّْلَبُس  َُ َو َل

 َُ    4.«َل
ْعَط َء اْلَّم ِل : ». امام علی1 َِ َغْ ِإ   ِفي  َِ ْسَإاٌف   َحِق َِ  5.«َتْبِهحٌإ َو
َن : ». پیامبر خدا۱ َن   َِ ْن   الَسَإِف   َِ

َ
ْ َت   ُ َ    َتأُ َ    أ َْ    6.«ََ  ِاْشَت

ْسَإاُف : ». امام علی۴ وٌم   اإْلِ َُ ْه ْفَع ِل اْلِبِإ  ُ ِ  َشيْ  ِفي  ََ
َ
َا ِفي أ َِ    7.«ٍء 

 عهد به وفای. 31

د اجتماعی و عمل به قول و قرارها و میثاق ها، از اخالق واال و از عوامل جلب اعتماف عمومی  تعه 
هـای اجتمـاعی اسـت کـه  ها و آفت و نشانه ایمان است. بدعهدی و بدقولی، از بدترین خصلت

 کند.  زند و سلب اطمینان می روابط را بر هم می
 :فر مورف این موضوع، این محورها قابل بحث است

                                                           

 .۱۳. اعراف، آیه  1
 .۴۱. غافر، آیه  2
 .17و  16. اسرا ، آیه  3
 .196، ص 6۱، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  4
 .۳16، خطبه نهج البالغه.  5
 .7۱66، ح ، کنز العّمال. علی متقی هندی 6
 .۳۱۱8، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  7
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 ـ نقش وفای به عهد فر تحکیم روابط و ایجاف اعتماف عمومی؛
 ها؛ ها و اختالف شکنی فر ایجاف جدال ـ عوارض پیمان

ها، وعـده  ها و معاشـرت ـ موارف لزوم وفا به عهد، مثاًل فر: ازفواج، خریدوفروش و اجاره، فوستی
 به کوفکان؛

 و امام زمان )فعای عهد(. ، اهمهـ وفای به عهد با خدا، پیامبر
 آیات:

۳« .ُِ    1.«یاَأُیَهااَلذیَنآَمُنواَأْوُفواِباْلُعُقو
  2.«َواْلُموُفوَنِبَعْهِدِهْمِإذاعاَهُدوا. »1

 روایات:

ْن  : ». امام علی۳ ََ ِد  ْْ حَن   َا َتِثَقَن ِاَع ُِ َُ   َا     3.« َل
ا َوَعْدُتُم : ». پیامبر خدا1 َُ

َِ   َِ ْم   ْبَ  َن ال ُْ ْم   َفُفوا َل ُْ َنُكُم اَلِهحَن َتْإُزُقوَن
َ
ْم َحَإْوَن أ ُْ    4.« َفِاَن

ْن  : ». پیامبر خدا۱ ُن   َ  َن   ََ َِ َِ   ُحْؤ ا َوَعَد   اآلِْخِإ َفّْلَ ِ    َواْلَ ْوِم   ِا لَّل َُ
َِ ».5   

ْن   َا َتْعَتِّمْد َعَّلی : ». امام علی۴ ََ ِة  َُ َو ِِ   َا ُحوِفي  ََ ِد ْْ    6.« ِاَع
 

 وفا و عهد نکـو باشـد ار بیـاموزی
 

 7وگرنه هرکه تو بینی سـتمگری فانـد 
 

 
 
 

                                                           

 .۳. ماهده، آیه  1
 .۳77. بقره، آیه  2
 .۳9۳6۱، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  3
 .19۳، ص ۳6، ج وسائل الشیعه. شیخ حر  عاملی،  4
 .۳۴۱، ص 7۴، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی،  5
 .۳9169، ح غرر الحکم. تمیمی آمدی،  6
 . حافظ شیرازی. 7



 

 منابع و مآخذ

 
 الف. کتاب:

، بیـروت: فار احیـا  التـراث العربـی،  شارح نهاج البالغاهالله،  هبة  بن  الحدید، عبدالحمید ابی ابن 
۳۱87. 

،  اللـه مرعشـی نجفـی ، قم: کتابخانه آیتشرح نهج البالغهالله،  هبة  بن  الحدید، عبدالحمید ابی ابن  
 ق.۳۴9۴

، مصـحح: عوالي اللئالي العزيزياة فاي األحادياث الدينیاة،  الدین زین بن جمهور، محمد ابي ابن
 . ق1415قم: فار سید الشهدا  للنشر، مجتبی عراقی، 

، بیـروت: فار أسد الغابة فای معرفاة الصاحابةمحمد جزری،  بن عزالدین ابوالحسن علیاثیر،  ابن
 ق.۳۴9۱الفکر، 

 ش.۳۱77، تهران: خوارزمی، الله سیرت رسولاسحاق،  ابن
 ق.۳۴۳۱،  میه قم، ناشر: جامعه مدسین حوزه عل االفقیه،  علی )شیخ صدوق( بن بابویه، محمد ابن

 . ق۳۴99 بیروت:، اعلمی، پنجم،  ،األماليـــــ ، 
 ش.۳۱76، تهران: کتابچی، ششم، األمالی ـــــ ،

ل،   ، مصحح: هاشم حسینی، قم: جامعه مدرسینالتوحیدـــــ ،   ق.  ۳۱۱8 ، او 
 ق.۳۴9۱، قم: انتشارات جامعه مدرسین، الخصالـــــ ، 
 ق.1411اعلمی،  ، بیروت: مؤسسهالخصالـــــ ، 
 ق.۳۴96، قم: فارالشریف الرضی، عقاب االعمال ثواب االعمال وـــــ ، 
 تا.بی ، قم: نسیم کوثر،االعمالعقاب االعمال وثوابـــــ ، 
 ش.۳۱8۳، تهران: اعلمی، صفات الشیعةـــــ ، 
ل،  فروشی فاوری : کتاب  قم  ،علل الشرائعـــــ ،   ش.  1385، او 
 ق.۳۱78، محقق: مهدي الجورفي، تهران: نشر جهان، أخبار الرضاعیون ـــــ ، 



111    9311رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

 ق.۳۴9۴، بیروت: مؤسسة االعلمی، عیون اخبارالرضاـــــ ، 
   ق.۳۱۱6، قم: فاوری، فضائل األشهر الثالثةـــــ ، 
ففتر انتشارات اسالمی وابسته به   اکبر غفاری، قم: مصحح: علی  کتاب من ال يحضره الفقیهـــــ ، 

 ق. 1413 جامعه مدرسین حوزه علمیه، فوم، 
 ش.۳۱67،  ، تهران: نشر صدوقکتاب من ال يحضره الفقیهـــــ ، 
، تحقیق: شیخ محمدجواف الفقیـه، بیـروت: فاراالضـوا ، سـوم، کتاب من اليحضره الفقیهـــــ ، 
 ق.  ۳۴۳۱

اکبر غفاری، قـم: ففتـر انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه جامعـه  ، محقق: علیمعاني األخبارـــــ ، 
ل،   . ق1413مدرسین حوزه علمیه، او 

انی، احمدبن ابن  م.19۳۱، بیروت: فار الکتب العلمیة، مجموع الفتویعبدالحلیم،  تیمیه حر 
 ، جده: فار عالم الفواهد.جامع المسائلـــــ ،  

يخ االمم والملوکعلی،  بن ، ابوالفرج عبدالرحمنجوزی ابن ، بیـروت: فار الکتـب  المنتظم فی تار
 ق.۳۴۳1،  العلمیة

 ق.۳۴۳۴، بیروت: مؤسسة الرسالة، حبان ، صحی  ابناحمد بن حبان حبان، محمدبن ابن
 العلمیـة، الکتـب فار بیـروت: ،الصاحابة تمییاز فای اإلصاابة علی، احمـدبنحجر عسقالنی،  ابن

 ق.۳۴۳6
 تا.، بیروت: فار صافر، بیمسند حنبلحنبل، احمد، ابن
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انی  . ق۳۴9۴، قم: انتشارات جامعه مدرسین، تحف العقولشعبه،  بن ، حسن حر 
 ش.۳۱86، ففتر نشر معارف، پنجم، رساله دانشجويیحسینی، سید مجتبی، 

، قـم: پژوهشـگاه در تربیات فرزناد  و اهل بیات سیره تربیتی پیامبرزافه، علی،  حسینی
 ش. ۳۱89حوزه و فانشگاه، 

 ق.۳۴99: فار المعرفة، ، بیروتسیره حلبیحلبی، 
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يخ اورشلیم )قدس(حمیدی، سید جعفر،   ش.۳۱81، تهران: امیرکبیر، فوم، تار
ل، البیت مؤسسة آل ، قم:  قرب اإلسنادجعفر،  بن حمیری، عبدالله  ق.  ۳۴۳۱ ، او 

، تحقیق: رسولی محالتی، قم: مؤسسـه اسـماعیلیان، چهـارم، تفسیر نور الثقلینحویزی، جمعه، 
 ق.۳۴۳1

 ش.۳۱86، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، شرح چهل حديثالله،  خمینی، روح
 ش.1383، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ديوان امامـــــ ، 
 ش.۳۱7۱، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صحیفه امامـــــ ، 
 ش. 1387و نشر آثار امام خمیني، ؤسسه تنظیم م، تهران: نامه وصیتـــــ ، 

 تا.  ، بیروت: الدار االسالمیة، بیروضات الجناتخوانساری، سید محمدباقر، 
زافه آملـی،  ، متـرجم: حسـن حسـنمنهاج البراعة في شرح نهج البالغة،  الله خویی، میرزا حبیب

 . ق1411تهران: مکتبة اإلسالمیة، چهارم، 
ل، ، قم: نشر امـام علـیاسناد و مدارک نهج البالغههای تحقیق در  روشفشتی، محمد،  ، او 

 ش.۳۱6۱
ل ، قم: مفاتیح قرآنترجمه نهج البالغهـــــ ،   ، او 
 ش.1379، قم: انتشارات مشهور، نهج البالغهـــــ ، 

ل، نامه دهخدا لغت اکبر، فهخدا، علی  ش.۳۱7۱، تهران: انتشارات فانشگاه تهران، او 
 ، قم: شریف رضی.ارشاد القلوبمحمد،  بن فیلمی، حسن

 م.۳۱69، بیروت: فار احیا  التراث، اخبار الطوالفاوف،  بن فینوری، احمد
يخ االسالم واحمد،  بن الدین محمد نهبی، شمس ، بیـروت: فار األعاالم وفیاات المشااهیر و تار

 ق.۳۴۳۱الکتاب العربی، 
 .ق ۳۴۳۱، بیروت: مؤسسة الرسالة، سیر اعالم النبالءـــــ ، 

 ش.۳۱71،  ، تهران: نشر اطالعات شده های فراموش فضیلت،  ، حسینعلی راشد
ل، مفردات الفاظ القرآنمحمد،  بن راغب اصفهانی، حسین  . ق1412، بیروت: فار القلم، او 

 ق.1412، فمشق: الدار الشامیة،  مفردات ألفاظ القرآنـــــ ، 
 ش.۳۱7۴، تهران: مرتضوی، فوم، مفردات الفاظ قرآنـــــ ، 
 ش.۳۱88نیا، تهران: سبحان، فوم،  ، مترجم: مصطفی رحیمیمفردات ألفاظ قرآنـــــ ، 

،  ، مصحح: احمـد صـافقی ارفسـتانی، قـم: فار الکتـابالنوادر  علی، بن الله راوندی کاشانی، فضل
ل، بی  تا. او 
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تابخانه صدر، ، تهران: انتشارات ککیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن رسولی محالتی، هاشم،
 تا. بی

 ش.۳۱۱9، قم: مسجد جمکران، گری و پاسخ به شبهات سلفیاصغر،  رضوانی، علی
، ترجمـه: حسـین سـروقامت، های خباری نفوذ صهیونیسم بر رساانهالرفاعی، فؤاف عبدالرحمن، 

 ش.۳۱81تهران: کیهان، فوم، 
محمـدتقی براهنـی و فیگـران، ، ترجمه: شناسی هیلگارد زمینه روانریتال.ال.اتکینسون و فیگران، 
 ش.۳۱8۴تهران: انتشارات رشد، هشتم، 

 ق. ۳۴۳۴، بیروت: فارالفکر، تاج العروسالزبیدی، 
 م.1996، شبکة البراق االسالمیة، کلمات مضیئهزرقاوی، ابومصعب، 
يخ قرآنزنجانی، ابوعبدالله،  ، ترجمه: ابوالقاسم سحاب، تهران: کانون خدمات فرهنگی الست، تار

 ش.۳۱۴۳
 ق.۳۴96، بیروت: فار التعارف، تفسیرالقرآن المجیدالجديد فیسبزواری نجفی، محمد؛ 

 ق.1418جا: مؤسسة المنار،  ، بیمواهب الرحمنسبزواری، سید عبداألعلی، 
 ش.۳۱6۱، تهران: خانه سپهر، چهارم، کلیات سعدیعبدالله،  بن سعدی، مصلح

يه در جناگ اياران و عاراقسیاست نژاف، احمد و مرتضی نورمحمدی،  سلطانی ، خاارجی ساور
 ش.۳۱۱1تهران: انتشارات صفحه جدید، 

، قم: انتشارات ففتر تبلیغات اسالمی حـوزه علمیـه قـم، َاإلقبال باألعمال الحسنةطاووس،  بن سید
ل،   ق.1415او 

ل، َاإلقبال باألعمال الحسنةـــــ ،  ، تحقیـق: جـواف قیـومی، قـم: مکتـب األعـالم اإلسـالمی، او 
 ق.۳۴۳6

 ش.۳۱67، تهران: فار الکتب اإلسالمیة، َاإلقبال باألعمال الحسنةـــــ ، 
، ترجمه: فربد فدایی، تهران: انتشارات اطالعـات، شناسی رشد پیشگامان روانکرین، ویلیام، سی

 ش.۳۱86یازفهم، 
 م. 19۳۱، بیروت: فار الکتب العلمیة، األمافریس،  شافعی، محمدبن

يشاهاک، اسـراهیل،  ل،  ، ترجمـه: رضـا آستانهخ يهاود؛ آياین يهاودتاار پرسـت، تهـران: قطـره، او 
 ش.۳۱78

 .ش۳۱71، تهران: انتشارات سروش، ها و متفکران جهان شخصیت امام از ديدگاه رسانه
 ش.۳۱79، نشر تربیت، دنیا  نوجوانشرفي، محمدرضا، 
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 . ق۳۴96، مشهد: آستان قدس رضوی، خصائص األئمةحسین،  شریف الرضي، محمدبن
ل، نهج البالغةـــــ ،   .ق1414، قم: نشر هجرت، او 

 تا.  ، نجف: مطبعة حیدریة، بیجامع األخبارشعیري، محمد، 
هـای اسـالمی، ، قـم: مرکـز پـژوهشهاازن؛ نظاام سالطه و رساانهشفیعی سروستانی، ابراهیم، 

 ش.۳۱۱9
، المارابطین( المرابطاه ومرزداری و مارزداران در فقاه شایعه امامیاه )نژاف، سید حسین،  شفیعی

 ش.۳۱۱۴تهران: نشر یقظه، 
 ش.۳۱6۱، تهران: خانه سپهر، فهم، کلیاتشمس تبریزی، 
يد  علی، بن الدین شهید ثانی، زین ، مصحح: رضا مختاری، قم: مکتب اإلعالم اإلسالمي، منیة المر

ل،   . ق1419او 
ل.، قم: بصیرتاألوالد ُمسّکن الفؤاد عند فقد األحّبة وـــــ ،     ی، او 

 ق.۳۴1۳ العلمیة، الکتب فار بیروت:، األنوار الساطعةشیخ غالب سیالوی، 
ل، خطر صهیونیسم و صل  اعراب و اسرائیلشیرازی، سیدمحمد،   ش.۳۱8۱، قم: سلسله، او 

ل،  نهج البالغهصبحی صالح،   ق.۳۴97، قم: انتشارات فار الهجرة، او 
ل، نهج البالغهـــــ ،   ش.۳۱87، بیروت: او 

 ق.۳۴9۴، تهران: مؤسسه اعلمی، بصائرالدرجات حسن،صفار، محمدبن
 ش.۳۱86القدر، فوم،  ، قم: لیلةهای سبز آيه صفایی حاهری، علی، 

مدرسین حوزه علمیه، پـنجم،   قم: جامعهالمیزان فی تفسیر القرآن، ،  طباطبایی، سید محمدحسین
 ق.  ۳۴۳7

 ق.1391، فوم،   یروت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ب المیزان في تفسیر القرآنـــــ ، 
 ش.۳۱7۱، تهران: فار الکتب االسالمیة، تفسیر المیزانـــــ ، 
 ، قم: جامعة المدرسین بقم المشرفه، مؤسسة النشر االسالمي.المیزان في تفسیر القرآنـــــ ، 

 ق. ۳۴9۴، بیروت: فار إحیا  التراث العربی، المعجم الکبیراحمد،  بن طبرانی، سلیمان
 تا. ، قاهره: فار الحرمین، بیالمعجم األوسطـــــ ، 
 ق.۳۴96، بیروت: المکتب االسالمي، المعجم الصغیرـــــ ، 
 ق.۳۴۳1، قم: انتشارات شریف رضی، مکارم األخالق  فضل،  بن  ، حسن طبرسی

 ق.۳۱86 المکتبة الحیدریة، فوم،   ، نجف:األخبارمشکاة األنوار في غرر ،   حسن بن طبرسی، علی
 ق. 1418، قم: فارالحدیث، مشکوه األنوارـــــ ، 
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، تهـران: انتشـارات ناصـر خسـرو، سـوم مجمع البیان فی تفسایر القارآنحسن،  بن طبرسی، فضل
     ش. ۳۱71
 ش. ۳۱71، تهران: انتشارات ناصر خسرو، سوم، مجمع البیان فی تفسیر القرآنـــــ ، 
ل، مجمع البیان فای تفسایر القارآنـــــ ،  ، ترجمـه رضـا سـتوفه، تهـران: انتشـارات فراهـانی، او 
 ش.۳۱69

: المکتبة الحیدریـة،  ، نجفبشارة المصطفی لشیعة المرتضی جعفر،  طبری آملی، عمافالدین أبي
 ق.  1383

 ، قم: بوستان کتاب.حقوق فرزند در مکتب اهل بیتطبسی، محمدجواف، 
 ق. ۳۴۳6، بیروت: مؤسسة الرسالة، مشکل االثارالطحاوی ابوجعفر، 

ينحسن،  بن طریحی، محمد  ق.۳۴98ففتر نشر فرهنگ اسالمي،   ، تهران:مجمع البحر
ينـــــ ،   ق.1413، بیروت: فار احیا  التراث العربی، مجمع البحر
 ش.۳۱89ر، ، قم: مؤسسه فرهنگي انتشاراتی حضوشرع و شادیفار، ابوالفضل،  طریقه

ل،  ، قم: فار الثقافةاألماليحسن،  بن طوسی، محمد  . ق1414، او 
 تا.العربی، بیبیروت: فار احیا  التراث  ،التبیانـــــ ، 
 ق. 1416، بیروت: فار األضوا ، تهذيب األحکامـــــ ، 
  ق. ۳۴97فار الکتب اإلسالمیة،   ، تهران:تهذيب األحکامـــــ ، 
 ش.۳۱66، تهران: فار الکتب االسالمیة، االحکامتهذيب ـــــ ، 
ل، المصباح المتهجدـــــ ،   ق.۳۴۳۳، بیروت: مؤسسة فقه الشیعة، او 

، قـم: انتشـارات فاوری، الروضة البهیة فای شارح اللمعاة الدمشاقیةعلی،  بن عاملی، زین الدین
 ق.۳۴۳9

 م.19۳6، مؤسسة الهمة، منهجنا عقیدتنا وعدنانی، ابومحمد، 
 تا. ، مؤسسة البتار االعالمیة، بیهذا وعداللهـــــ ، 

   ش.۳۱6۱ ،  ، قم: فار الشبستري للمطبوعاتاألصول الستة عشرای از علما ، عده
:  ، قـم ، تحقیق: سید هاشم رسولي محالتي تفسیر نور الثقلین،  جمعه بن عروسي حویزي، عبد علي

 .  ق۳۴۳6،  انتشارات اسماعیلیان، چهارم
 ش.۳۱81، قم: نوید اسالم، طبقات مفسران شیعهبخشایشی، عبدالرحیم،  عقیقی

، مشـهد: مجمـع البحـوث منتهی المطلب فای تحقیاق الماذهبیوسف،  بن عالمه حلی، حسن
ل،   ق.۳۴۳1االسالمیة، او 
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 ، بیروت: فار إحیا  التراث العربی.شذرات الذهب فی اخبار من ذهبعکری حنبلی، عبدالحی، 
، السید محمد بـاقر الموحـد االبطحـي اإلصـفهاني، قـم: الصحیفة السجادية، حسین بن علی

ل،  مؤسسة اإلمام المهدي  ق.۳۴۳۳، او 
ل، الصحیفة السجاديةـــــ ،   . ش1376 ، قم: ففتر نشر الهافی، او 

  ق.۳۴96البیت، ، مشهد: مؤسسة آل الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا، موسی بن علی
 ش. ۳۱۱1، امیر کبیر،  گ فارسیفرهن، حسن،  عمید

 تا. ، بیروت: فار احیا  التراث العربی، بیعمدة القاریعینی، 
 بیروت: فار المعرفة. احیاء علوم الدين،غزالی طوسی، أبوحامد محمد، 

، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیـان، نهـم، شناسي کودکان و نوجوانان روانغالمعلي، افروز، 
 ش.  ۳۱89

انتشـارات رضـی،   ، قـم:بصایرة المتعظاین روضاة الاواعظین واحمد،  بن فتال نیشابوری، محمد
ل،   ش.  ۳۱76 او 

 ش.۳۱66، ترجمه: مهدوی فامغانی، تهران: نشر نی،  بصیرة المتعظین روضة الواعظین وـــــ ، 
احیا  التـراث  )مفاتیح الغیب(، اعداف: مکتب تحقیق فارالتفسیر الکبیر عمر،  بن فخر رازی، محمد

 ق.۳۴19: فار إحیا  التراث العربي، سوم،  العربی، بیروت
 . ق1419، قم: نشر هجرت، فوم، کتاب العیناحمد،  بن فراهیدی، خلیل

 م.19۳۴، مؤسسة نخبه الفکر، ثیاب الخالفةفلسطینی، ابوقتافه، 
المی، پـانزفهم، ، تهران: ففتر نشر فرهنگ اس جوان از نظر عقل و احساساتفلسفی، محمدتقی،  

 ش.  ۳۱6۱
 ق.۳۴9۳: بیدار،  ، قمفي النّص علی األئمة اإلثني عشر،  کمری، عبداللطیف حسینی کوه

 . ق۳۴۳1، تهران: فار الکتب االسالمیة، ششم،  قاموس قرآناکبر،  قرشی بنایی، علی
چهـارم، ، تحقیق: سید طیب موسوی جزاهری، قـم: فار الکتـاب، تفسیر قمیابراهیم،  بن قمی، علی

 ش.۳۱67
ل، ينابیع المودةقندوزي،   ق.۳۴۳6، تحقیق: سید علي جمال، فار األسوة، او 

)ترجمه فارسی، ترجمه قدیم با رسـم الخـط جدیـد(، انگلسـتان: انتشـارات ایـالم،  کتاب مقدس
 م.1991سوم، 

 م.19۳1)ترجمه فارسی، ترجمه هزاره نو(، انگلستان: انتشارات ایالم،  کتاب مقدس
ل،   نعمة، قم:  ، محقق: عبداللهکنز الفوائد  علی، بن محمد کراجکی،  . ق1411فار الذخاهر، او 



   119  منابع و مآخذ

اکبر غفاری، تهران: فار الکتب اإلسـالمیة، پـنجم،  ، مصحح: علیالکافییعقوب،  بن کلیني، محمد
 ش.۳۱6۱
 ق.1411، بیروت: فار التعارف، الکافیـــــ ، 
ل،  مصـطفوي، تهـران: کتاب، مترجم: سید جـواف اصول کافيـــــ ،  فروشـي علمیـه اسـالمیه، او 
 ش.۳۱6۱

ل، سیمای خانواده در اسالمگروهی از نویسندگان،   ش.۳۱۱۱، قم: بوستان کتاب، او 
، تهران: عطر سـعافت، نگاهی نو در آيینه معارف به خنده، شوخی و شادمانیلقمانی، محموف، 

 ش.۳۱89
: فار   قـم مصحح: حسین حسنی بیرجنـدی،  لمواعظا عیون الحکم ومحمد،  بن لیثی واسطی، علی

ل،   الحدیث،  ش.  1376 او 
 ق.۳۴۱۳، بیروت: فار احیا  التراث العربی، کنزالعمالحسام،  بن الدین علی متقی هندی، عال 
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