


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 :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 لیتمسئو 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 روحانیتِ  شکست شود،مى

 دارد رسههمد 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

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

 (:العالی ظله مد)یاسالم انقالب معظم رهبر

 گفتهار منشه  بهه را مهردم دل تهوانیممى طهورچ زندگى محیط و اجتماعى محیط در ما»
 حهر  دنیهوى شههوا  مهذمتِ  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
 اثهرِ  یها کنهد،نمى اصهالِا اثهر یا بکند؟! اثر است ممکن چیزى چنین چطور باشد! دیگرى طور
 تبهدیل اثهر ضهد بهه درسهت مها، کار واقعیتِ  کشف با بعد که کندمى اثرى یا کند،مى ذرگزود
ِ«.است مهم بسیار عمل بنابراین، شود.مى

 5/11/1831 ،غانمبلّ و روحانیان دیدار در بیانات
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 نخست سخن
ِّ» :صادق امام ِّ ِلُكل  ِّش  ِّی  ِبيٌع، ء  ِّ ر  ِبيُعِّ و  آِنِّ ر  ُقر  ُرِّ ال  ه  ان ش  ض  م   بهـار و است بهاری هرچیزی برای 1؛ر 

 «است. رمضان ماه قرآن،
 و همـدلی نیـز و دعـا، و قـرآن بـا بیشتر ُانس خداوند، خالصانه بندگی یادآور رمضان، مبارک ماه

 پـرورروح تعـالیم و قرآنـی بلند مفاهیم که قدریگران ماه است؛ نیازمندان و نوعانهم با همراهی
 مادیـات وزنجیرغـ  از را دنیادوستی و غفلت اسیر انسان   و یابدمی آن در خاص ایجلوه ایمانی،

 چشاند.می او دل کام به را پاکدامنی و معنویت خوش طعم و رهاندمی
 و معـار  تبیـین و دیـن صـیی  معرفـی شریف، ماه این در گرامی مبّلغان بزرگ وظایف از یکی
 بـه عمـ  پرتـو در تا است اجتماعی و فردی اصالح راهکارهای بیان و اسالم ارزشمند هایآموزه

 بهشتی زیور به جامعه، آحاد و بگیرد خود به اخروی سعادت و آرامش رنگ مسلمانان زندگی آن،
 شوند. آراسته میمدی پسندیده اخالق و الهی کام  دین
 سـری در است کوشیده قم، علمیه حوزه تبلیغات دفتر تبلیغی و فرهنگی معاونت راستا، همین در

 و روایـی قرآنـی، منـاب  به مستند و کاربردی مقاالتی ارائه به رمضان، مبارک ماه توشهره از دیگری
 آورد؛ پدیـد عزیـز مبّلغـان بهتـر استفاده برای را راهگشا و شدهبندیدسته مطالبی و بپردازد علمی

 خـویش، مکـانی و زمـانی شـرای  بـه توجه با اثر، این فرهیخته خوانندگان که است الزم هرچند
 و آگاهی میزان به مطالب، ارائه در و بیفزایند مقاالت به را خود نیاز مورد تکمیلی مباحث و اتنک

 کنند. توجه نیز مخاطبان علمی سط 

                                                           
 .840، ص 6، ج الکافیکلینی،  .1
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 بـا و یافتـه سـامان مهـم و کلیـدی میورهای در که است آن رو، پیش   مجموعه هایمقاله ویژگی
 و کلـی عنـاوین اسـت. شـده راههمـ بیـث با مرتب  و سازنده حکایاتی و اثربخش هاییداستان
 از: انـدعبارت شده، عرضه موضوع آن با مرتب  مقاالتی هریک ذی  که کتاب این مقاالت   کلیدی

 سـعادت عوامـ  دین، حفظ راهکارهای انسان، حرمت شناسیآسیب معادشناسی، نمازشناسی،
 عوامـ  ن،دیـ علمـای خـانوادگی سیره اقتصادی، زندگی سبک اجتماعی، زندگی سبک قرآن، در

   امروزی. جامعه مبتالبه معضالت و نیاز مورد مباحث دیگر و توفیق، سلب
 بخـش، ایـن اسـت. «تبلیغـی هایمناسـبت» بخـش افزوده، اثر این غنای بر که مطالبی دیگر از

 عیـد قـد،، روز قـدر، شب قبی : از روز، مختلف هایمناسبت با همسو و متنوع مقاالتی شام 
 است. آمده فراهم میترم مبّلغان استفاده جهت که باشدمی ایرانی کاالی از حمایت و فطر
 پیشنهادهای و سازنده نظرات از را ما همچنان فرهیخته، مبّلغان و میترم خوانندگان که است امید
 شود. افزوده مقاالت غنای بر پیش، از بیش تا کنند مندبهره خود مفید

 در کــه کســانی همـه از کتــاب، ایــن هیختـهفر و فاضــ  نویســندگان از تشـکر ضــمن پایـان، در
ــازیآماده ــامان و س ــادقانه آن دهیس ــالش ص ــد، ت ــه نمودن ــات از ویژهب ــالمحجت زحم  االس

 نمایم.می سپاسگزاری تبلیغی، مناب  تأمین گروه میترم رئیس مؤمنی، اکبرعلی والمسلمین
 
 روستاآزاد سعید 

 تبلیغي و یفرهنگ معاون
 قم علميه حوزه یاسالم تبليغات دفتر



 قرآن در سعادت عوامل
 
 
 
 
 
 
 
 

 صالح عمل و ایمان 
 الهی هاینعمت ورییادآ و عبادت 

 معصومان و قرآن از اطاعت 
 





 صالح عمل و ایمان اوّل: مجلس

 *رنانی سلطانی سیدمهدی دکتر نیوالمسلم االسالمحجت

 اشاره
 ۀمرتبـ نخسـتین صـال ، عمـ  و ایمـان 1مختلـف. مراتـب و درجـات اب ستمفهومی سعادت،
عاد ِّ ِمن» است: سعادت وفيُقِّ ةِِّالسَّ  عم  انجام توفیق انسان، سعادت جمله از 2؛ماا األع ِحِِّلصالِِّ التَّ

ْ» اوست: با مالقات و خدا به رسیدن سعادت، هدرج آخرین  «است. صال  ُجوا كاَنْ َفَمن   ِلقـا َْ َیر 
هِْ ْ َربِّ َمل  َیع   انجـام شایسـته کار که باید دارد، پروردگارش لقای به امید هرکه پس، 3؛صاِلحاْا َعَملْا َفل 

   «دهد.
 قـرآن منظـر از انسـان سـعادت عوامـ  بررسی گیرد،می قرار بررسی و بیث مورد اینجا در آنچه
 و نیکبختـی در بسـزا نقشـی کـه صـال  عمـ  و ایمـان مقولـه نخست، مجلس در و است کریم

 شد. خواهد ارائه کند،می ایفا آدمی سعادت

 سعادت شناسیمفهوم الف( 

 سعادت .1

 و «موفقیـت» ،«کامرواگشـتن» ،4«یخوشـبخت» معنایبه لغت در و «سعد» ۀریش از «سعادت»
 مختلـف ،افـراد نسـبت بـه و سـتاضـافی خیر ،اصطالح در اما 5؛ست«خوشیالی و بهروزی»

                                                           
 پژوهشگر حوزه و دانشگاه و مدر، معار  اسالمی. *
 . 968، ص 4، ج الکریم القرآن کلمات فی التحقیقمصطفوی، حسن . ر.ک: 1
 . 91، ص 8، ج آمدی ُدرر و غرر شرحمیدث ُارموی،  الدینسید جالل .2
 «ارد، باید کاری شایسته انجام دهد.هرکه به لقای پروردگارش امید د: »111کهف، آیۀ سوره . 3
 و مشتقاتش.« سعد»، واژۀ اللّغه مقاییس معجم، فار،بن. احمد4
 .681، ص فارسی ـ عربی معاصر فرهنگ، آذرنوش. آذرتاش5
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 اوسـت ۀویژ کمال و تمامیت در ،موجودی هر سعادت بنابراین ؛ستفردی هر مالک که گرددمی
 سـتشخصی هر یدنرس حقیقت، در سعادت پس 1.هاستانسان فرد فرد برای که ستخیری و
 2.نفسانی ارادی حرکت با خویش کمال به
 ایمان .2

 شـده گرفتـه «اندوه و تر، هرگونه از رهایی» و «جان آرامش» معنایبه و «أمن» ۀریش از «ایمان»
م َیلَبسـوا َلم َوْ آَمنوا اّلذیَنْ» فرماید:می خداوند 3.است ُُ ْ ایمـاَن ـُمْ اولِئـَ ْ ِبُظلـم  ُُ  ُهـم َوْ األمـُنْ َل
 انشـبرای امنیـت و آرامـش انـد،نیالوده سـتم به را خود ایمان و اندآورده ایمان که آنان 4؛وَنُْمَُتد
 «ند.ایافتگان هدایت آنان و است

 و اعتـرا  بـا کـه سـتقطعـی و یقینی باور ،ایمان است: آمده چنین ایمان اصطالحی تعریف در
 را ایمـان و قلبـی باور عم ، )یعنی سازدمی رهنمون آن به را انسان عم ، و بوده همراه دل پذیرش
 5.دهد(می افزایش

اُنِّ» رمود:ف رضا امام الیم  ق ِّ ا  لِبِّ ٌدِّع  فٌظِّ و ِبالق  ساِنِّ ل  ِّ ِبالل  ٌلِّ و  م  واِرِحِّ ع   از اسـت عبارت ایمان، 6؛ِبالج 
 «جوارح. و اعضا با عم  و زبانی اقرار قلبی، باور و اعتقاد

 صالح عمل .3

 از تـرخـاص ،معنـی در و شـود انجـام نیت و قصد با و اندیشه ،آگاهی با که ستکاری ،«عم »
 کـاربرد بیشـترین کـه تس«تباهی و فساد» مقاب  ۀنقط و «صل » ۀریش از «صال » 7.است فع 

 رابـرب در گـاهی و فساد مقاب  در گاهی ،قرآن در واژه این .است اعمال و افعال ارزش بیان در ،آن
 قصـد ،آگاهی با که شایسته ستکاری ،اصطالحی نظر زا صال  عم  8.است آمده بدی و زشتی

 9.شود انجام ایمان روی از و
                                                           

 .84)اخالق ناصری(، ص  االشراف اوصاف، طوسی . خواجه نصیرالدین1
 .14ـ  13، ص : همان. ر.ک2
 «.أمن»مادۀ ، اللّغه مقاییس معجمار،، فبن. ر.ک: احمد3
 . 86انعام، آیۀ  سوره .4
 .14، ص 9، ج التنویر و التحریرعاشور، بن. میمدطاهر5
 . 661، ص 9، ج الرضا اخبار عیون . شیخ صدوق،6
 «.عم »، ذی  واژۀ القرآن غریب فی المفردات. راغب اصفهانی، 7
 «.صل ». همان، ذی  واژۀ 8
 .414ـ  418، ص قرآن در انسان کمال مندیضابطه بررسی، بینتوه جهان: نس. ر.ک9
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 صالح عمل و ایمان ۀرابط ب(

 ایمـان کنـار اغلـب شود،می استفاده فعلی توصیف برای قرآن در «صال  عم » ۀواژ که هنگامی
 جـا هـر کـه ریطـو ؛دارد وجـود هاآن بین تنگاتنگی ارتباط که است این نشانگر و رودمی کار به

 را ایمـان مـا کـه ستایاندازهبه ،وابستگی این بود. خواهد نیز صال  عم  آن پی در ،باشد ایمان
 عمـ » :گویـدمی طباطبـایی عالمـه 1.شناسـیممی ایمـان ابـ را صال  عم  یا صال  عم  اب

 و «طیـب مکال» باالبردن به و دارد را کرامت لبا، پوشیدن لیاقت و آمادگی که ستعملی ،صال 
 2.کندمی کمک ایمان افزایش

 آثـار ادامـه در نیز ما ،دارند مشترک آثار و شده ذکر هم با معموالا  ،صال  عم  و ایمان که جاآن از
 کنیم.می بیان وأمانت را هاآن

  صالح عمل و ایمان آثار ج(

 دنیوی آثار

  روانی و روحی آرامش .1

 واقعـی ایمـان گـرو در را روحی آرامش قرآن، است. انکار غیرقاب  ،حقیقی آرامش و ایمان ارتباط
 گسسـتن کـه اسـت زده چنگ میکمی ۀدستگیر به آورد، ایمان خدا به هرکه فرماید:می و داندمی

 بـه زدنچنـگ واقـ در 3«.ثقیالـُوْ ةِْرَوِْبـالُعْ اسَتمَسـَ ْ دَِْفَقـ هِِْبالل ُیؤِمُنْ َوْ »... نیسـت: آن برای
 هـایدّره قعـر از نجـات بـرای انسـان کـه اسـت حقیقـت ایـن از لطیفی تشبیه میکم، ۀدستگیر

 دارد. مطمـنن و میکم ایوسیله به نیاز معنویت، و معرفت هایقله بلندترین به ارتقا و گریمادی
   نیست. صال  عم  و ایمان جز چیزی ،وسیله این

 مـا بین زیرا !تسروحی فشارهای و اضطراب درمان برای ابزار و شیوه مؤثرترین شک بدون ،ایمان
 او تسـلیم را خـود و کنـیم اختیـار را بنـدگی اگـر پـس ؛دارد وجود ناگسستنی ایرابطه ،خداوند و
 امـواج کـه گونههمان یافت. خواهد تیقق آرزوهایمان و شده گشوده ما روی به درها تمام یم،ماین

 ،نیـز زنـدگی سـطیی هـایدگرگونی زننـد، بـرهم را اقیـانو، ژرفای آرامش توانندنمی خروشان
                                                           

 .393 - 394، ص قرآن در دینی ـ اخالقی مفاهیم، . توشیهیکو ایزوتسو1
 .369 - 366، ص 9، ج القرآن تفسیر فی المیزان، طباطبایی سید میمدحسین .2
 . 648بقره، آیۀ سوره . 3
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 ۀطریقـ در کـه دهدمی امنیت آدمی به صورتی در ایمان البته، بزنند. هم بر را ما آرامش توانندنمی
 برابـر در انسان که شودمی موجب ،خدا به ایمان اسا، این بر 1.باشد حق حضرت ذکر و بندگی

 رطـر ب را شمشـکالت ،خـدا بـه اّتکـال بـا کوشـدمی همـواره و نشود اضطراب دچار مشکالت
   2.دنمای

 ۀخانصـاحب :کنـیم بیان «قاضی اللهآیت مرحوم» زندگانی از داستانی اجاین در است مناسب
 کوفـه بـه خانواده با ندشد مجبور که بود هریخت بیرون را شانمنزل اثاث و وسای  نجف، در ایشان

 جـاآن در شـانای بودنـد. سـاخته غریـب افـراد بـرای کـه بود ایباالخانه کوفه، مسجد در د.نبرو
 و قاضـی آقـای دیـدم و رفتم کوفه مسجد به که فرمودندمی طباطبایی عالمه گزیدند. سکونت

 اول در معمـول طبـق شـد. نماز وقت و شب هنگام اند.کرده تب و هستند مریض خانواده یهمه
ْ آَمَنْ» ۀشریف ۀآی کام  توجه با چنان ،عشاء نماز از بعد .ایستاد نماز به وقت  تـالوت را 3«ولسـالر 

 4.است نیامده پیش مشکلی هیچ گویی که فرمودمی
  امیدواری .2

 جهـان باایمـان، فـرد منطـق در دارند. امید خود هایتالش و مطلوب افعال نتایج به ،باایمان افراد
 ،درسـتی ،حـق راه در آفـرینش دسـتگاه بلکـه ؛نیسـت تفاوتبی و طر بی او هایتالش ارۀبدر

 هـایبیران در و است امیدوار خداوند کمک به باایمان، فرد کند.می تالش خیرخواهی و عدالت
 حیـات ۀمای را وا یاد 5،کندمی دراز خدا سوی به یاری دست اهدافش به یابیدست برای و زندگی

 زیـرا نهـد؛می گـام وقـار و آرامـش قلمـرو بـه و 7دنـکمـی پیدا ُانس وی با ،داندمی خویش 6دل
 حـزن و ناامیدی 8.نیست او در عیبی و کاستی هیچ که ستایپشتوانه تنها شبرای ،عالم پروردگار

 ولـی ؛اسـت داده دسـت از گذشـته زمان در را آن یا داشته مادی تعلق که ستچیزی از ،هاانسان
                                                           

 . 316، ص 98، ج القرآن تفسیر فی المیزان ،طباطباییسید میمدحسین . 1
 . 46 ـ63 و 91 ـ1 ، ص3، ج اسالمی بینیجهان بر ایمقدمه مطهری، مرتضی . ر.ک:2
 . 684بقره، آیۀ  سوره .3
 . 69، ص افروخته مهر ز تهرانی، علی .4
 . 10توبه، آیۀ  ؛ سوره1، آیۀ میمدسوره . ر.ک: 5
 .  9838ص ، 3، ج الحکمه نمیزاشهری، . ر.ک: میمد میمدی ری6
 . 664، خ البالغه نهج. ر.ک: 7
 . 818، ص 8، ج راهنما تفسیرهاشمی رفسنجانی،  اکبر . ر.ک:8
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 قـد، حـرم در را خویش خرگاه و خیمه و زده پیوند الهی میبت به را خود هایدل که نؤمم افراد
 آینـده، در هـاآن فقـدان احتمـال یا گذشته در امور دادنازدست با اند،کرده ابرپ الهی امن حریم و

 1.نشیندنمی شانسیمای بر اندوه و خو  غبار و گرد و نشده ناامید
  غیرخدا از نترسیدن .3

 غیرخـدا از و مانـدنمی آن در نگرانـی و انـدوه کـه بخشـدمی حـالتی انسان قلب به خدا به ایمان
 طبـق و اسـت خداونـد به ایمان سبب به ،هاقدرت و هستی ۀهم و امکانات ۀهم زیرا ترسد؛نمی

 قـرآن 2.پرندگان و درندگان حتی ت؛سا فروتن مؤمن برابر در هستی ۀهم ،صادق امام فرمایش
ْ الأ» فرمایـد:می باره این در ْ ال اللهِْ أولیا َْ إن  م َخوف  ُِ ـذیَنْ َیحَزنـوَنْ ُهـم ال َوْ َعَلـی  واكـانُْ َوْ آَمنـوا ال 
ُقْ  کـه همانـان شـوند،می غمگـین نه و دارند نگرانی و تر، نه ،خدا اولیای که باشید آگاه 3؛وَنَْیت 

 «باتقوایند. و آورده ایمان
 پیونـد موجـودی بـا همیشـه ،مؤمن 4.است خداوند آن از ها،عّزت ۀهم و عّزت اصلی ۀسرچشم

 ،کندمی اعطا او به خداوند که عّزتی با دلی  همین به ؛هستند او مسّخر وجود، عوالم ۀهم که دارد
 5.هراسدنمی غیرخدا از هم و هاستدل میبوب هم

 محبوبیت .4

 ۀسفر خداوند ،دهد انجام شایسته کارهای و باشد داشته ایمان ربوبی قد، ساحت به ایبنده اگر
 قرب به را او ،رحمتش و فض  از مندیبهره بر عالوه و کندمی پهن او برای را خود میبت ۀگسترد

 کـه کسی» دارد:می عرضه ثمالی ۀابوحمز دعای در ،سجاد امام رساند.می خویش سعادت و
 کـهآن جـز ،اینشـده حجـاب در لقـتخ   از تو و است نزدیک بس راهش ،کرده کوچ تو سوی به

 بـا صـال  عمـ  انجـام دلیـ  به ،نؤمم انسان اسا، این بر 6.«پوشاندمی تو از را آنان کردارشان
 رو ایـن از ؛اسـت گسسـته را او غیر دوستی ۀرشت و خورده پیوند خدا میبت کیمیای و میبوبیت

                                                           
 . 18، ص 6، ج معادشناسیحسینی تهرانی،  سید میمدحسین . ر.ک:1
 .19، ص 83، ج األنوار بحار. مجلسی، 2
 . 84و  86 هیونس، آیسوره . 3
 . 8 همنافقون، آیسوره . 4
 . 41 هاحزاب، آیسوره . 5
 .819، ح 484، ص المجتهد مصباح، . شیخ طوسی6
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ْ» :فرمود قرآن ذیَنْ ِإن  َعُلْ الّصاِلحاِتْ َعِمُلوا َوْ آَمُنوا ال  ُمْ َسَیج  ُُ مُنْ َل ح   ایمـان که کسانی همانا 1؛ُوّداْا الر 
 دخواه قرار دل در میبتی آنان برای مانرح خدای زودیبه ،اندداده انجام شایسته کارهای و آورده

 «.داد
 من پیش هندی شعیان از یکی مراجعت هنگام بودم. هند ساکن مدتی که کردمی تعریف یدوست

 ی؟چیـز چـه» گفـتم: «بیاوریـد. ایـران از چیـزی برایم خواهممی و دارم تقاضایی» گفت: و آمد
 امـام از عکـس یـک !مهخـوانمی اهـچیز ایـن از ؛نـه» گفت: «ی؟هخوامی خرما یا پسته قالی،

 پـیش سـال بیست از» گفت: «؟نیک هچ یهخوامی را امام عکس» گفتم: «ر.وبیا میبرا خمینی
 و کنممـی بـاز را مغـازه توقـ هـر .اسـت شده پاره و هکهن که داشتم شانای از یعکس ام،مغازه در

 کـردن نگاه با و هست ارتباطی ایشان و من بین کنممی فکر گیرم.می روحیه ،افتدمی نآ به نگاهم
  2 .«کنممی آرامش احسا، شان،عکس به
 گرفیت   نییا  شید  می   محبت با

 

 گرفیییت جیییا  نییییا خدبیییا   ل  ر 
 

 گشییید  ر  نیییامر    بنیییی ا 
 

 نمییید  زیبیییا ر  مخروبییی    خانییی  
 

 شید   زنیی    زنییگ   محبیت  ب 
 

 3شید   پنهیا    ل بی   کین  و حسرت 
 

 دعا استجابت .5

 بـه ایمـان کـه جـاآن از و ستالهی درگاه به آدمی نیایش حقیقی حاالت و مظاهر زا یکی ،«دعا»
 علـی امام است.هآن حقیقی آثار از نیز دعا استجابت ،دهستن دعا ارکان از صال  عم  و خدا

 داشـته ایمـان او بـه ،آر او نـزد را خود حاجت» د:فرمایمی حسن امام به ،انشیاهتوصی در
ـَتجیُ ْ َوْ» :اسـت آمـده نیز کریم قرآن در 4«.بطلب را او ،کارهایت گشاییگره برای و باش...  َیس 
ذیَنْ ْ َیزیُدُهم ْ َوْ ِلحاِتْاالّصْ َعِمُلوا َوْ آَمُنوا ال  ـِله ِمـن   و آورده ایمـان کـه را کسـانی دعـای و 5؛...َفض 

 کـافران بـرای و افزایـدمی برآنـان خـویش فضـ  از و کندمی اجابت اند،داده انجام نیکو کارهای
 «است. شدید عذابی

                                                           
 .18مریم، آیۀ  سوره .1
 .944، ص 88 فتنۀ از فرهنگی فعاالن خاطرات ام؛جلسه مدیر من: رحیم مخدومی، . ر.ک2

3.  
 .49، نامۀ البالغه نهج. 4
 .68ری، آیۀ شو سوره .5
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 مـد.آیمن بـاران و بود سختی قیطی ،سال یک است. شنیدنی العابدیننیز امام غالم داستان
 دیـگویمـ شخصی خواندند.می نماز و ردندکمی دعا باران بارش برای ،بودند رفته صیرا به مردم

 مـرا حـق بـا او خشـوع و گریه ،مناجات ،خواندن نماز م.دید ییتنها و خلوت در را غالمی من که
 دنبـالش بود. او دعای از هک ردمک نیقی درگرفت. پربرکت بارانی که نگذشت مدتی رد.ک مجذوب

 امـام منـزل بـه م.نمـایب را شایغالم و رمیبگ اریاخت در را او ،هشد هرطور که مداشت میتصم .رفتم
 عـر  و رسـیدم حضـرت خـدمت اسـت. ایشـان غالمان از که دانستم .رفت نیالعابدنیز
 گـزارخدمت من هکبل ،باشد من غالم هکنیا برای نه ؛بخرم شما از را غالم نیا خواهممی» ردم:ک
 هکـ تو» گفت: و ردک من به باریحسرت نگاه دم،یخر را او وقتی ردند.ک حاضر را غالم «باشم. او

 سکـ در هکـ دمید یزیچ تو در من !قربانت به جانم» گفتم: «ردی؟ک جدا میموال از مرا هک هستی
 بـه رو شنید، را مانسخن تا گفتم. او به را انیجر !«ببرم بهره تو میضر از خواهممی .ستین گریید

 دایـپ اطـالع آن از بنـدگانت خواستمنمی و تو و من نیب بود رازی نیا ایخدا» گفت: و کرد آسمان
 نیآفـرجـان بـه جـان و گفـت را نیهم !«ببر دنیا این از مرا ،ایردهک مطل  را کسی هک حال نند.ک

   1.ردک میتسل
 اخروی آثار

  گناهان بخشش .1

 حـال شـام  کـه سـتالهی مغفرت از برخورداری صال ، عم  و ایمان اخروی اتکرب و آثار از
 و انـدوه در اسـت، داشته عمر مدت در که هاییلغزش اثر بر انسان 2.گرددمی صالیان و منانؤم

 از .گـردد وی گناهـان آمـرزش باعـث کـه سـتکارهایی انجام نبالد دائم و بردمی سر به نگرانی
 را هـاآن خـاطریآسـوده اسـباب و گشـوده خـویش بندگان بر را آمرزش باب غّفار، خدای طرفی
م َعلی َاسَرُفوا اّلذیَنْ ِعباِدَیْ یا ُقل» است: نموده فراهم ُِ ْ اللهِْ ةََْرحم ِمن الَتقَنطوا َانُفِس  َیغِفـُرْ اللهَْ إن 

 خداونـد رحمـت از ایـد،کـرده سـتم و اسرا  خود بر که من بندگان ای بگو 3؛...َجمیعاْا ُنوَبْالذْ 
 «.آمرزدمی را گناهان ۀهم او، که نباشید نومید

 بهتـرین ولی ؛است داده قرار بندگان آمرزش برای را متعددی هایراه ،خداوند که بدانید هم را این
                                                           

 .443، ص 61، ج آثار مجموعۀمطهری، مرتضی . 1
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   1.است صال  عم  و او به ایمان ،هانآ
ذیَنْ َوْ» :رمایدفمی قرآن ْ ِلحاِتْاالّصْ َعِمُلوا َوْ آَمُنوا ال  َرن  م ْ َلُنَكفِّ ُُ م ْ َعن  ُِ ئاِت

 2«...َسیِّ
  قیامت ترس از امنیت .2

 از منؤمـ هـایانسـان امنیـت ،آخـرت در صـال  عمـ  انجـام و خـدا به ایمان آثار ترینمهم از
 ایمـان او به ،پرستدمی اشدوستی سر از را ـ جّ   و عّز  ـ خدای که کسی و است قیامت هایتر،

 کارهـای روز آن در .است ایمن هرا، از قیامت روز در دهد،می انجام شایسته کار و دارد حقیقی
ْ َوْ» :فرمایدمی خداوند و ماندنمی پاداشبی منانؤم صال  ْ َمن  َمل  ْ ُهـَوْ َوْ الّصاِلحاِتْ ِمَنْ َیع  ِمن   ُمـؤ 

ماْا َفلَیخاُفْ  از روز آن در پـس ،باشد منؤم و دهد انجام نیکو کارهای کس هر و 3؛ماْاَهضْ  ال َوْ ُظل 
 .«نترسد پاداشش در کاستی و ستم
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 الهی هاینعمت یادآوری و عبادت :دوم مجلس

 *رنانی سلطانی سیدمهدی دکتر والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 و عبـادت ،ُاخـروی و یـویدن فـالح و سعادت به انسان رسیدن در خدامیور هایبرنامه جمله از
 در پـیش از بـیش را خـود برنامـه، دو این اجرای با هاانسان زیرا ؛است الهی هاینعمت یادآوری

 دیگـر، سـوی از کننـد.مـی جلب را شرضایت و کرده سهیم او دین یاری در و حفظ معبود صراط
 ودیعـه بـه وی در رپروردگـا که را چیزی هر است الزم و ستطبیعی و فطری ُبعد دو دارای انسان
 آن تبلـور بـرای برنامـه بهتـرین ،خداوند عبادت و بخشد تعالی و رشد ُبعد دو این قالب در نهاده،
 اثـر کـه 2ستالهی هاینعمت یادآوری و 1خداوند عبادت گرو در انسان تکام  همچنین، است.

 3.سترستگاری تقوا، نهایت و تقوا به رسیدن عبادت،

  عبادت مفهوم

 و شـدت» و «خود کردنکوچک و نرمش» معنای دو دارای و «عبد» ۀریش از ،لغت رد «عبادت»
 اصـطالح، در عبد 5دارد. اختصاص خدا عبادت به (،رامی و نرمی) اول معنای 4.است «صالبت

 و هاراد و باشـد داشـته تعلـق خـود صـاحب و مـوال بـه کامـ  طـوربه که شودمی گفته انسانی به
   باشد. او ستخوا و اراده تاب  ،خواستش

                                                           
 گاه و مدر، معار  اسالمی.پژوهشگر حوزه و دانش *
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  نعمت مفهوم

 و «خیـر» و «خوشـی» ،«پسـندیده و نیـک حالـت» معنـایبـه ،«نعـم» ۀریشـ از نیـز «نعمت»
 2.شـودمـی استعمال زیاد و کم برای که است جنس اسم واژه، این 1.ستزندگی در «شایستگی»

 3.اوست زندگی در خوشی نوعی ایجاد و دیگری به رساندننیکی نوعی نیز، اصطالح در

  سعادت اهمیت

 هـر در کـه نیسـت ارزان متاعی و ستیخردمند انسان هر آمال از ،«فرجامینیک» و «سعادت»
 گـرم بازار در تنها که بهاگران ستمتاعی بلکه ؛باشد یابیدست قاب  عطاری هر صندوق و بازاری

 سـعادت قـرآن، در شـد. خواهـد نیکوکـار و عابـد منـانؤم ارزانـی و دارد وجود داریدین و دین
 عبادت میصول و اکتسابی امری و شده شمرده مختلف مراتب و درجات دارای که ستمفهومی
ْ ُهـَوْ َوْ أنثـی أو رْ َذَكـ ِمـن صـاِلحاْا َعِمـَلْ َمن» است: شده معرفی صال  اعمال و آگاهانه  ُمـؤِمن 

هُْیََْفَلُنحیِْ  بـه را او باشـد، منؤم او و دهد انجام شایسته کاری زن، یا مرد از کس هر 4؛ةبََْطیِّْ ةْاَحیو ن 
 است بایسته ،سعادتمندی و سعادت آرزومندان و خریداران بر پس «داریم.می زنده پاکیزه حیاتی

 چـاه از الهـی، هـاینعمت یادآوری و حق عبادت با و شکنند هم در را نفس ۀکدظلمت دیوار که
 دسـت و نمـوده توجـه یهال قرب یعنی ،سعادت ۀمرتب و ارزش ترینعالی به و آیند بیرون ظلمانی

 یابند.

 عبادت آثار

  بندگی و عبودیت .1

 ،خـدا بزرگـی و اسـت انسـان کرامـت و شـرافت بـاالترین و انبیا وصف نخستین ،عبودیت مقام
 در خـود از ایاراده نداشتن و نهادن او فرمان به سر ،حال همه در و او به مطلق وابستگی معنایبه

 دائـم که شودمی یادآور بشر به ،خود الهی هاینعمت عطای با متعال خداوند 5.ستاو ۀاراد برابر
                                                           

 «.نعم»، مادۀ القرآن غریب فی المفردات. راغب اصفهانی، 1
 . همان.2
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 ،پروردگـار عبـادت زیرا کند؛ دوری گریطغیان و نافرمانی از و نماید عبادت و کرده اطاعت را او
 و فطری نیازهای جمله از ،امر این و ستالهی معرفت نردبان و انسان خود پیشرفت و تکام  رمز

 نیـاز ایـن اگـر و اسـت شـده نهـاده او وجـود در ،رسـیدنکمـال بـه هـد  با که است بشر ذاتی
 ،گیـرد قـرار شـیاطین و نفـس هـوای اطاعت در صیی ، مسیر در قرارگرفتن جایبه سعادتمندانه

 علـی امـام .کشـاندمـی نـابودی و انیطـاط به را او بلکه رساند،نمی مقصد به را انسان تنهانه
 را بنـدگان تـا داد قرار نافرمانی بر را کیفر و خویش ادتعب و اطاعت بر را پاداش خداوند» فرمود:

   1«.کشاندب بهشت سوی به و برهاند عذابش از
  رستگاری .2

 تقواسـت: بـه رسـیدن بـرای ،دیـن احکام است. رستگاری و فالح اسالم، هایبرنامه تمام هد 
ُكم» ُقوَنْ َلَعل  ُقوا» ست:رستگاری به وصول راه ،تقوا و 2.«َتت  ُكـم اللـهَْ َوات   جالـب 3«.ُتفِلحـوَنْ َلَعل 

 بـه ؛ُتفِلُحـوا اللـهَْ إاّلْ إلـهَْ ال ُقوُلـوا» اسـت: آمـده آن شعار نخستین در اسالم، هد  آخرین کهآن
 «شوید. رستگار تا کنید اقرار خداوند یگانگی

 بیـان و ایمان کلید با و برداشته پرده رستگاران هاینشانه از ،مومنون ۀسور اول آیات در کریم قرآن
 عبادی هایبرنامه رأ، در نماز الف( است: هشمرد قطعی رستگاران ار ایشان ،منانؤم هایویژگی

 توجـه و خدا یاد از غفلت موجب که کنندمی دوری لغو کارهای از ب( دارد. قرار هاآن اسالمی و
 مسـیر در پـاکیزگی و نمو و رشد به ،زکات پرداخت با ج( گردد. لعب و لهو و مادی پست امور به

 فسـادهای و هـاآلـودگی مقابـ  در و کنندمی پیشه دامنیپاک د( یابند.می دست خداوند عبادت
 ی( کننـد.نمی امانت در خیانت و وعده خلف ،بوده متعهد و( پردازند.می گریاصالح به جامعه

 4.کثیرند ذکر اه  و کرده دوری بخ  از
 امبنـده بـر مـن اشتغال هرگاه» فرماید:می که است آمده اکرم رسول قول از قدسی حدیث در

 او عاشـق مـن اهگـآن پـس دهـم؛مـی قـرار خـود یاد و عبادت در را لذتش و خواسته گردد، چیره
 تـا کـرد خـواهم مسل  او بر را حالت این و داشت برخواهم را او و خود میان ۀپرد سپس شوم.می
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 و رسـتگار او است. پیامبران سخن خنش،س بنده این .نشود غاف  او ،شوند غاف  مردم چون کهآن
 عبـادت بـه ،سـعادت کسـب بـرای خـدا یاولیـا کـه بـود اسا، این بر «.1ستحقیقی قهرمان

 ینمونـه «نجفـی العظمـی اللهآیت» کردند.نمی درنگ خصوص این در ایلیظه و داختندرپمی
 حرم در هاصب  دم،رک ونتکس قم در 9434 سال وقتی» فرماید:می ناایش است. تالش این بارز

 رواج جـاآن را سـنت ایـن هکـ بودم سیک من .شدنمی جماعت نماز ۀاقام معصومه حضرت
 دیگـران از زودتـر ،مطهـر حـرم درهـای بازشدن از پیش و زود صب  ،پیش سال شصت از .دادم
 هبـ را خـود راه و گـرفتممـی دست به کوچک ایبیلچه هازمستان در ایستادم.می منتظر و رفتممی

 از سپـ انـدم.خومی نماز ییتنها به آغاز در برسانم. حرم به را یشخو تا ردمکمی باز صین طر 
 در را جماعـت نمـاز ،ترتیـب این به و آمدند هم دیگر افراد بعد، و ردک اقتدا من به نفر کی ،مدتی
 «.ردمک آغاز حرم

  شکیبایی .3

 نامیـدود قـدرت به متص  اگر گوار،نا حوادث و متعدد مشکالت میان در میدود، انسان اصوالا 
 الهـی ذکـر و عبـادت بـه کـه خداوند با مرتب  انسان اما ؛شودمی مغلوب و متالشی نباشد، الهی

برِْ َواسَتعیُنوا» فرماید:می قرآن د.بینمی کوچک را مشکالت ،است مشغول ل َوْ ِبالص  ُـا َوْ ةالص   إن 

 گـران خاشـعان، بـر جز آن که راستیبه و جویید یاری نماز و صبر از 2؛الخاِشعیَنْ َلیَعْ إاّلْ ةْ َلَكبیر
 سـالم بهشت اه  رب فرشتگان خداست. بندگی و عبادت در پایداری کلید صبر بنابراین، «است.

 ِبمـا یُكمَعَلـ َسـل  ْ» :آنـان پایـداری و صـبر علتبه بلکه زکات، و حج نماز، دلی به نه ؛کنندمی

   «کردید. صبر هکآن رایب شما بر سالم 3؛َصَبرُتم
 ۀسـتانآ افـزایش در را نقـش ترینبیشـ و سـتخدا ذکر ترینمهم ،قرآن تالوت که بدانید هم را این

 دارد. تیم 
که از هر سلول ، درحالی : شبی در زندانگویدطالقانی میهللا اهای مرحوم آیتسلولی یکی از هم

پیچید دیگری از درد شکنجه به خود می کشید ورسید، یکی آه میآمیز به گوش میای استغاثهناله
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، عزیزانش را بـه سوخت و در هذیانطلبید و شخص دیگری در آتش تب میو خدا را به یاری می
فرمـود: میرسـید کـه خوانـد، صـدای ملکـوتی قـرآن از مرحـوم طالقـانی بـه گـوش مینام می

ن زندان وارد شـدند و مرحـوم طالقـانی را ناگاه دژخیما 1«َوالّناِشطاِتَْنشطاْا * َوالّناِزعاِتَْغرَقاْا»
که تن شریفش در زیر تازیانه آنان سیاه شـده بـود، او را برگرداندنـد؛ ، درحالیبردند و بعد ازمدتی

بـاز صـدای  2«َفالّسـاِبقاِتَْسـبقاْا * َسـبحاْاَوالّساِبحاِتْ»اما باز صدای قرآنش بگوش رسـید:  
نی را بردند و او را شکنجه کردند و برگرداندند. مجدداا زندانبان شنیده شد که آمدند و مرحوم طالقا

هایش از او خواهش کردند کـه از ادامـه قـرآن چشـم سلولیصدای قرآن او بلند شد و با اینکه هم
امشـب دلـم : »گفـتبپوشد ـ زیرا زندانبانان اه  ترحم نبودند ـ ولی مرحوم طالقـانی در جـواب 

آنگـاه خوانـد: « تـأثیری در مـن نـدارد.است و شـکنجه آنـان، گرفته و هوای تالوت قرآن را کرده 
راِتَْامراْا» گاه بردند. هنگامی کـه به شکنجهکشان باز در سلول باز شد و پیکر او را کشان 3« َفالُمَدبِّ

 4«چکید!ها خون میصب  بود و از جای تازیانهخوان  او را آوردند، دیگر وقت خرو،

  الهی هاینعمت یادآوری
 عنایت هاانسان به خداوند که ستهایینعمت یادآوری تعالی، حق سپا، و شکر مظاهر از یکی

 ،باشد هرچه و است 6نعمت اعترا  معنایبه یا و 5نعمت ابراز معنایبه یا نیز شکر است. فرموده
 و شـکر قـرآن، رو این از ؛رسدمی انسان به نعمت صاحب از که است احسان و نعمت مقاب  در

 گوییـد سـپا، و 7؛اللـهِْ ِنعَمـَ ْ وااشـُكُرَْوْ» فرماید:می و ستهدان نعمت ایصال بر متفرع را سپا،
 تعظـیم از کـه است فع  نوعی ست،زبانی ثناگویی که حمد برخال  شکر .«را خدا هاینعمت

 زبـانی، شـکر باشـد. جـوارحی یـا اعتقـادی زبـانی، کهاین از اعم دهد؛می خبر نعمت صاحب
                                                           

 «قسم به فرشتگانی که جان کفار را با سختی بگیرند! قسم به فرشتگانی که جان اه  ایمان را با راحتی بگیرند!. »1
 ند! قسم به فرشتگانی که در نظـم عـالم از همـه پیشـیدهسرعت فرمان خدا را انجام میقسم به فرشتگانی که به. »2

 «گیرند!گیرند و قسم به مؤمنانی که در جهاد با کفار به امر خدا از هم سبقت میمی
 «اند!که تدبیرکننده عالم خلقتقسم به فرشتگانی . »3
 . 88ـ  81، ص اُنسّباّقرآن، اکبر مؤمنیعلی. 4
 «.شکر»، ذی  واژۀ القرآن غریب فی المفردات. راغب اصفهانی، 5
 .491، ص المنیر المصباح. فیومی، 6
 .993نی ، آیۀ  سوره .7
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 هـاینعمـت خـاطرآوردنبـه قلبی، شکر است. نعمت ایصال مقاب  در نعمت صاحب ثناگویی
 1.قدرقدرت به نعمت عملی تالفی عملی، شکر و است منعم

 از دوســتی !پروردگــارا» داشــت: عرضــه ،خداونــد بــا مناجــاتش در عیســی حضــرت روزی
 مسـی  .«ستدوستی جاآن در را ما هک برو می  فالن به» :رسید خطاب .«بنما من به دوستارانت

 و بـود افتـاده زمـین روی او .پای نه و دست نه ،دارد چشم نه هک دید را زنی رفت. موعود می  به
ِّ» ت:شاد زبان بر را ذکر این ِّ ِهِّل ِّلِِّ مُدِّالح  ِّ ِهِّعمائِِّن ِّ یل ِّع  ِّ و  ِّ كُرِّالش   زن آن حالـت از حضـرت .«ِهِّآالئِِّ یل ِّع 

 ای» :فرمـود «الله! روح   یا المالس   ک  یل  ع  » گفت: زن .ردک سالم او به و رفته پیش شد، زدهشگفت
 را تـو هک دوستی آن» گفت: زن «؟هستم عیسی من شناختی جاک از !ایندیده مرا هرگز هک تو ،زن
 ،چشـم از تو ،زن ای» فرمود: .«هستی الله روح تو هک نمود معلوم برایم ،ردک داللت من سوی به

 زبـانی ،رکـذا دلـی هکـ گـویمیم ثنا را اخد» گفت: زن «شده! تباه اندامت و میرومی پا و دست
 آن بـا تـوانمـی را هرچـه هکـ نمکـمـی یـاد یگانگی و وحدانیت به را خدا !دارم صابر تنی و رکشا

 ،داشـتم دسـت اگـر ؛ردمکمی نظر نامیرم به ،داشتم چشم اگر است. گرفته من از ،ردک معصیت
 عـاقبتی چـه صـورت آن در ؛رفـتممـی نامشـروع لـذات دنبـال ،داشتم پا اگر و آلودممی حرام به

   «2؟داشتم

 الهی هاینعمت یادآوری آثار

  الهی رحمت گسترش .1

 او، طاعـت و ذکـر بـه آوردنروی و خداوند عبادت که است مسّلم واقعیت این دینی، فرهنگ در
 برای کریم قرآن .آیدفرودمی زمینیان بر آسمانی برکات و باز خدا رحمت در آن، با که ستکلیدی

 خـود الهـی، طاعتا و عبادت عدم و ناسپاسی با که پیشینیان برخی سرگذشت به بشر، ندآموزیپ
 سـبأ قـوم ۀدربـار و کرده اشاره کردند، میروم اخروی و دنیوی سعادت و خداوند هاینعمت از را

 آنـان بـر کـنبنیـان و مهیـب سـیلی الهـی، عبادت از دوری و آنان ناسپاسی خاطربه» فرماید:می
 ناشـی ،نعمـت زیادی   بنابراین 3؛«شد آنان منازل و مزارع باغ، رفتنازبین عام  که اختیمس مسل 

 کننـدهعبـادت و شـاکر خـود به خداوند، عبادت از ناشی الهی رحمت گسترش و نعمت شکر از
                                                           

 .984، ص قرآن در عملدوست، وطن رضا .1
 .498، ص الجواهر خزینةنهاوندی،  اکبرعلی .2
 .98سبأ، آیۀ سوره . 3



 

 

 

 
   0۷  الهی هاینعمت يادآوری و عبادت دوم: مجلس

ما َرَْشكَْ َمن َوْ» فرمود: که گرددبرمی  1«.ِلَنفِسهِْ َیشُكُرْ َفإن 
  گناهان بخشش .2

 حــال شــام  کــه ســتالهــی مغفــرت خداونــد، بنــدگی و عبــادت اخــروی ثمــرات و آثــار از
 2گردد.می الهی ذاکران و کنندگانعبادت
 و بـردمی سر به نگرانی و اندوه در معموالا  داشته، عمر مدت در که هاییلغزش اثر بر مؤمنانسان 

 غّفـار، یخـدا طرفـی از .دشـومی وی گناهان آمرزش باعث که ستکارهایی انجام دنبال وارهمه
 اسـت: دهکـر فراهم را هاآن خاطریآسوده اسباب و گشوده خویش بندگان بر را خود آمرزش باب

مَانَْعلیَْرُفواَاسْاّلذیَنِْْعباِدَیْْیاُْقل» ُِ ْْاللهِْْةِْحَمَْرِْْمنْواالَتقَنُطُْْفِس ُنوَبَْْیغِفُرْْاللهَْْإن   3؛َجمیعـاْاْالذ 
 ۀهمـ او که نباشید نومید خداوند رحمت از اید،کرده ستم و اسرا  خود بر که من بندگان ای بگو

 «.آمرزدمی را گناهان
 ایـن بهتـرین ولی ؛است داده قرار بندگان آمرزش برای را متعددی هایراه خداوند دیگر، طر  از
 4.است شپایانبی هاینعمت ذکر و او مستمر عبودیت ،متعال خداوند عظمت یادآوری ،هاراه
 غفلت از نجات .3

 بسـیار زاغفلـت عوامـ  .دهـدمـی رخ خبـریبی و غفلت حال در ،بزرگ و کوچک هانگنا ۀهم
 او شـغ  و حـال بـا کـه شـودمـی وارد ایویـژه طریق از ،کسی هر لاغفا برای نیز شیطان است.

 و صـال  را عمـ  برطر ، را غفلت آنچه کند.می سرگرم آن به را او و است مؤّثر یو رب و مناسب
 فـراوان ،نیـز تـذّکر عوام  است. تذّکر و خداوند حقیقی بندگی و عبادت ند،کمی تربیت را انسان
 روز، و شـب آسـمانی، و زمینـی اجرام اند.تشریعی دیگر برخی و تکوینی ها،آن از بعضی است.
 یکتاسـت، پروردگـار ۀسـاخت کـه هسـتی جهـان ذرات تمامی و حیات ۀپدید مادی، هاینعمت
 عوامـ  و انـدازدمـی خـدا یـاد به را معرفت اه  ،هاآن به ردننظرک که است تذّکر تکوینی عوام 

                                                           
 .30نم ، آیۀ سوره . 1
 .44احزاب، آیۀ سوره . 2
 . 44زمر، آیۀ سوره . 3
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   1.باشدمی غفلت ۀکنندبرطر  بهترین که است خداوند بندگی و عبادات همان تذّکر، تشریعی
  خداوند نزد محبوبیت (4

 اطاعـت کنـد،می اطاعت قوانین از یا خود مافوق از انسان که مواردی از خیلی عادی، حالت در 
 فرمانـده ایـن اگـر امـا کنـد؛مـی اطاعـت اجبـار و اکراه با یعنی ست؛روحی عصیان ههمرا بدنی

 بـدنی، اطاعـت بـا همـراه دارد، او بـه که میبتی و عالقه شدت از شخص باشد، انسان میبوب
 و دوسـت طـر  از فرمـانی کـه اسـت خوشـیال امر این از و داشت خواهد نیز روحی پذیرش

 نافرمـانی و شـودمـی خداوند میبوب انسان ها،ویژگی این اب است. کرده اجابت را خود میبوب
 بـه تـا کندمی طی را کمال و تربیت مسیر و جاآوردهبه را الهی هاینعمت شکر لذا ؛کندنمی را او

ِّ» زیرا: است؛ ابدی سعادت و میبوب وصال که برسد خویش هد  ِّیُِّ الله ِّ إنَّ ِّ ِحب  ِّ ُكلَّ ب 
ل  ِّ ق  ایین 

 ح 
ِّ ِّیُِّ و  ِّ ِحب  ب ِّ ُكلَّ ُكور ِّ د ِّع 

ِّ اللهُِّ یُقوُ ِّ ش  ك  بار  ِّ ت  عالی و  ِّ ت  د  ب  ِّ ِلع  بيِدهِِّ ِمن  ِّی ِّ ع  م  ةِِّقال ِّ و  ِّ يام  ت  ر  ك  ش 
 
ي ِّ ُفالنا ِّ أ ِّ ُقاوُ ِّف  ال   ب 

ِّ ُتك  ر  ك  ِّ یا ش  ب  ي ِّ ر  ِّ ُقوُ ِّف  م  نی ل  ُكر  ش  ِّ إذ ِّ ت  م  هُِّ ل  ُكر  ش  ِّ ت  ِّ ُثمَّ ك ِّ قا   ش 
 
ِّأ ِهِّ ُرُكم  ك ِّ ِلل  ش 

 
ِّأ اس ُرُكم   دل هـر خداوند 2؛ِللنَّ

 از یکـی بـه قیامـت روز خداوند .دارد دوست هم را وریکش ۀبند هر و دارد دوست را هگیناندو
 !گفـتم رکشـ را تـو بارخـدایا گویـدمـی ؟گفتی رکش را شخص فالن آیا که گویدمی خود بندگان
 گزارتـرینسپا، که فرمود بعد .اینگفته سپا، هم مرا ،یینگو سپا، را او هرگاه که فرمود سپس

 «کند. گزاریسپا، بیشتر مردم از هک ستسیک ،خدا به شما

                                                           
 .41ـ  80. ر.ک: همان، ص 1
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 معصومان و قرآن از اطاعت :سوم مجلس

 *انصاری علیرضا والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 اسـت. خـورده گـره بدان وا سرنوشت که ستیانسان هر هایوآرز از ،«بختینیک» و «سعادت»
 زمـان و )قیامـت کـه روز آن » خت:بـدب و سـعادتمند ؛شـده اشاره انسان گروه دو به نیز، قرآن در

 گروهـی و بدبختنـد گروهـی گویـد؛نمـی سـخن او اجـازه بـه جز کسهیچ رسد، فرا مجازات(
 1«خوشبخت!

َبُعوا َوْ» داند:می خود از پیروی در را انسان رستگاری قرآن ـوَرْ ات  ـذ  الن  ـِزَلْ ال   ُهـُمْ ُأولِئـَ ْ َمَعـهُْ ُأن 
ِلُحوَنْ ُمف   مینأتـ ایبر نیز اسالم .«ندارستگاران آنان دند،کر روییپ شده نازل او با هک را نوری و 2؛ال 

 رسـول حضـرت ؛اسـت فراخوانده عترت و قرآن از اطاعت به را مردم اجتماعی، و فردی سعادت
اَأیْ  یا» :فرمایدمی َقَلیِنْ فیكُمْ تاِرُکْ یإنّْ الّناُسْ َُ َرتی َوْ اللهِْ تاَبْكِْ الث  ـكُْ بیتـی اهـِلْ ِعت  مـ واَفَتَمس  ُِ  اِب

وا  3.« ...الَتِضل 
 امــری ،روایــات و آیــات دیــدگاه از انســان رســتگاری و ســعادت بــه پــرداختن ،اســا، یــنا ربــ

 در سـعادت انسـان را بیـت اهـ  و قرآن از اطاعت نقش کوشدمی ،نوشتار این است.بایسته
 .نماید تبیین

  قرآن از اطاعت هایعرصه .الف
 و فـردی ۀعرصـ بـه تنهـا جااین در اما کند؛می پیدا نمود مختلف هایعرصه در ،قرآن از اطاعت

 .شودمی اشاره اجتماعی
                                                           

 نویسنده و پژوهشگر. *
 .904هود، آیۀ سوره . 1
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  فردی ۀعرص .1

ْ» اسـت: شده نازل انسان رستگاری و هدایت ایبر قرآن آَنْ هَذا إن  ُقر  د  ال   ُ تي َی َوُ ْ َیِْهْ ِلل   نیـا 1؛َأق 
 از آسـمانی، کتـاب نایـ ردیگ سوی از «ند.کمی تیهدا هاست،راه نیاستوارتر هک راهی به قرآن،

 هـذا َوْ» شـود:می میقق قرآن از اطاعت اب مذکور، هد  زیرا ؛دارد پیروی انتظار خود مخاطب
ْ ناهُْ ِكتاب  َزل  ْ َأن  ِبُعوهُْ ُمباَرك   پیـروی را آن پـس کـردیم، نـازلش کـه اسـت بابرکت کتابی این و 2؛َفات 
   «کنید.

 ایـن تمـام اما شود؛می مینأت نآ تفسیر و تدبر قرائت، مانند اموری با آن، با ارتباط و قرآن از پیروی
   3.کندمی فراهم را انسان سعادت که است آن به عم  برای مقدمه مراح ،

 صـفاتی ایمان اه  برای و دهکر یاد «هادی» منا اب قرآن از دیگر، آیات و بقره ۀسور اول در دنخداو
 آنـان .راهنماست را زگارانیپره ست.ین یکش چیه آن در هک ستتابیک همان نیا» د:شماربرمی را
 در و 4.«میـاداده شـانیروز آنچـه از نندکمی انفاق و گزارندمی نماز و آورندمی مانیا بیغ به هک

ِلُحـون ُهـُمْ ُأولِئـَ ْ...» :نامـدمی رسـتگاران را افـراد ایـن ادامه ُمف   ،سـعادتمند انسـان پـس 5 «.ال 
   دهد.می زکات و نمایدمی نماز ۀاقام دارد، ایمان قیامت به که ستکسی

 عبداللـه شـیخ» شـوند. رسـتگار تـا نمودنـدمی مبـارزه نفـس هوای با خدا اولیای اسا، این بر 
 جمعـه ظهـر شـیخ .شد بیمار سخت اام ؛بود عالقمند او به بسیار که داشت فرزندی ،«شوشتری

 ۀسـور ،نمـاز اّول رکعـت در الا معمو ایشان رفت. مسجد به پریشان خاطری با ،نماز خواندن برای
 این به ،نمود منافقون ۀسور قرائت به شروع وقتی خواند.می منافقون ۀسور دّوم، رکعت در و جمعه

ا یا» رسـید: شریفه ۀآی َُ ِذیَنْ َأی ُكم ْ آَمُنوا ال  ُِ
واُلُكم ْ الُتل  الُدُكم ْ ال َوْ َأم  ْ َأو  رِْ َعن  ْ َوْ اللهِْ ِذك  ْ َمـن  َعـل   ِلـَ ْاذ یف 

خاِسُروَنْ ُهُمْ َ َْفُأولئِْ  خـدا یاد از را شما تانفرزندان و اموال مبادا اید،آورده ایمان هک سانیک ای 6؛ال 
 .کـرد تکـرار را آن بارچندین و «بود. خواهند ارکزیان هک ندااینان ند،ک چنین سک هر و نندک غاف 
 آیـه نآ بـه وقتـی» :نـدداد پاسـخ «فرمودیـد؟ تکرار را آیه آن چرا» پرسیدند: ایشان از نماز از پس

                                                           
 .1اسراء، آیۀ سوره . 1
 .944انعام، آیۀ ه سور. 2
 .41، ص 96، ج نمونه تفسیرمکارم شیرازی و دیگران،  ناصر . ر.ک:3
 .33، ص 9، ج المیزانطباطبایی،  سید میمدحسین ر.ک: ؛4و  6بقره، آیۀ سوره . 4
 .4آیۀ  سوره بقره،. 4
 .1منافقون، آیۀ سوره . 6



 

 

 

 
   39   معصومان و قرآن از اطاعت سوم: مجلس

 .درافتـادم قلبـی میّبـت بـا و کـردم مبـارزه نفـس هوای با ش،تکرار با .افتادم فرزندم یاد ،رسیدم
 1.«دادم ادامه را نماز و کرده فر  مرده را فرزندم سرانجام

  اجتماعی ۀعرص .2

 هافـهلوم آن ۀجملـ از ؛گفتـه سـخن اسـالمی ۀجامعـ هایلفـهؤم ۀدربار ،متعددی آیات در قرآن 
ْ َوْ» اسـت: منکر از نهی و معرو  به امر ،رستگاری َتُكن  ُكم ْ ل  ةْ  ِمن  ُعوَنْ ُأم  ـرِْ یلَْإ َید  َخی  ُمُروَنْ َوْ ال   َیـأ 

ُروِفْ َمع  َنْ َوْ ِبال  و  َُ َكرِْ َعِنْ َین  ُمن  ِلُحون ُهُمْ ُأولِئَ ْ َوْ ال  ُمف   ییکن به دعوت جمعی شما، انیم از دیبا 2؛ال 
ُتم ْ» است: آمده دیگر جایی در «.اندرستگاران آنان و نندک رکمن از نهی و معرو  به امر و ـَرْ ُكن   َخی 

ةْ  ْ ُأم  ِرَج   ُمُروَنْ ِللّناِسْ ُأخ  ُروِفْ َتأ  َمع  َنْ َوْ ِبال  و  َُ َكر َعِنْ َتن  ُمن   سـود بـه که بودید امتی بهترین شما 3؛ال 
 توصـیه اتیـآ ایـن در .«کنیدمی منکر از نهی و معرو  به امر اینکه( )چه اند؛شده آفریده انسانها

 .دهنـد انجـام را اجتمـاعی بزرگ ۀفیوظ دو نیا تا باشند امتی ،مسلمانان انیم دیبا همواره هک شده
 4.است نکمم راه نیا از تنها ،رستگاری هک ندکمی  یتصر هم انیپا در

َكُنوا َوْ» است: ظلم و فساد با مبارزه ،قرآنی ۀجامع هایلفهؤم از دیگر یکی ـذیَنْ إَلـی الَتر   َظَلُمـوا ال 

ُكُمْ  رو ایـن از ؛«ردیـفراگ را شـما آتـش شودمی موجب هک دییننما هکیت ظالمان بر و 5؛الّنار َفَتَمس 
 اسـتیالی زمان در دند.کرمی دعوت امر این به نیز را دیگران و مبارزه فساد و ظلم با ،دینی عالمان

 حضـرت ۀمقدسـ ۀآستان مجاورت در وشیفرشراب ۀمغاز باب چند ایران، بر ش( 9469) نیمتفق
 ــ کشـاورزان اغلب ویژهبه ـ قم مردم سالی،خشک علت به طرفی از و داشت وجود معصومه

 «میـالت» مردم ویس از ،قم ۀرودخان آب اثنا همین در بودند. مضیقه در و میروم آب داشتن از
 قـم ساکنان بر کلی به ،(میالتی االشرا  صدر) وقت وزیرنخست قدرت پشتیبانی به «ورنیم» و

 بـا شـدند آن بر سرانجام .آمدند ستوه به همه و نرسید جایی به هم قم اهالی اعتراضات شد. بسته
 شـوند. میـاّلت اهـیر رودخانـه آب سـّد  بنـدهای شکسـتندرهم برای ،متعدد هایماشین ۀتهی

 حـاج» میـان این در .یدانجاممی داافر شدنکشته به ،طرفین خورد و زد و درگیری که است روشن
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 آیات برخی و رفت منبر فراز بر بزرگ، ایفتنه از جلوگیری برای و موقعیت درک با «واعظ انصاری
ـُتم ْ» پرداخـت: آن توضـی  و تفسـیر بـه و کـرد قرائت را واقعه ۀسور ۀشریف َرُعوَنـهُْ َأَأن  ـُنْ َأ  ْ َتز   َنح 

ُتُمْ الّزاِرُعوَن... ما َْ َأَفَرَأی  ذی ال  َربُْ ال   1.«وَنَْتش 
 کـه کنیـد انقالب خواهیدمی اگر زنید؟می هم به را هاجماعت چرا مردم! ای» :برآورد فریاد گاهآن

 علیـه مـذهبی، و دینـی شهر این در تا بزنید هم به را هافروشیشراب و بریزید پس بگیرید، نتیجه
 آب شـما بـه آسـمان از من ببندید، را هامغازه این در   شما نکنند. منکرات ۀاشاع مقدسات و قرآن
   !«نیست الزم جنگ .دهممی

 شکسـتندرهـم بـا و ریختنـد هـاخیابـان به آبرومند، واعظ آن ثرگذارا سخنان شنیدن از بعد مردم
 را مقدسـه ۀآستان اطرا  هایخیابان میی  منکرات، و فیشا مراکز زدنآتش و هافروشیمشروب

 ،شـد پدیـدار آسمان در ابرهایی روز همان رعص الهی، قدرت به کهآن شگفت دند.کر سازیپاک
 و قـم زراعـات و باغـات تمـام و گردید جاری قم ۀرودخان در سیلی ،گرفت باریدن یشدید باران

 2.شد سیراب خدادادی نعمت این برکت به ،آن اطرا 
 دسـتگیری از قبـ  روز .شـودمی تربیت «نوری اللهفض  شیخ» که ستقرآنی ۀآموز این ۀسای در
 بـا آهسته ،سعدالدوله داشتند. حضور شیخ اطرافیان از ایعده آمد. شمنزل به «عدالدولهس» ی،و

 سـعدالدوله آقـای» فرمـود: حاضـران بـه هللافض  شیخ لیظه، چند از پس کرد. وگوگفت ایشان
 ایشـان .بیاویزنـد دار بـه کـرده، دسـتگیر مـرا تـا است کار در مشخصی هایدست که گویندمی

 تبسـم بـا بعـد «شـوم. پناهنده انگلستان یا روسیه سفارت دو از یکی به نم که داندمی مصلیت
 پناهنــده خداونــد از غیـر کسهــیچ بـه و نیســتم اطالعبـی خــود شـدنکشته از مــن» فرمودنـد:

 بـه منـدعالقـه افـراد تمام بر آقا جان حفظ» گفت: العلماشمس به خطاب سعدالدوله «شوم!نمی
 بـا شـوند،ینمـ پناهنـده هاخانـهسـفارت ایـن بـه آقا که انستمدمی چون من .است واجب ایشان

 آن پـرچم دهنـد، اجازه آقا که صورتی در مستواخ و است طر بی که گرفتم تما، هلند سفارت
 فرمودنـد: استهزاگونه تبسمی با شیخ «باشند. امان در ایشان تا کنیم نصب خانه بام روی را کشور

 صـاحب است ممکن چطور کنند. نصب بیگانه سفارت روی باید را ما پرچم سعدالدوله! آقای»
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 مگـر شـوم! پناهنده شریعت از خارج به دهد اجازه هستم، آن احکام مبّلغان از که من به شریعت
ْ َوْ» فرماید:می که ایدنخوانده قرآن َعَلْیَْ َلن  كاِفریَنْ اللهُْ ج  ِمنیَنْ َعَلی ِلل  ُمؤ   راه هرگـز خـدا 1؛َسـبیلْا ال 

 زنـده و بمیـرم صـدمرتبه که هستم راضی من «است. نداده قرار مؤمنان بر افرانک دسو به ایسلطه
 شـرع ال خـ و نشـوم پناهنـده اجنبـی به ولی ؛بسوزانند و کنند ُمثله مرا ایرانیان و مسلمین و شوم

   2.«ندهم نجاما عملی اسالمی،

 ائمه از اطاعت .ب

 اطاعـت زیرا ؛نماید اطاعت بیت ه ا از دارد وظیفه اسالمی امت شیعی، ایاندیشه براسا،
ِّ» خـوانیم:مـی کبیره ۀجامع زیارت در گردد.می جامعه و فرد سعادت موجب ،هاآن از ان  ِّ م  تااُكم 

 
 أ

جا ِّ ن  ن و  م م  ِّ ل  ِتُكم 
 
أ ِّ ی  ك  ل   تانسـمت بـه کـس هـر و یابـدمی نجـات بیاید، شما سوی به کس هر 3؛ه 

 والیـت و اطاعـت حـق ،مردم ۀبرعهد ما برای» فرمود: نیز علی امام «گردد.می هالک نیاید،
 4.«است

  ائمه از اطاعت هایعرصه

 خـاص اهمیـت از ،آن ۀعرصـ سـه کـه دارد یمختلفـ هایعرصه ،معصوم امانام از اطاعت
   است. برخوردار

 بیت اهل علمی مرجعیت .1

 اهـ  از را علم باید مردم یعنی ؛ستآموزیعلم ۀعرص ،بیت اه  اطاعت هایعرصه از یکی
 و قـرآن بـه کـه دکردنـیم سـفارش مسـلمانان بـه همواره ،اسالم گرامی پیامبر .بیاموزند بیت

 از پـس و است قرآن مسلمانان، علمی مرج  نخستین زیرا نشوند؛ گمراه تا جویند تمّسک عترت
 نـاقالن و حافظـان قـرآن، ترجمـان که است این ،باره این در بیت اه  نقش .پیامبر سّنت آن
 از عظیمـی بخش ،حکمت مقتضای به که ندداشت مأموریت حضرت آن ند.هست پیامبر تسنّ 

 اهـ  به نبود، فراهم هاآنبیان شرای  که را دیگری بخش ولی د؛نکن بیان مردم برای را قرآن معار 
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 بـه کـه نامیـده ثقـ  را عترت و قرآن جهت بدان پیامبر» گوید:می حجربنإ .1شد سپرده بیت
 علـوم معـدن دو هر زیرا اند؛گونهاین عترت و قرآن و شودمی گفته اهّمیت دارای و بهاگران چیزی
 فرمـود: خـدا رسـول ،اسا، این بر 2.«اندشرعی احکام و عالی هایحکمت و اسرار و لدّنی

ا» ن 
 
ةُِّ أ دین  ِمِّ م  ِعل  ِّ ال  لٌیِّ و  ِّ باُبها ع  ن  م  راد ِّ ف 

 
ة ِّ أ ِحكم  ِتها ال 

 
يأ ل  ِّ ف   درب علـی و هسـتم علم شهر من ؛3اهابابِِّ ِمن 

 «گردد. وارد درب از باید ،شود شهر وارد بخواهد کس هر است. آن
 تسیی   ر علییی   و علیی  شییهر میین 

 

 4تسی   پیغمیر  گفت سخن  ین  رست 
 

 وحیـانی أمنش ،اینان علم زیرا ؛است ائمه علوم یادگیری و اطاعت ،ما ۀوظیف نخستین بنابراین
 آرای بـه و گـوییمنمـی سخن نفس هوای روی از ما سوگند، داخ به» فرمود: صادق امام دارد.

 .«5است گفته ـ جّ   و عّز  ـ خدای کهآن جز گوییمنمی را سخنی و کنیمنمی عم  خود شخصی
 دینی مرجعیت .2

 آنـان را هرچـه یعنـی ؛کنـدمی فراهم را بیت اه  دینی مرجعیت ۀزمین ،ائمه علمی مرجعیت
 معرفـی بـه علـی حضـرت رو این از ؛دننک پرهیز ،نمودند نهی چههر از و عم  ،دادند دستور

 نماینـد: عمـ  بـدان و اخذ را خود اخالقی و اعتقادی  ئمسا و احکام مردم تا پرداخت بیت اه 
 مرجـ  و خـدا علـم مخـزن و الهـی فرمـان پناهگاه و خداوندی اسرار جایگاه پیامبر عترت»

 ابـ خداونـد خداینـد. دیـن استوار همیشه هایکوه و آسمانی هایکتاب نگهبان و اسالمی احکام
   6.«برداشت میان از را آن اضطراب و دکر راست را دین ۀخمید پشت ،بیت اه 
 کیـدأت ،نآ حفـظ هـایراه و دیـن سـتمرارا ،دینـی هـایآموزه یـانب ۀعرص سه رب معموالا  ائمه
 تعـداد لامثـ بـرای ؛نـداهدکر ربیتت شاگرد هزاران و کرده بیان حدیث انهزار ور این از ؛دندکرمی

 اسـتخراج منب  ،احادیث همان امروزه 7.اندنوشته نفر چهارهزار بر بالغ را صادق امام شاگردان
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   است. «الصادق قال» و «الباقر قال» از پر ما فقهی ابواب و هستند احکام استنباط و
 دنـد.کرمـی فراهم را هاآن تسعاد هایزمینه مردم، دین دییأت با معصوم امانام دیگر سوی از
 وارد دیها امام خود، یآقا بر هک است ردهک تیروا میعبدالعظ حضرت از صدوق خیش

 یا» ردم:کـ عـر  «.یهسـت مـا ّی ولـ تـو ابوالقاسم! یا تو رب مرحبا» فرمود: دید مرا چون شدم.
 اگـر و دییـتأ استشم پسند مورد اگر نم.ک عرضه شما بر را خود نید خواهمیم خدا! رسول فرزند

 دارم دهیـعق نـدارد... یمانند و است واحد خدا، که دارم دهیعق من د.ینک ییراهنما ،است ناپسند
 امـتیق روز تـا و بود نخواهد یامبریپ او از بعد و است انپیامبر نیآخر و رسول ،امبریپ میمد

 او از بعـد و نیلمـؤمنرایام ،امبریـپ از بعـد امـام دارم دهیـعق بود... خواهد اسالم حضرت آن نید
 بعـد ،میمـد بـن جعفـر سـپس ،یعل بن میمد بعد ،نیالیس بن یعل بعد ،نیحس بعد ،حسن

 امـام را شـما ،بعـد و اسـت یعلـ بـن میمـد سپس ،یموس بن یعل بعد ،جعفر بن یموس
 گفـتم: «بـود. خواهـد أیمهـد او از بعد و حسن پسرم من از بعد» فرمود: حضرت «دانم.یم
 دارم دهیـعق خداسـت... دشـمن ،شـانیا دشـمن و خداست دوست ،شانیا ستدو دارم دهیعق»

 میخـواه زنـده همـه و آمد خواهد امتیق ؛است حق زانیم و صراط ،جهنم ،بهشت ،قبر در سؤال
 بمان. اعتقاد نیهم بر !ثابت ۀدیپسند نید است نیا خدا به ابوالقاسم! یا» فرمود: امام پس «شد.

   1.«ندک میافظت اعتقاد نیا بر را تو خداوند
 همیشـه کـه انـدهدکر سفارش صادق امام .دندکرمی کیدأت دین پایداری بر ائمه همچنین

ماُنِّ یا اللهُِّ یا» بخوانید: را دعا این ح  حايُمِّ یاا ر  ِّ یاا ر  اب  ل  ُقُلاوِبِّ ُمق  ِّ ال  ا   ب  با  ث  ل  لا ق   امـام 2.«دیِناك یع 
ِّ» بخـوان: را دعا این که فرمود یونس بن فض  به ،نیز کاظم ُهام  نا اللَّ ل  ع  ج  ِّ یالت  ِّ ِمان  ین  ُمعاار  3؛ال 

 چنـین را معـارین صـادق امام «مده. قرار دار(یناپا و یاهیعار دارانمانی)ا نیمعار از مرا ایخدا
ِّ» کرد: معنا ِّ إنَّ د  ب  ع  ِبُحِّ ال  ِمنا ِّ ُیص  ِّ ُمؤ  ِس   و  ِّ كاِفرا ِّ ُیم  ِبُحِّ و  ِّ كاِفرا ِّ ُیص  ِس   و  ِمنا ِّ ُیم  ِّ ُمؤ  ٌمِّ و  و  ُِّیعاا ق  ِّاال ُرون   یماان 
ِّ هُِّ ُثمَّ ُبون  ل  ِّ ُیس  ِّ و  ن  و  مَّ ِّ ُیس  ین  ُمعار  در ،کنـدمی شام و ایمان حال در ،کندمی صب  گاهی بنده همانا 4؛ال 

 گفتـه معـارین اینان به .ایمان حال در ،کندمی شام و کفر حال در ،کندمی صب  گاهی .کفر حال
   «شود.می

                                                           
 .339، ص یأمال، شیخ صدوق. 1
 .446، ص 6، ج ةالنعم تمام و الدین کمال، شیخ صدوق. 2
 .14، ص 6، ج الکافی. کلینی، 3
 .398. همان، ص 4
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 زمـان در فقـ  هابعضی یعنی ؛کنندنمی اطاعت را ائمه یاهدستور ،مردم از بعضی سفانهأمت
 در برخـی و کننـدمی دعـا ـ کند تصاد  یا شود مریض فرزند کهاین مانند ـ مشک  وجودآمدنبه

 در دیگـر آن، از بعد و گیردمی دین بوی و رنگ رفتارشان ـ میرم یا رمضان ماه مانند ـ هامناسبت
 خبـری هـابرخوردیخوش و هاخلقیخوش یا سیرگاهی هایعبادت ،نیایش ،دعا از شانزندگی
 یـا نشسـته چـه و باشـد خفتـه پهلـو بر چه رسد، گزندی آدمی به چون» فرماید:می قرآن .نیست

 بـرای را مـا گویی که گذردمی چنان سازیم، دور را گزند آن چون و خواندمی دعا به را ما ایستاده،
 در چنـین ایـن کاران،اسـرا  اعمـال اسـت. نخوانـده هرگـز بـود، رسیده او به که گزندی آن دف 

 1.«است شده آراسته نظرشان
 نمـاز ،رمضـان ماه تنها یعنی ند؛سته فرامکانی و فرازمانی ،دینی هایارزش و باورها که حالی در

 بـرای مکـانی ــ هـاهیأت همچون ـ مذهبی هایمکان و میاف  تنها و نیست داریدین و عبادت
 بـه ملزم را خود باید باشد، که مکانی و زمان هر در داردین فرد نیست. قادیاعت و مذهبی مباحث
 جاهمه در دریا، کنار یا زادهامام و جشن ،پارک یا حرم در زن مثالا  نماید؛ دینی ی دستورها رعایت

 بـه ما جوانان برخی امروزه شود.می مسجد ای حسینیه وارد که وقتی تنهانه ؛باشد حجاب اه  باید
 مؤمنـان وصـف در ،قـرآن کـهنآ حـال و کننـدنمی عم  بیت اه  هایآموزه به ،آزادی ۀانبه

 و کشـ هرگـز آورده، مـانیا رسـولش و خدا به هک هستند یسانک تنها ،یواقع مؤمنان» فرماید:می
ــترد ــه دی ــود ب ــد راه خ ــا و ندادن ــوال ب ــاجان و ام ــود، یه ــدا راه در خ ــاد خ ــد.ک جه ــاآن ردن  ه

   2.«اندانیراستگو
  سیاسی مرجعیت .3

 امـام یعنـی نـد؛اشـده منصـوب امامـت بـه خداونـد ویس از ،ائمه که داریم باور شیعیان ما
 صـادق امام .انددهگردی منصوب خطیر رسالت این به ترتیب به ،دیگر امانام سپس و علی

ِّ» فرمود: ن  ِّ م  ف  ر  نا ع  قَّ ِّ ح  ن و  بَّ ح 
 
ِّ اأ د  ق  ِّ ف  بَّ ح 

 
ِّ الله أ ک  بار  ِّ ت  ِّ و  ع  یت   را مـا و بشناسـد را مـا حق که کسی 3؛ال 

   .«است داشته دوست را تعالی و تبارک خدای ،باشد داشته دوست
 ،آن اجـرای بـا کـه ستالهی نقوانی اجرای برای ابزاری ،ائمه نگاه از حکومت دیگر سوی از

                                                           
 .96یونس، آیۀ سوره . 1
 .94حجرات، آیۀ سوره . 2
 .968، ص 8، ج الکافی. کلینی، 3



 

 

 

 
   3۷   معصومان و قرآن از اطاعت سوم: مجلس

 !ابارخـدای» :فرمـود علی حضرت .کرد تربیت سعادتمند افراد و ایجاد مطلوب ۀجامع توانمی
 بـرای نـه و بـوده سـلطنت در رغبـت و میـ  برای نه ،ها()جنگ شده صادر ما از آنچه آگاهی تو
 بـود( یافتـه تغییـر )کـه را تـو دیـن آثـار کـه بـود این برای بلکه ؛دنیا متاع از چیزی آوردندستبه

 در ،اتکشـیدهسـتم بنـدگان تـا نمـاییم برقـرار را آسـایش و اصـالح ،تو شهرهای در و بازگردانیم
   1.«گردد جاری ،دهش ضای  که تو احکام و بوده آسودگی

 تشـکی  در را آنـان و اطاعـت ئمـها از سیاسی ۀعرص در مردم که بود این حق ،اسا، این بر
 تربیـت سـعادتمند افـراد کـه هسـتند الهـی رهبـران زیـرا ؛کننـد حمایـت آن استمرار و حکومت

 از ،بنگریـد پیامبرتـان بیت اه  به» د:فرمو امانام از اطاعت در علی حضرت .نمایندمی
 شما هرگز هاآن .بگذارید شانقدم جای به قدم و دارندبرمی گام آنان هک نشوید منیر  سمت آن
 وتکسـ نند،ک وتکس اگر گردانند.بازنمی تکهال و پستی به و برندنمی بیرون هدایت ۀجاد از را
 نمانیـد عقـب آنان از و شویدمی گمراه هک نگیرید یپیش آنان از .یدماین قیام ،ردندک قیام اگر و نیدک
   2.«گردیدمی کهال هک

 در .بودنـد گـراقـدرت رهبـران ،نمـود انیطـاط دچـار را اسالمی ۀجامع تاریخ در آنچه تردیدبی
 .شودنمی مینأت اجتماعی و فردی سعادت باشند، یزید و معاویه شرهبر که ایجامعه

                                                           
 .981، ص  هالبالغ نهج ،بیی صال ص. 1
 .34. همان، ص 2
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 گناه دنیوی پیامدهای و ثارآ 
 گناه اخروی پیامدهای و آثار





 گناه دنیوی پیامدهای و آثار :چهارم مجلس

 *نیاپاک عبدالکریم والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 نـیکش کـردار گـذارد.می تأثیر او آخرتی و دنیایی زندگی و هستی عالم در انسان اعمال تردید،بی
 عـالم ایـن در رفتـاری، هـر زیـرا دارد؛ اشزنـدگانی بـر سوء یآثار گناهانش و مثبت، پیامدهای

ْ َأصاَبُكم ْ ما َوْ» داشت؛ خواهد را خود مخصوص بازتاب ْ َفِبمـا ُمصـیَبةْ  ِمن  ـدیُكم َكَسـَب    1.«َأی 
 ایـن دارنـد. جهان نیا در افاتیکم گناهان، از ارییبس عنیی است؛ وضعی آثار دارای گناه، اساساا 
 کرد. خواهد بیث را آخرت و دنیا در گناه آثار ،مقاله دو طّی  نوشتار

 گناه شناسیواژه

 در باشـد.می وزر و جنایت جرم، تقصیر، منکر، معصیت، سینه، خطا، خب ، بزه، معنای به گناه،
 ایـن در گوینـد. را فطـرت و عر  شرع، قانون از سرپیچی و ناروا کار انجام همان گناه، حقیقت،

ـب» دارنـد. بیشـتری کاربرد اسالمی فرهنگ در «ماث» و «ذنب» واژه دو میان، ن   ُدم معنـای بـه «ذ 
ْنب و وان،یح ْنـب را آن اسـت، میوخـ عـاقبتش هکـ یفعل هر .است وانیح ُدم گرفتن مفهوم به ذ   ذ 
ثم» 2.است آخر در وانیح ُدم مانند آن، جزای رایز ند؛یگو  از را انسـان هک است ارهاییک نام نیز «ا 

 «اثـم» قرآنـی، فرهنگ در 3باشد. ضرر ،«اثم» اصلی معنای هک دیآیم نظر به د.دارنیم باز ثواب
 آن از حـرام، ارکـ مطلـق و گناه به صورت، نیا در .باشد انیز و ضرر دارای هک زییچ آن هر یعنی

                                                           
 از مبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسالمی. ،استاد سط  عالی حوزه علمیه قم *
 «اید.هر آسیبی به شما رسد، به سبب اعمالی است که مرتکب شده: »40. سوره شوری، آیه 1
 .63، ص 4، ج قرآن قاموسرشی بنابی، اکبر ق؛ علی«ذنب»، ذی  واژه دهخدا نامهلغتاکبر دهخدا، . علی2
 .691. سوره بقره، آیه 3



10    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 و ار،کـگناه عنـیی «آثـم» .داردیمـ بـاز ریـخ از را آدمی و است ضرر هک شده گفته «اثم» جهت
 1.است رفته ارکبه قرآن در بار 38 آن، مشتقات سایر با «اثم» لمهک .است غهمبال غهیص «میاث»

  بحث اهمیت

 دربـاره بیشـتری اطالعـات انسـان اگـر کـه اسـت این در گناهان، آثار درباره گفتنسخن اهمیت
 اگـر مـثالا  نمایـد؛ اجتنـاب آن از کنـدمی سعی باشد، داشته دنیا این در گناهان بارزیان پیامدهای

 و معرو امربـه تـرک آسـمانی، نـزوالت کـاهش موجـب زکـات پرداخت از خودداری که ندبدا
 تهیـیج و نـاامنی مایـه ربـاخواری مردم، سرنوشت بر بدکاران و ستمگران تسل  سبب ازمنکرنهی
 و نـاحق قسـم رحـم، صـله قطـ  ماننـد: گناهـانی همچنـین، و شـودمی ربـاخواران ضّد  بر فقرا

 تجدیـد خـود رفتـار در تردید،بی 2شد، خواهد انسان رسوایی و رعم کوتاهی موجب دروغگویی
   کند.می نظر

 اخروی و دنیوی آثار تفاوت

 و اسـت آخـرت هایعذاب از ترآسان انسان برای گناهان، دنیوی مکافات تیم  اسالم، منظر از
اا» فرمود: اکرم پیامبر است. گناهان آلودگی کنندهپاک دنیوی، کیفرهای اا م  ف  ا ع  اهُِّ هُِّاللَّ ن   ِفا  ع 

ا ي  ن  ِّ الد  ُهو  ُمِّ ف  ر  ك 
 
ِّ أ ِّ ِمن  ن 

 
ُعود ِّ أ ِّ ِفيِهِّ ی  ا و  ِّ م  ب  اق  ِهِّ ع  ي  ل  ا ِف  ع  ي  ن  ِّ الد  ُهو  ُ ِّ ف  د  ع 

 
ِّ أ ِّ ِمن  ن 

 
ن    أ ای ُیث  ل  اِده؛ ع  ب   هـر 3ع 

 آن جهـت بـه را انسـان آخـرت در هکـ اسـت آن از تربزرگ ند،ک عفو ایدن در خداوند هک را گناهی
 هکـ اسـت آن از تـرعادل داده، مکافات را آدمی آن، دلی  به ایدن در هک را گناهانی و دینما مجازات

   «.کند مجازات دوباره را او آخرت در
 زیبـا لباسـی بـا را دلربـایی دختر راه، در آمد. بیرون خویش خانه از خدا رسول یاران از مردی

 بـه صورتش ناگهان اینکه تا داد، ادامه حرام اهنگ این به و افتاد راه به نامیرم دختر   آن دنبال به و دید
 او زشـت کار پیامد آسیب، این که آمد خود به مرد آن .شد مجروح شدتبه و کرد اصابت دیواری

 :فرمـود حضـرت .رسـاند حضرت عر  به را ماجرا و آمد اکرم پیامبر نزد به زود است. بوده
 خـدای زیـرا اسـت؛ رسـانیده تـو به جهان این در را گناهت پیامد که نموده لطف تو به خداوند»

                                                           
 .63، ص 9، ج قرآن قاموساکبر قرشی بنابی، . علی1
 .610، ص األخبار معانی. شیخ صدوق، 2
 سوره شوری. 40، ذی  آیه 31، ص 1، ج البیان مجمعحسن طبرسی، بن. فض 3
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 را کسـی خیـر چـون و افکنـد قیامت به را عملش پیامد دهد، مکافات را کسی بخواهد اگر متعال
 1«سازد.می دچار گناهش عقوبت به را وی دنیا این در بخواهد،

 جدید گناهان گیریشکل

 آمده پدید جامعه در دیدج هایمعصیت شده،شناخته گناهان بر افزون ،حاضر عصر در متأسفانه
 النـا،، حـق نکردنرعایـت دیگران، حقوق به تجاوز مانند: کبیره، گناهان رواج از گذشته است.

 تـرک نامشـروع، هـایراه از گریاشـرافی و انـدوزیثروت در مسابقه ، حرام و حالل مال اختالط
 هایمعصیت شاهد امروزه دیگر، گناه هاده و نامیرم مرد و زن ارتباط میرمات، انجام و واجبات
 سـبک بـه عمـومی مجـام  در حیـاییبی رواج جملـه: از شد؛نمی دیده قبالا  که هستیم جدیدی

 نامشـروع، روابـ  بـه افتخار مجازی، فضای در آن نشر و مردم هایخلوت از برداریفیلم غربی،
 آثـار جملگـی کـه جنسـی گناهـان انـواع و جدیـد سـبک به خوریحرام و رباخواری در مسابقه

 :فرمـوده و کرده معرفی جدید بالهای عام  را جدید گناهان کاظم امام دارند. پی در جدیدی
ا» م  ِّ ُكلَّ ث  د  ح  اُسِّ ا  ِّ النَّ ُنوِبِّ ِمن  ا الذ  ِّ م  م  ُكوُناوا ل  ، ی  ُلاون  م  ع  ِّ ی  ث  اد  ح 

 
اهُِّ أ ِّ الل  ُهام  ِّ ل  ِءِّ ِمان  ال  اب  اا ال  ِّ م  ام  ُكوُناوا ل   ی 

ون ُعد   بـه مبـتال را آنـان زیـن خداونـد شـوند، سابقهبی و تازه گناهانی بکمرت مردم هک زمان هر 2؛ی 
   .«ردندکنمی را رشکف هک سازد ایتازه بالهای
 توجه با آنها از برخی که گناهانی گوید؛می سخن زمین در گناه گسترش از نیز کریم قرآن

ِّ» :آیدمی وجود به زمان شرایط به ر  ه  سادُِّ ظ  ف  ِّ ِف  ال  ر  ب  ِّ ال  ِرِّ و  ح  ب  ِّ ِبما ال  اب    س  اِد  ك  ی 
 
ااِسِّ أ ِّ النَّ ُهم   ِلُياذیق 

ِّ ض  ع  ِمُلوا الَّذ  ب  ِّ ع  ُهم  لَّ ع  ِجُعون ل  ر   انجرا   مررد   که کارهایی سبب به دریا و خشکی در فساد، 3؛ی 
 بچشراند؛  آنران  بره  را اعمالشان از بعضی نتیجه خواهدمی خدا .است شده آشکار اند،داده
 .«بازگردند حق[ سوی ]به شاید

  گناه دنیوی رآثا

 پردازیم:می گناه دنیایی آثار برخی معرفی به ادامه در یادشده، مطالب به توجه با

                                                           
 سوره هود. 98. همان، ذی  آیه 1
 .390، ص العقول تحف شعبه حرانی،. ابن2
 .39. سوره روم، آیه 3
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  قلب فاسدشدن .1

ا» :فرمود باقر اما  است. آدمی 1قلب فاسدشدن دنیا، این در گناه اثر اوّلین ا م  ِّش  ِّ ٌءِّی  اد  س  ف 
 
 أ

ِبِّ ل  ق  ِّ ِلل  ِة، ِمن  ِطيئ  خ  ِّ ال  ِّ ِإنَّ ب  ل  ق  اِقُعِّ ال  ُيو  ة ِّ ل  ِطيئ  خ  ا ال  م  اُ ِّ ف  ی  ای ِبِهِّ ت  تَّ ِّ ح  ِلاب  غ  اِهِّ ت  ي  ل  ِّ ع  ِصاير  ي  ُلهُِّ ف  اف  س 
 
هُِّ أ اال  ع 

 
ِّ أ  و 

هُِّ ال  ع 
 
ه أ ل  ف  س 

 
 شد، آشنا گناه با وقتی قلب .کندنمی فاسد گناه قدر به را آدمی قلب چیز هیچ 2؛أ
 قلرب   وقت، آن شود. چیره آن بر گناه که جایی تا گردد؛می متمایل آن به بیشتر روزروزبه
 «.گردد فاسد و رو و زیر

  رسوایی .2

 زود یـا دیـر نکنـد، توبـه خـود گناهـان از شخص اگر دنیاست. در رسوایی گناهان، آثار دیگر از
ِّ» فرمود: علی امام کند.می خوار و رسوا را او خداوند ن  ذ ِّ م  اذَّ ل  اِصا  ت  ع  اِهِّ ِبم  اهُِّ اللَّ ث  ر  و 

 
اهُِّ أ  3؛ُذاًلِّ اللَّ

 جهت، این به «د.ینمامی  یذل و خوار را او خداوند ند،ک ییجولذت آن قیطر از و هگنا با سکهر
ِّ» فرماید:می علی حضرت ُهام  ِّ اللَّ ِفار  ِِّلا اغ  ِّ ی  ُنوب  ِتا  الاذ  ِتاُكِّ الَّ ه  ِّ ت  ام  ِعص   آن بـبخش ا!یخـدا 4؛ال 
 «کند.می رسوایم و دردمی را عصمتم پرده هک را گناهانی

 غفلت .3

ِّ» :فرمـوده رسـول حضرت است. غفلت و فراموشی گناه، شوم پیامدهای از ِّ ِإنَّ اد  ب  ع  ِنُبِّ ال  ُياذ   ل 
ِّ ب  ن  ی الذَّ س  ن  ي  ِّ ِبِهِّ ف  م  ِعل  ِذ  ال  ِّ الَّ ان  ِّ ك  د  هُِّ ق  ِلم   هکـ علـومی آن، اثر در و گرددیم گناهی بکمرت آدمی 5؛ع 

ِّ» :فرمود دروغ درباره صادق امام «ند.کیم فراموش بوده، گرفته فرا ا ِإنَّ ِّ ِممَّ اان  ع 
 
اهُِّ أ ای ِباِهِّ اللَّ ل   ع 

ِّ اِبين  ذَّ ك  ان ال  ي  س   فراموشـی کنـد،می عقوبت را گویاندروغ آن با خداوند که چیزهایی جمله از 6؛الن 
 «است.

                                                           
گـاه اسـما و صـفات الهـی . قلب، در اصطالح قرآن و حدیث، مرکز ادراکی و عواطف و احساسات انسانی و تجلی1

ْلُب »فرماید: می است. امام صادق مُ  اْلق  ر  ه   ح 
ْن  الل  ال  ُتْسک  م   ف  ر  ه   ح 

؛ دل، حرم خداست  الل  ه 
ْیر  الل  و در حـرم خـدا، غ 

 ( . 64، ص 81، ج األنوار بحار)مجلسی، « غیرخدا را ساکن نکن.
 (40الله درودیان، ص )دیوان پروین، تصیی  ولی    پاک کن این خانه که جای خداست کعبه دل مسکن شیطان مکن       

 .418، ص أمالیصدوق، شیخ . 2
 .4484، ش الحکم غرر. تمیمی آمدی، 3
 .833، ص 6، ج المتعبد وسالح متهجدال مصباح. طوسی، 4
 .411، ص 10، ج األنوار بحار. مجلسی، 5
 .439، ص 6، ج الکافی. کلینی، 6
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 عمر کوتاهی .4

 اگـر البتـه شوند.می مبتال آن به گناه اه  که است زودر، مرگ   و عمر کاهش گناه، دنیوی آثار از
 جعفـر امـام رود.مـی میـان از هم گناه اثر مسلماا  گردد، باز گناهش از راستیبه و دهکر واقعی توبه

 رونـد،مـی ایـدن از عـییطب مـرگ با هک آنها از رند،یممی گناه اثر بر هکآنان» :فرمایدمی صادق
 ،نـدینمامـی زنـدگی عـییطب عمـر بـا هکـ آنها از کنند،می عمر اریکویکن اثر بر هکآنان و شترندیب
 1«ادترند.یز

 و روحـی عوامـ  جسـمی، هـایمارییب از تـوجهی قاب  بخش منشأ هک است شده ثابت امروزه
 شـود؛مـی وارد آدمـی روح بـر که است فشارهایی عوام ، این نیترمهم از ییک و هستند معنوی

 ریبیما به و گرددمی مواجه روحی کدردنا هایمجازات با وجدان دادگاه در ارکگناه انسان یعنی
   .شودمی دچار مرگ یا
  وجدان عذاب .5

 آرامـش ،داده قـرار سـرزنش مـورد را آدمـی ،گناه ارتکاب از پس که است نیرویی انسان، نهاد در
 پشـیمانی صـورت به گاهی گناهکار، شخص در وجدان هایشکنجه .کندمی سلب او از را روحی

 خـود جنایت و گرددمی گرفتار یبیعج یأ، حالت به فرد که است وقتی آن، و کندمی خودنمایی
 نـام کـریم قـرآن شـود.می سـقوط دچـار و ناامید زندگی از نتیجه، در و داندمی جبران غیرقاب  را

 وجـدان» آن بـه دانشـمندان و گـذارده «لوامـه نفـس» پـردازد،می انسان مالمت به که را نیرویی
ِسُمْ اَلْ» فرماید:می قرآن 2گویند.می «اخالقی ِ ْ ُأق  ِقیاَمـةِْ ِبیو  ِسـُمْ َواَلْ * ال  ِ ْ ُأق  ف  اَمـةِْ ِبـالن  و   3؛الل 
 «کننده!مالمت نفس به سوگند و ،قیامت روز به سوگند

 پـدر وهیشـ بـا مشـروطه هیقضـ در نـوری اللهفضـ  خیشـ اللـهآیت ارشد فرزند 4مهدی، رزایم
                                                           

 .404، ص امالی. طوسی، 1
 .600ـ  911، ص 6، ج آن خطرناک عواقب و آثار و گناه کیفر . هاشم رسولی میالتی،2
 .6و  9. سوره قیامت، آیه 3
کردیم. نوری نق  شده است که در دوران کودکی مهدی، در نجف اشر  زندگی می الله. از مرحوم حاج شیخ فض 4

ای برای او برآمدیم. زنی از زنـان وجوی دایهناچار به جستبه دلیلی، مادر مهدی نتوانست به فرزندش شیر بدهد و به
دایه، از زنـان ناصـبی و از  عرب، دایگی او را به عهده گرفت. پس از پایان دوران شیرخوارگی مهدی، متوجه شدیم این

 بوده است. بیتدشمنان اه 
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 آن هان،خوامشـروطه هکـ هنگـامی شـد. زدهغـرب رانکروشـنف تـاب  و کرد مخالفت بزرگوارش
 و نیـد دشـمنان   بـا همنـوا مهـدی، رزایـم آوردنـد، توپخانـه دانیم به اعدام برای را فرزانه مجتهد
 .نمودمی شادی و زدمی فک پدر دار پای   ریز در ت،یروحان

 حضـور انتظامات جهت توپخانه دانیم در هک ژاندارمری منصبانصاحب از ییک پارسا،نید فرخ
 دار بـاالی در او و بـرد بـاال را اللهفضـ  خیش آرام،آرام دار، طناب» :دیگومی مورد نیا در داشته،

 انـداخت. پسـرش بـه زییـآمسرزنش و تند نگاه دار باالی از آخر، لیظه همان در او گرفت. قرار
 .داد جان تی،کحر مختصر با او و دیچرخان قبله طر  به را خیش طناب گردش سپس،

م همان و شد منقلب نگاه، نیهم با ناخلف پسر  مهـدی رزایـم چهره در شانییپر و مانییپش آثار د 
 جلب را توجهش عقوبی دیس ان،یم آن از ست.ینگرمی اطرا  به رانیح و سرگردان او شد. ظاهر

 نـزدش از و ردکـن اعتنا او به عقوبی دیس اما د؛یبگو سخنی او به خواست و رفت او طر  به ردک
 شـد؛ داریب احساسات و عواطف غلبه و روحی فشار اثر بر نادان، پسر نیا خفته وجدان .شد دور
 دسـت از غـم، از ُپر دلی با دلسوز و مهربان پدر و بود گذشته ارک از ارک هک دهیفا چه ]دیگر[ ولی
 1«.بود رفته

 :زییتبر اریشهر قول به
 آمیی   سیهر    مرگ  ز بعی و   رویىندش

 

 

 2چیر    حیا   خد سیىى  مى زو تر  ین سنگیل! 
 

ةٌِّ» :فرمود رمکا امبریپ ث  ِّ ث ال  ُنوِبِّ ِمن  ُلِّ الذ  جَّ ا ُتع  ُته  ِّ ُعُقوب  ِّ و  ُرِّ ال  ََّّ ای ُتاؤ  ةِِّ ِإل  ِنِّ ُعُقاوُ ِّ اآلَِّار  ی  اِلاد  و  ِّ ال   و 
ِّ غ  ب  ل ی ُیِّال  اِسِّ ع  ِّ النَّ ُرِّ و  اِنِّ ُكف  س  ح  ِ

 آخـرت جهـان جـزای از قبـ  ایـدن نیـا در گنـاه سـه مجازات3؛اْل 
   «احسان. مقاب  در بدی .4 مردم؛ بر ستم .6 ن؛یالدو آزار و نافرمانی .9 بود: خواهد

 معنوی و مادی فقر .6

 روزی و رزق قطـ  و کـاهش موجـب اینکـه بـر عالوه گناه 4.است فقر مهّم  عوام  از یکی گناه،
 شـود.می دچار معنوی و مادی فقر به گناهکار رو،ازاین برد.می بین از هم را نیک اعمال شود،می

                                                           
 .643، ص دارم دوست را شما مادر، ـ پدرنیا، . عبدالکریم پاک1
 .11، ص 9، ج شهریار دیوانشهریار،  . 2
 .641، ص امالی. مفید، 3
 ت، گناهکار است.توان گفت هرکس فقیر اس. فقر مادی، عوام  دیگری غیر از گناه نیز دارد و به طور مطلق نمی4



 

 

 

 
   1۷  گناه دنيوی پيامدهای و آثار چهارم: مجلس

ُقوا» :فرمود رسول حضرت ِّ اتَّ ُنوب  ا الذ  ه  ِإنَّ ةٌِّ ف  ق  ح  م  اِتِّ م  ر  ي  خ   گنـاه، هکـ دیـنک دوری گناهان از ؛ِلل 
 فرمـود: و پرداخـت گناه شوم پیامدهای سایر به ادامه در حضرت بعد، «برد.یم نیب از را هایکین

«ِّ ِّ ِإنَّ د  ب  ع  ِنُبِّ ال  ُيذ  ِّ ل  ب  ن  ُعِّ الذَّ ن  ُيم  ِّ ِبِهِّ ف  اِمِّ ِمن  ِلِّ ِقي  ي  ِّ اللَّ ِّ و  ِّ ِإنَّ د  ب  ع  ِنُبِّ ال  ُيذ  ِّ ل  ب  ن  ُمِّ الذَّ ر  ُيح  ِّ ِباِهِّ ف     ْ ِّ الار  ِّ و  اد  ِّ ق  اان   ك 
ِنيئا ِّ هُِّ ه   موجـب گنـاه و مانـدمی بـاز شـب نمـاز خوانـدن از آن اثـر در و ندکیم گناهی آدمی 1؛ل 

 «است. بوده گوارا شیبرا زندگی هکدرحالی گردد؛ میروم روزی از انسان هک شودمی
 از سـخن بـار 98 م،یرکـ قـرآن در .اسـت یکن اعمال شدنپوچ گناه، امدهاییپ از ییک بنابراین،

 ،کشر فر،ک :چون بزرگی گناهان هک شودمی استفاده آنها مجموع از و آمده انیم به «اعمال حب »
 لیـا  از انسـان و شـودمی یـکن اعمـال رفتن نیب از موجب معاد، ارکان و الهی هایهیآ بیذکت

   .گرددمی مبتال فقر به معنوی
 لغزش جبران و یقطینبنعلی

 امـام طـر  از مخفیانـه و بـود بیـتاه  دوسـتان از ،الرشـید هـارون وزیـر یقطین،بنعلی
 روزی .ندک خدمت مسلمانان به و باشد هارون دستگاه وزارت مقام در هک داشت اجازه کاظم
 وزارت مقـام ولی رفت؛ یقطیننبعلی نزد حاجتی برای از شترچران، ابراهیم نام به شیعیان از یکی

 بعـد، هـاسـال .ندهـد او بـه ورود اجـازه و نـدکن توجـه ابـراهیم بـه یقطینبنعلی هک شد باعث
 بـه امـام ولی رفت؛ اظمک امام خانه در به ،مدینه به سفر این در و شد حج عازم یقطینبنعلی

 بیـرون در سـرانجام .برسـد امام میضر به هک نشد موفق رد،ک تالش هرچه او .نداد ورود اجازه او
 چـرا :فرمـود او به اظمک امام .پرسید را ایشان اعتناییبی علت و ردک مالقات حضرت با خانه

 گنـاه، ایـن دلیـ  بـه نـدادی؟ او بـه ورود اجازه و ردیک اعتناییبی ساربان ابراهیم به روز فالن در
 شـد وارد وفهک به یقطینبنعلی .نیک اضیر را ابراهیم هکاین مگر ند؛کنمی قبول را تو حج خداوند

 سـوگند را ابراهیم و گذاشت زمین کخا روی را صورتش ابراهیم، نزد در و رفت ابراهیم منزل به و
 :گفتمی و گذاشت نیقطیبنیعل صورت به پا میابراه بگذارد. صورتش روی را خود پای هک داد
ُهمَِّّ» ِّ اللَّ د  ه   مدینـه بـه گـاهآن .گرفـت رضایت ابراهیم از ترتیب، این به و !«باش شاهد تو بارالها ؛اش 

 یقطـینبنعلـی عم  این از و داد او به ورود اجازه امام .رسید اظمک امام میضر به و بازگشت
 2.ردک تقدیر

                                                           
 .411، ص 10، ج األنوار بحار. مجلسی، 1
 ، باب سوم در زیارات، فص  اّول: آداب زیارت.الجنان مفاتیح کلیات. شیخ عبا، قمی، 2
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 ستمگران تسلط .7

 شـود. مسـل  مـردم بـر شـروری انسـان یـا و ظـالم حـاکم   هک شودمی موجب گناهان از برخی
 تـرک و بیتاه  از اطاعت عدم شود،می ستمگر حاکمان تسل  موجب که یگناه ترینمهم

ا» :فرمود اکرم امبریپ است. ازمنکرنهی و معرو امربه ِّ ِإذ  م  ُمُروا ل 
 
أ ُروِفِّ ی  ع  م  ِّ ِباال  ِّ و  ام  ا ل  او  ه  ن  اِنِّ ی   ع 

ِرِّ ك  ُمن  ِّ ال  ِّ و  م  ِبُعوا ل  تَّ ِّ ی  ار  ي  ِّ األ  َّ  ِلِّ ِمن  ه 
 
ِت  أ ي  ِّ ب  ط  لَّ ا س  ِّ هُِّاللَّ ِهم  اي  ل  ِّ ع  ُهم  ار  ُعوا ِشار  اد  ي  ِّ ف  ااُرُهم  ِّ َِّي  اال  اُبِّ ف  ج  ات   ُیس 

ِّ ُهام   روییـپ مـن دهیـگز تیباه  از و ندهند انجام رکازمننهی و معرو امربه هرگاه من[ ]امت 1؛ل 
 انیکـن اگـر حـال، آن در و کندمی رهیچ آنان بر را شانیا ستمگر و شرور اشخاص خداوند نند،کن
 «شود.نمی مستجاب ند،نک دعا هم شانیا

 آسمانی عذاب .8

 در گنـاه فرکی و آثار مورد در هیآ هاده دهد.می خبر معصیت اه  شوم فرجام از قرآن، متعدد آیات
نا» جمله: از ؛دارد وجود دنیا َزل  ِذیَنْ َعَلی َفَأن  زاْا َظَلُموا ال  ما ِْ ِمَنْ ِرج  ُسـُقوَنْ كـاُنوا ِبمـا الس   بـر 2؛َیف 

 «م.یفرستاد آسمان از عذابی نافرمانی، تجه به ستمگران،
 بـر هکـ ثروتمند ادارانیدن به قرآن هم امروزه نیست؛ قدیم زمان پرستانبت مخصوص هشدار، نیا

 هکـ دیـنکن فرامـوش را گذشـتگان وضـ  دهـدمی هشدار اند،شده سرمست غرور باده از رفاه اثر
 و فـرک اثـر بـر هک یکدردنا عواقب العهمط دادند. دست از را خویش ز  یچ همه گناه، اثر بر چگونه

   است. عبرت در، همگان برای د،یچیپ هم در را پیشین اقوام زندگانی طومار دادگری،یب
  اضطراب و نگرانی .9

 اهـ  آرامـش اسـت. الهـی دسـتورات از نکردناطاعت بشر، اضطراب و نگرانی عام  ترینمهم
ْ» فرمایـد:می بـاره ایـن در کـریم قـرآن .است متعال خدای از اطاعت و صال  عم  نیز ایمان  ِإن 
ِذیَنْ اِلَحاِتْ َعِمُلواْ  َوْ َ اَمُنواْ  ال  ْ اَلْ ... الص  ف  م ْ َخو  ُِ

َزُنون ُهم ْ اَلْ َوْ َعَلی   و آوردنـد مـانیا هکـ سانیک 3؛َیح 
   «شوند.می نیغمگ نه و آنهاست بر ترسی نه ... دادند، انجام صال  اعمال

 حرمان و ناامیدی .11

 شـدنکشیده آتـش به عام    گاهی که سوزانی جهنم است؛ ناامیدی گناه، پیامدهای از دیگر ییک
                                                           

 . 413، ص 6، ج الکافی. کلینی، 1
 .41. سوره بقره، آیه 2
 .611. سوره بقره، آیه 3
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 ایـن از رهـایی بـرای افـراد برخـی چراکـه شـود؛می او ابدی سعادت نابودی و انسان هستی تمام
 هرگـز گناهکار شخص که است آن مهم .زنندمی دیگر جنایات یا و خودکشی به دست بست،بن

 گنـاه از نجـات بـرای راهـی دیگـر صـورت، ایـن غیـر در زیرا شود؛ ناامید الهی رحمت از نباید
 توبـه خـویش گناهـان از و بود امیدوار خداوند عفو و لطف به همیشه باید بلکه داشت؛ نخواهد

ْ» فرمود: خداوند رو،ازاین نمود. ذیَنْ ِعباِدَ ْ یا ُقل  َرُفوا ال  م ْ َعلی َأس  ُِ ُفِس
َنُطوا ال َأن  ْ َتق  َمةِْ ِمن  ـهِْ َرح   الل 

ْ هَْ ِإن  ِفُرْ الل  ُنوَبْ َیغ  هُْ َجمیعاْا الذ  َغُفوُرْ ُهَوْ ِإن  حیُمْ ال   سـتم و اسرا  خود بر هک من بندگان ای :بگو 1؛الر 
 آمرزنـده اریبسـ او رایز آمرزد؛می را گناهان همه خدا هک دینشو دینوم خداوند رحمت از د،یاردهک
 «.است مهربان و

 ریـام حضـرت .بـود ناامیـد خـدا بخشـش و رحمت از دیگر بود، کرده گناه بس از مردی گویند
 مرتکـب هکـ گناهانی از خدا، رحمت از تو شدنو،یمأ !مرد ای» :فرمود او به خطاب مؤمنان

 2.«است بدتر ایشده
 

 
 

 

  

                                                           
 .44. سوره زمر، آیه 1
 .600، ص السعادة معراج . مال احمد نراقی،2





 گناه اخروی پیامدهای و آثار :پنجم مجلس

 *نیاپاک عبدالکریم والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 را گنـاه اخروی آثار از برخی جلسه، این در شد. بررسی گناه دنیوی آثار بعضی گذشته، جلسه در
 است. یافته سامان زیر درمیورهای بیث این .کنیممی بررسی

 معادباوری بایستگی

 تـرینمهم از زیرا است؛ «معادباوری» تعمیق به نیاز زمانی، هر از بیش انسان تربیت برای امروزه،
 مـردم، عمـوم اگـر باشـد.می آخـرت جهان در حسابرسی به اعتقاد تقویت انسان، تتربی عوام 

 خـارج هدایت مستقیم صراط از تردید،بی باشند، داشته یقین قیامت روز به جامعه، مدیران ویژهبه
 و هـاظلم ها،نابسـامانی ریشـه و مـا جامعـه در گناهان مهّم  عوام  از یکی چراکه شد؛ نخواهند

ْ» است؛ قیامت روز فراموشی و فلتغ ها،کشیحق ذیَنْ ِإن  وَنْ ال  ْ َیِضل  ـهِْ َسـبیِلْ َعن  ـم ْ الل  ُُ ْ َل  َعـذاب 

َ ْ َنُسوا ِبما َشدید ْ ِحساِبْ َیو   نفس[ هوای از پیروی و قیامت روز فراموشی جهت ]به هک سانیک 1؛ال 
   «دارند. حساب روز فراموشی سبب به دییشد عذاب شوند، گمراه خدا راه از

ْ َوْ» اسـت؛ خویش عم  گرو در ،مرگ از پس جهان در انسان وحی، کالم منظر از ن،همچنی  ُكـل 

ناهُْ ِإنسان ْ َزم  ِرُجْ َوْ ُعُنِقهِْ ِفي طاِئَرهُْ َأل  َ ْ َلهُْ ُنخ  ِقیاَمةِْ َیو  قاهُْ ِكتاباْا ال  ُشوراْا َیل  ـَرأْ  * َمن   َكفـی ِكتاَبـَ ْ اق 

ِسَ ْ َ ْ ِبَنف  َیو  َ ْ ال   قیامـت روز در و کـردیم مـالزم گـردنش در را انسـان هـر عم  نامه 2؛َحِسیباْا َعَلی 
 را اتنامـه اکنـون[ گـوییم]مـی و خوانا و گشوده است اینامه کهدرحالی آوریم؛می بیرون برایش

                                                           

 غان نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.از مبلّ  ،استاد سط  عالی حوزه علمیه قم *
 .68. سوره ص، آیه 1
 .93و 94. سوره اسراء، آیه 2
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 «است. کافی باشی، خویشتن حسابگر امروز اینکه برای خودت که بخوان
 نـدهکپرا مـردم امـت(ی)ق امـروز» د:فرمایـمی گنـاه اخـروی مکافات مورد در دیگر ایآیه در یا و

 هـر و ندیبمی را آن ند،ک ییکن ایذره اندازه به سکهر پس، .نندیبب را شیخو اعمال تا گردندبازمی
 1«د.ید خواهد را آن نماید، بدی ایذره مقدار به کهآن

 گناه اخروی هایپیامد

 از: است عبارت گناه، اخروی آثار ترینمهم
  قبر عذاب .1

 متعـال خداونـد رسـتاخیز، هنگام به و شودمی جدا کام  طور به بدن از انسان روح مرگ، هنگام
 بـه دوباره روح، و دهدمی مجدد حیات را آدمی شدهخاک و پوسیده یهااستخوان و بدن دیگر بار
 آغـاز بـرزخ عـالم به ورود و انسان مرگ لیظه از اخروی، هایعذاب و هاپاداش 2.گرددبرمی آن

 روز تـا انسـان کـه جهـانی اسـت؛ قبـر عالم برزخ، از مراد یابد.می ادامه قیامت روز تا و دشومی
ِّ» فرمود: برزخ عالم گرفتاری مورد در صادق امام کند.می زندگی آن در قیامت ِهِّ و  ا اللَّ ااُفِّ م   َّ

 
 أ

ِّ ُكم  ي  ل  ِّ ع  خ ِإالَّ  ْ ر  ب   شـوید[، گرفتـارش ]کـه ترسـممـی شما برای من که چیزی تنها قسم! خدا به3؛ال 
 «.است برزخ

 قبر عذاب چگونگی

 عـوار  از ارییبسـ از هک ردیگمی قرار فییلط بدن در جهان، نیا زندگی انیپا از بعد انسان روح
 «مثـالی بـدن» ایـ «مثـالی قالب» آن به است، جسم نیا هیشب نظر هر از چون و است نارکبر ماده
 .است «برزخی تجرد» نوعی دارای هکبل ض؛می مادی نه و است مجرد لیکبه نه هک ندیگومی

 حـال، آن در هکـ انـدردهکـ هیتشـب خواب حالت در روح وض  به را پدیده این میققان، از بعضی
ب ،کهولنا مناظر دنید اثر بر ای و ببرد لذت راستیبه ییهانعمت مشاهده با است نکمم  و معـذ 

 دنیـد هنگـام بـه و شـودمـی ظـاهر زیـن بـدن نیهمـ در آن نشکـوا گـاه هکچنانآن شود؛ متألم
 بـا روح راسـتیبه خـواب، حال در هک معتقدند بعضی حتی شد؛کمی ادیفر ،کهولنا هایخواب

                                                           
 .8ـ  8. سوره زلزال، آیه 1
 . 11. سوره یس، آیه 2
 .13، ص 6، ج قمی تفسیرابراهیم قمی، بن. علی3
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 حـال در الهـی اولیـای 1هیـقو ارواح معتقدنـد آن، از بـاالتر حتـی و ندکمی تیفعال مثالی قالب
 قالـب نیهمـ بـا شده، جدا مجس از عنیی ند؛ک دایپ زین را برزخی تجرد همان تواندمی زین دارییب

 مسـائ  بعضـی از و نـدک ریسـ جهان در سی،یمغناط هایخواب قیطر از ای و خود  یم به مثالی
   2گردد. باخبر

 زنـدگی خـود ییایـدن بدن همانند بدنی در انسان که است آمده متعددی اتیروا در موضوع، این
 و گنـاه اهـ  اگـر و گـرددمی مندهبهر معنوی و مادی هایلذت از بوده، طاعت اه  اگر 3ند.کمی

   4چشد.می هاعذاب انواع از بوده، فرک
 قبر عذاب از اینمونه

 ناگهان .رفتم اشر  نجف در السالموادی به قبور اه  زیارت برای روزی گوید:می قمی میدث
 و کشـیدمی ایصـییه شـتر، آن .شد بلند ،کنند داغ را او خواهندمی که شتری نعره صدای دور از

 شـتری دیـدم ؛رفتم صدا طر  هب سرعتبه .لرزیدمی السالموادی زمین ییگو که کردمی ایناله
 اطرافیـان ولـی ؛اوسـت از ،هانعره این و اندآورده دفن برای که است ایجنازه بلکه ؛نیست کار در

 د.نیستن متوجه اصالا 
 مشـاهده و خـود اخـروی زنـدگی آغـاز و مـرگ از بعـد کـه بـود گنهکـاری شـخص جنازه ،این

 5.بود کرده وحشت چنین اعمالش، برزخی هایصورت
 قبر فشار .2

ِّ» فرمود: صادق امام است. قبر فشار گناه، اخروی پیامدهای از ُهمَّ ُعوذُِّ ِإن   اللَّ
 
ِّ أ ِّ ِباك  اِبِّ ِمان  اذ   ع 

ِرِّ ب  ق  ِّ ال  ِّ و  ِرِّ ِضيِقِّ ِمن  ب  ق  ِّ ال  ِّ و  ةِِّ ِمن  ط  غ  قبار ض   پنـاه تـو هبـ قبـر فشـار و تنگـی و عـذاب از !خداونـدا 6؛ال 
 .«برمیم

                                                           
گردد کـه های معنوی، روحشان چنان تقویت میشود که در اثر تالشلهی اطالق می. ارواح قویه، به ارواح اولیای ا1

توانند در حالت بیداری هم به تجرد برزخی برسند؛ یعنی از جسم جدا شده و بـا قالـب مثـالی بـه میـ  خـود، در می
 ها باخبر شوند.جهان سیر کنند و از اسرار هستی و مسائ  نهانی مث  باطن انسان

 . 466، ص 93، ج نمونه تفسیرارم شیرازی و دیگران، . ناصر مک2
 .661، ص 8، ج األنوار بحار. مجلسی، 3
 . 634، ص 4، ج یالکاف. کلینی، 4
 . 930، ص 9، ج معادشناسیمیمدحسین حسینی تهرانی،  . سید5
 .611، ص األخالق مکارمفض  طبرسی، بن. حسن6
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 اسـت؛ قبـر فشـار دچار اّول شب در خطاکار، شخص و است انسان برزخی حیات سرآغاز ،قبر
 مـادی؛ بـدن در نـه و شودمی فشار و عذاب دچار برزخی بدن در آدمی که داشت توجه باید البته
 .شودمی همراه ت،اس عالم آن با متناسب که برزخی بدن با برزخ، عالم در انسان روح زیرا

 در هکـ یقبـر یوارهـاید هکـ سـتین نیـا قبـر، فشـار از مقصـود که است الزم نکته این یادآوری
 مقصـود، هکـبل دهند؛یم قرار تنگنا در را تیّ م بدن و شوندیم یکنزد هم به شده، حفر گورستان

 شـدتبه را او و دیـآیم وارد متوفـا، یبرزخـ جسد و روح بر هک است ینامیسوس و ینامری فشار
 گـردد، آویخته دار به شود، سپرده خاک به شخص که کندنمی تفاوتی رو،ازاین 1ند.کیم ناراحت

 آلـوده گنـاه بـه شخصی که صورتی در حال، هر به گردد؛ سوزانده آتش در یا و شود غرق دریا در
ِّ» د:فرمو سجاد امام بود. خواهد برخوردار قبر فشار از باشد، ِّ ِإنَّ ر  ب  ق  ِّ ال  و  ةٌِّر  ِّ ض  ااِ ِّ ِمن  ی  اةِِّ ِر نَّ ج   ال 

ِّ و 
 
ةٌِّ أ ر  ِّ ُحف  ِرِّ ِمن  ان ُحف  ير   جهـنم یهـاحفره از یاحفره ای بهشت، یهاباغ از یباغ منزله هب ای ،قبر 2؛الن 

 .«بود خواهد
 از پس و قبر اّول شب مسائ  عمده ولی ؛دارند هم با خاصی ارتباط ی،کخا قبر و برزخی قبر البته
 هـاشادی هم و آن، فشار و قبر عذاب هم ن،یبنابرا 3.یکخا قبر نه و است برزخ عالم با مرتب  آن،

 یکخـا قبـر و ردیـگمی صورت برزخی بدن قالب با و است برزخ عالم با مرتب  آن، هایفراخی و
   .ندارد تییخصوص موارد، نیا در

                                                           
 .689، ص  9 ، ججسم و روح نظر از معاد. میمدتقی فلسفی، 1
 .13، ص 6، ج یقم تفسیرابراهیم قمی، بن. علی2
 ارتبـاط ،یاو در قبـر خـاک یمـاد و بـدن در برزخ انسان روح بین ، یعنییو قبر خاک یقبر برزخ . بدون تردید، میان3

، و از مـرگ پـس از بـدن روح تعلـق ، با قطـ وجود دارد؛ چون روح با بدن مادی در دنیا با هم و متید بودند یخاص
یابـد و ادامه می و خاکی مادی و بدن برزخی روح میان تری، این ارتباط در حّد پایینماده فوق یدر عالم حضور روح

قبـر و  ، حرمـتجنـازه و قبر خاکی خـود دارد. احکـام اسـالمی دربـاره قبـر، تشـیی  یمادبدن به خاصی روح توجه
شود که در کنار قبر خاکی، ارتباط بهتـری است. این ارتباط موجب می ارتباط همین قبور، بر اسا، ارتزی استیباب

بـا قبـر  قبـر برزخـی ارتباط دلی  به است؛ ولی خوب مردگان برای در هر جایی آداب با روح مربوطه برقرار شود. این
کید بیشتری استیبابی بر سر قبر آداب این ، بر انجامخاکی بـا  ارتبـاط نیز به جهـت . همچنین، ارواحاست شدهها، تأ

ُحـون  »فرمـود:  شوند. امیر مؤمنانخوشیال می و قبر خود، از حضور مؤمنان مادی بدن ْفر  ُهْم ی  ن  ـن 
ـاُکْم ف  ْوت  ُزوُروا م 

ُکم ت  ار  ی  ز  ، 4، ج الشـیعة وسـالل)حّر عـاملی، « شوند.یمردگانتان بروید؛ آنان از زیارت شما خوشیال م ؛ به زیارتب 
 (664ص 
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 زیرسـتاخ زرو تـا مرگ لیظه از هک است انسان برزخ قبر، از مقصود» فرموده: هم صادق امام
 1«.است

 معاذسعدبن داستان

 هــایجنگ در درخشــان ســابقه دارای و مدینــه در پیــامبر بــزرگ اصــیاب از معاذ،ســعدبن
 شـدتبه خنـدق، جنـگ در ،متعهـد مجاهـد این بود. خندق و احد بدر، جنگ: مانند اسالمی،
 شخصـاا  خـدا رسـول ،سـعد پیکـر تشـیی  در رسید. شهادت به مدتی، از بعد و شد مجروح

 بقیـ  قبرستان تا را آن و کرد حنوط را سعد جنازه اکرم پیامبر سپس، .بود گرفته را تابوت جلوی
 پایـان بـه دفـن کـار وقتی نمود. دفن را معاذ سعد جنازه و نمود حم  عبا بدون و برهنه سروپای با

ا» :گفت و آمد قبر کنار سعد مادر رسید، ُدِّ ی  ع  ِنيئا ِّ س  ِّ ه  ك  ة ل  نَّ ج   «بـاد! گوارا تو بر بهشت !سعد ای ؛ال 
ا» :فرمود سعد مادر به خدا رسول ِّ ی  مَّ

ُ
ِّ أ د  ع  ! س  ه  ِّ م  ِیِما  ال  ج  ای ت  ل  اِكِّ ع  ب  ِّ ر  اِإنَّ دا ِّ ف  اع  ِّ س  اد  هُِّ ق  ت  ااب  ص 

 
 أ

ة مَّ  قبـر، فشـار اکنـون همانا نکن. حکم خدا بر جزم طور به را چیزی باش! آرام !سعد مادر ای ؛ض 
   «گرفت. را سعد

هُِّ» فرمود: سخن این توضی  در اخد رسول ِّ ِإنَّ ان  ِّ َُُّلِقِهِّ ِف  ك  ع  ِلِهِّ م  ه 
 
 قبـر ]فشـار همانا 2؛ُسوءا ِّ أ

 «بود. بداخالق اشخانواده با که[ است این دلی  به او،

 نیك اعمال محوشدن .3

 بـه تواندنمی ارکگنه آدم است. یکن اعمال میوشدن یعنی حب ، گناه، اخروی پیامدهای از ییک
 رسـول .برنـدمی نیبـ از را شیکن ارهایک ثواب او، گناهان بسا چه زیرا ببندد؛ دل شیکن یارهاک

 شعملـ نامه و ایستدمی خود پروردگار مقاب  در شخصی ،قیامت روز» فرمود: اسالم گرامی
 :گویـدمی و نـدکنمـی مشـاهده عملـش نامـه در را خویش کنی اعمال ،پس .شودمی داده او به
 بـه .«بیـنمنمی آن در ،امهداد انجام هک را یکنی اعمال زیرا ؛نیست من عم  پرونده این !پروردگارا»
 جهـت بـه تـو خـوب عمـ  هکـبل ؛ندکنمی فراموش و گم را چیزی تو پروردگار :شودمی گفته او

  .رفت بین از فالنی، از غیبت
 در ،پـس .ودشـمی داده او بـه عملش نامه و شودمی آورده الهی پیشگاه به دیگری شخص ،سپس
 ؛نیسـت من عم  پرونده این !خدایا» :گویدمی و ندکمی مشاهده فراوانی طاعات خویش پرونده

                                                           
 .636، ص 4، ج یالکاف. کلینی، 1
 .484، ص امالیصدوق،  شیخ .2
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 ،پـس .ردکـ غیبـت تـو از فالنـی :شـودمی گفتـه او به .«امنداده انجام را کنی اعمال این من زیرا
 1«ت.اس شده منتق  تو عم  نامه به عملش نامه از او هایخوبی
 مخـّرب آثـار تواندیم انسان کین اعمال یعنی است؛ صادق هم قضیه این سعک که نماند ناگفته

ْ» فرمود: خداوند کهچنان ببرد؛ بین از را گناهان َحَسناِتْ ِإن  َنْ ال  ِهب  ئات ُیذ  ـیِّ  هـا،یکین همانـا 2؛الس 
 از یاریبسـ و رحـم صـله ،صـدقه توبـه، همچـون: خـوبی کارهـای «برند.می انیم از را هایبد

 .کنندمی پاک را گناهان پیامدهای و هاآلودگی خوب، یهارفتار
  گناهان تجسم .4

 و آزاردمـی شـدتبه را انسـان امر، این است. قیامت در انسان اعمال تجسم گناهان، آثار دیگر از
 «یابند. حاضر دادند، انجام را آنچه و 3؛حاِضراْا َعِمُلوا ما َوَجُدوا َوْ» کند؛می شرمنده

 تجسـم شـود،یم داده ارانکبد و ارانکویکن به فرکی ای پاداش عنوان به آخرت در هآنچ حقیقت، در
 و ُملکـی، و ظـاهری چهـره یکـی دارد: چهره دو انسان عم  که است گفتنی .آنهاست خود عم 

 بیند،می چشمش با آدم که گویندمی میسوسات دنیای به ُملک، .ملکوتی و باطنی چهره دیگری
 عمـ  دنیایی و ملکی چهره اینها، .کندمی لمس را آن المسه، نیروی و قوه با و شنودمی گوشش با

 مشـاهده قیامـت، در کـه دارد نیـز ملکـوتی و غیبـی چهره یک انسان، عم  این، بر عالوه .است
 را یتـیم مـال آدم کـه اسـت ایـن آن و دارد ملکـی ایچهـره یتـیم، مـال خوردن مثالا  شد؛ خواهد

 صـورت بـه کـه دارد ملکـوتی چهره یک عم ، همین ولی برد؛می هم لذت ظاهر در و خوردمی
ْ» :فرمایدمی کریم قرآن نماید؛می جلوه آتش ذیَنْ ِإن  ُكُلوَنْ ال  واَلْ َیأ  َیتامی َأم  ماْا ال  ما ُظل  ُكُلوَنْ ِإن   في َیأ 

م ْ ُِ  «خورند.می آتش قت،[یحق ]در خورند،می ستمکارانه را مانیتی اموال هک سانیک 4؛ناراْا ُبُطوِن
  محشر در رسوایی .5

 زمـین آنها، جمله از که کندمی فاش را کارانخال  پنهان رازهای مختلفی عوام  قیامت، روز در
َمِئذْ » است؛ ُثْ َیو  باَرها ُتَحدِّ  یگرامـ امبریپ «ند.کمی بازگو را شیخبرها تمام نیزم روز، آن در 5؛َأخ 

                                                           
 .969، ص 1، ج الوسالل کمستدر. نوری، 1
 .993. سوره هود، آیه 2
 . 31. سوره کهف، آیه 3
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   1۷  گناه اخروی پيامدهای و آثار پنجم: مجلس

 زنـی و مـرد هر اعمال هک است نیا ن،یزم خبردادن از منظور» :فرمود آیه این تفسیر در اسالم
 ارکـ فـالن روز، فالن در شخص فالن :دیگومی و دهدمی خبر اند،داده انجام نیزم روی بر هک را
 1«ن.یزم خبردادن است نیا داد. انجام را
  سخت و دقیق حسابرسی .6

 را خـود خطاهای حساب یدبا آنان است. قیامت روز در گنهکاران از حسابرسی گناه، آثار دیگر از
 بـه حسابرسـی جهـت از قیامـت در هاانسـان کـه شـودمی استفاده روایات و آیات از دهند. پس

 .6 شـوند؛می بهشـت وارد حساب بدون که کسانی .9 شوند:می تقسیم دسته چهار به اعمالشان،
 کـه آنها .3 داشت؛ خواهند پیش در سختی حسابرسی که کسانی .4 دارند؛ آسان میاسبه کهآنان

 شوند.می داخ  جهنم به حساب بدون
 و طاعـات و عبـادات و ایمـان در که آنانی» :فرمود سوم و دوم اّول، گروه مورد در خدا رسول

 کـه میانـه افـراد و شـوندمـی بهشـت وارد میاسـبه بدون اند،گرفته پیشی دیگران بر نیک کارهای
م( صغیره گناهان به احیاناا  و اندداده انجام را واجبات و کرده ترک را میرمات م   اند،شـده مبتال 2)ل 

 بـه پروردگـار دسـتورات به تفاوتیبی با و بوده گناه اه  کهآنان اما داشت؛ خواهند آسانی حساب
 3«.کشدمی درازا به میشر مدت طول در و سخت آنان میاسبه اند،داشته روا ستم خویشتن

  الناس کیفرحق   از اینمونه

 بـه و دارنـدبرمـی بـدهکار شایسـته و خـوب کارهـای از النـا،، حّق  جبران برای تقیام روز در
 یـا نکنـد کفایـت بـدهکار نیک کارهای اگر و شود صا  حسابش تا ،گذارندمی طلبکار حساب
 ،صـورت ایـن بـه تـا گذارند،می بدهکار حساب به و دارندبرمی طلبکار گناهان از باشد، نداشته
   .رودمی دوزخ به خالی دست با بدهکار که اینجاست شود. راضی شاکی
 ،است خوشیال کهدرحالی دارد، بسیار خوب کار که ایبنده ،قیامت در» فرمود: اکرم پیامبر

 دنیـا[ ]در شـخص این خداوندا! گوید:می و رسدمی راه از شخصی ناگهان شود.می میشر وارد
 کار که جایی تا ؛شودمی داده مظلوم آن به و گرفته او نیک کارهای از ،پس است. کرده ظلم من به

                                                           
 .448، ص 4، ج یافص تفسیر. مال میسن فیض، 1
، یعنی بنده یک بار مرتکب گناه شده است. در روایات، به گناهان صغیره مث  یـک بـار «لمم. »46. سوره نجم، آیه 2

 (466، ص 8، ج العین کتابنظر به نامیرم، تفسیر شده است. )
 .484، ص 90، ج الدقالق کنز تفسیر، یمشهد یمیمدرضا قم. میمدبن3
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 طلـب را شحّقـ و نشـده راضی طلبکار هنوز ولی ؛ماندنمی باقی بدهکار برای ایحسنه و خوب
 بـه کـه بـدهکار شخص که آنجا تا ؛دهندمی بدهکار به ،برداشته طلبکار گناهان از آنگاه .کندمی

 1«د.شومی جهنمی بود، بهشتی و کرده دلخوش خود خوب کارهای
 مدتطوالنی حبس .7

 :فرمـود خـدا رسول است. قیامت در مدتطوالنی هایحبس گناه، عواقب ترینمهم از یکی
«ْ َدْ ِإن  َعب  َبُ ْ ال  ْ َعَلی َلُیح    

ْ َذن  ْ ِماَئةَْ ُذُنوِبهِْ ِمن  هُْ َوْ َعا   ُظُرْ ِإن  َواِجـهِْ ِإَلـی َلَین  ـةِْ ِفـي َأز  َجن  َنْ ال  م   2؛َیَتـَنع 
 حـال، همـان در و شـود حبس سال صد گناهانش از یکی برای گاهی آخرت، جهان در شخصی
 «کند.می مشاهده خرامند،مي بهشت نعمت در هک را خود خانواده

 گناهکـار فرد که کندمی داللت روایت، این» گوید:می حدیث این شرح در مازندرانی صال  مال
 مـدت، ایـن در او که ندارد داللت و شودمی نگهداری و حبس جایی در و من  بهشت به ورود از
 3«رود.می جهنم به
 جهنم آتش .8

ْ» است؛ جهنم آتش در گرفتاری گناهان، دیگر آثار از ِصْ َمن  هَْ َیع  ْ َرُسوَلهُْ َوْ الل  َمْ ناَرْ َلهُْ َفِإن  ـن  َُ  4؛َج
 قابـ  دنیـا آتش قطعاا  «اوست. ازآن   دوزخ آتش ند،ک سرپیچی رسولش و خدا اطاعت از که کسی

 آن، دقیـق فهـم و نـداریم اختیـار در دوزخ آتـش از اینمونه ما زیرا نیست؛ جهنم آتش با سهمقای
اَرْ» :فرمایـدمی کریم قرآن .نیست ممکن برایمان تی الن  اُسْ َوُقوُدَها ال  ِحجـاَرةُْ َوْ الن   هکـ آتشـی 5؛ال 

 .«هستند هاسنگ و مردمان آن، هیزم

  امیدبخش هایبشارت پایانی: سخن

 مـورد در بگـویم. سـخنی هـم شـیعیان بـه بیـتاه  هایبشارت از است مناسب جااین در
 جبـران را خـود لغـزش و کـرده توبـه گناهکـاران اگر اما شد؛ بیان مواردی گناه، اخروی کیفرهای

 شـد. خواهنـد برخـوردار بیتاه  الطا  و معنوی امدادهای و الهی الطا  از قطعاا  نمایند،
                                                           

 .44، ص6، جوالنهایة البدایة نهایة؛ به نق  از: 40، ص 4، ج األعظم النبی حکمشهری، . میمد میمدی ری1
 .616، ص 6، ج یالکاف. کلینی، 2
 .648، ص 1، جکافی اصول شرح. مال صال  مازندرانی، 3
 .64. سوره جن، آیه 4
 .63. سوره بقره، آیه 5
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 کند:می روایت هشتم، قرن انمیدث از دیلمی، ابومیمد
 از امـام آمـد. حضرت حضور به ـ بود مؤمنان امیر شیفتگان از که ـ همدانی حارث روزی
 در حضـرت اسـت. کشـانده نجایا به مرا شما به عالقه و عشق گفت: او شد. ایجو او آمدن علت

 نجـایا بـه را وتـ مـا میبـت جـز ایزهیـانگ چیه است. طور نیهم خدا به» فرمود: او سخن دییتأ
 رد،یـمنمی مـا دوسـتان از ایبنده چیه» فرمود: او به تشکر عنوان به علی آنگاه «است. اوردهین

 و دشـمنان از ن،یهمچنـ و نـدیبمی دارد، دوسـت کـه طـوری آن مـرا مردن، هنگام در نکهیا مگر
 نـدیبمی مرا اهد،خونمی دلش کهدرحالی مرگ، هنگام در نکهیا تا رد،یمنمی کسی هم ما مخالفان

 1«شود.می شرمنده و

 جای سه در تیباه  ما میبت و دوستی حارث![ ای»] فرمود: حارث به علی امام همچنین،
 مـورد قبـر در کـه مـوقعی مرگ، فرشته نزول هنگام داد: خواهد سود تو برای سازسرنوشت و مهم

   2«.یباش ستادهیا پروردگار مقاب  در امتیق روز در که زمانی و رییگمی قرار بازخواست و سؤال
 

                                                           
 .338، ص المؤمنین صفات فی الدین أعالم. دیلمی، 1
 .389ان، ص . هم2





 نمازشناسی
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطلوب نماز هایویژگی و نماز اهمیت 
 نماز در خشوع ایجاد راهکارهای 
 نماز ترک و سستی عواقب و عوامل 





 مطلوب نماز هایویژگی و نماز اهمیت :مشش مجلس

 *آیتی اصغر والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 ،حـال عـین در امـا ؛دهش واکاوی گوناگون هایزوایه از الهی ۀفریض ینا و بیث نماز ۀدربار بارها
 چـه دارای ،اثـربخش و مطلـوب نماز که است این آن و دکر اشاره نماز از یدیگر ۀویاز به توانمی

 اثـربخش صـورت هـر به نمازی، هر آیا :است جهت بدان بیث این بایستگی ست.هاییویژگی
 سـال پنجـاه کـه مردی بساچه» فرمود: صادق امام خاص؟ ایهویژگی با نماز یا بود. خواهد

 بـود؟ خواهـد چه این از ناگوارتر پس !باشد نپذیرفته خدا را او نماز   یک حتی و باشد خوانده نماز
 را نمازشـان اگـر کـه شناسـیدمـی را کسـانی تان،یاران و همسایگان میان در شما سوگند، خدا به
 و تکـریم ادای در رازیـ ؛شـویدنمـی پذیرا را نمازشان شما وانند،بخ شما احترام و تکریم خاطربه

 طـاعتی هـیچ شایسته، طاعت جز لاعمت خداوند اند.کرده ییاعتنابی و انگاریسه  ،شما احترام
   1.«بهابی و ارجبی طاعت به رسد چه تا پذیردنمی را

 یافتـه سـامان زیر میورهای رد و نماید تبیین را مطلوب نماز هایویژگی که کوشدمی نوشتار این
 .است

 نماز اهمیت (الف

 نمـاز، اسـت. برخـوردار ایویـژه اهمیـت و جایگاه از ادیان، تمام در بلکه اسالم در تنهانه نماز،
 از یکـی ،قـرآن در و داده اختصـاص خـود بـه را روایات و آیات از یبسیار تعداد که ستعبادتی

 در تعبیرهـا بهتـرین همچنـین .است شده شمرده نماز ۀاقام شایسته، هایانسان صفات ترینمهم
                                                           

 حوزه علمیه قم. 4سط  آموخته دانش *
 .681، ص 4، ج الکافی. کلینی، 1
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 و 4معـراج 3،نور 2،دین وجه 1،اسالم را، مانند: تعابیری ؛است یافته اختصاص نماز به ،روایات
 بـه امـر ،موسی حضرت به خداوند دستور اولین کهاین ترمهم همه از 5.عم  ترینفضیلت با

ُت  أَنا َوْ» بود: نماز ۀاقام َتر  تَْ اخ  نی * وَحییُْ ِلما ِمع َْفاس  نی أَنا إاّلْ إلهَْ ال اللهُْ أَنا إن  ُبد  لةَْ أِقِمْ َوْ َفاع   الص 

 ده! فرا گوش شود،می وحی تو بر آنچه به اکنون ،برگزیدم رسالت( مقام )برای را تو من و 6؛ِلِذكری
 اولـین نهمچنـی «بپـادار! مـن یـاد هب را نماز و بپرست مرا نیست! من جز معبودی .هستم الله من

ـُ ْ مـا أیَنْ ُمباَركاْا َجَعَلنی َوْ» بود: نماز ،گهواره در عیسی حضرت به سفارش صـانی َوْ كن   َأو 

لةِْ كاةِْ َوْ ِبالص  ُ ْ ما الز   کـه زمـانی تـا و داده قـرار پربرکت وجودی ،باشم که هرجا مرا و 7؛َحیاْا ُدم 
 «است! کرده توصیه زکات و نماز به مرا ام،زنده

 مطلوب زنما هایویژگی

 اخالص .1

ْ» فرماید:می قرآن است. اخالص ،نماز مهم هایویژگی از یکی ْ ُقل  یای َوْ ُنُسكی َوْ َصلتی إن   َمح 

ْ ِلّلهِْ َمماتی َوْ عاَلمیَنْ َربِّ  بـرای همـه مـن، مـرگ و زنـدگی و مـن عبـادات تمام و نماز که بگو 8؛ال 
 )حرکـاتنشسـتن  وایسـتادن  تنهـا ،نمـاز» فرمـود: علی «است. جهانیان پروردگار خداوند
 9.«ستا یگانه خدای به توجه و اخالص ،آن حقیقت و نیست ظاهری( اعمال و جسمی

 راهـی را نمازگزار ،بهشت درهای گشودن جایبه ،ریا به آمیخته نماز ریاست. اخالص، مقاب  در
 بـرای کسـی گـرا اما 11؛است داده وعده را جهنم ،نماز در ریاکاران برای خداوند نماید.می دوزخ

                                                           
 .968، ص 13، ج بحاراالنوار. مجلسی، 1
 .610، ص 4، ج الکافی. کلینی، 2
 .14، ص 9، ج القلوب ارشاد، دیلمی. 3
 .404، ص 11، ج بحاراالنوار. مجلسی، 4
 .68، ص الدعوات. راوندی، 5
 .93و  94طه، آیۀ  سوره .6
 .49مریم، آیۀ سوره . 7
 .986انعام، آیۀ سوره . 8
 .464، ص 9، ج البالغهنهج شرحالیدید، ابی. ابن9

 . 606، ص 11، ج بحاراالنوارمجلسی،  ؛9ـ  1ماعون، آیۀ سوره . 11
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ِّ» :فرمود زهرا حضرت کند.می نازل برایش را هامصلیت بهترین او ،کرد کار خدا ن  ِّ م  د  اع  ص 
 
 أ

ِّ اللِهِّ إل ی ِتِهِّ َّاِلص  ِّ ِعباد  ط  ب  ِّ اللهُِّ أه  یَّ ِّ ع  ِّ و  ل  يِهِّ ج  ِّ إل  ل  ض  ِتِهِّ أف  ح  ل  ص   سـوی بـه خالص عبادت هرکس 1؛م 
 «فرستاد. خواهد وا برای را مصلیت بهترین خداوند ،بفرستد پروردگارش

 بیـرون کـه وضو برای بود. سرد بسیار هوا» خوانیم:می «شیرازی صیاد شهید» دربارۀ یاهخاطر در
 کـه صـب  روز یک شویم. گرم تا گرفتیممی کامیون اگزوز زیر را مانهایدست بعدش ،آمدیممی

 تعجب خیلی ست.ا نماز مشغول بیابان وس  ها،دوردست در کسی دیدم بیرون، آمدم وضو برای
 تنهایی در که ستشیرازی صیاد شهید دیدم .جلو رفتم ؟خواندمی نماز چگونه سرما نآ در .کردم

 2.«است خویش خالق با مناجات گرم ،کند احسا، سرمایی سوز کهاین بدون ،اخالص و
 خشوع .2

 ،خداونـد اند.داشـته فراوانـی کیـدأت آن بـر روایـات و قـرآن که ستعناصری از ،نماز در خشوع
   3.است دهکر یاد مؤمنان صفت اولین را آن و زده گره نماز در خشوع به را انسان سعادت

 وقتـی ،اکـرم پیـامبر د.شـومی رظاه نیز اعضا در اثرش ند،ک درک را خداوند عظمت که دل
ِّ» :نـدفرمود ،کنـدمی بـازی خـود ریش با نماز در که دیدند را شخصی او  ِّ ل  اع  ش  ُباهُِّ َّ  ل  ِّ ق  اع  ش  خ  ِّل     
واِرُحِّ  هـم ایشـان بیت اه  دربارۀ «شدند.می خاش  نیز اعضایش داشت، خشوع قلبش اگر 4؛هُِّج 

ِّ» :کـردمی تغییـر شـانرنـگ ،خواندندمی نماز وقتی که اندگفته ِّ كاان  ِمنين  ُماؤ  ميُرال 
 
ِّ إذا أ اذ   ِفای أَّ 

ُوُضوِءِّ يَِّّ ال  غ  ِّت  ُههُِّ ر  ج  ِّ و  ةِِّ ِمن  عاال ی اللاِهِّ َّيف  ِّ ت  ِّ و  اُنِّ كاان  س  ح  ار   ِّ إذا ال  ِّ ف  ا ُوُضاوِئِهِّ ِمان  يَّ غ  ِّت  ُناهُِّ ر  و   وقتـی 5؛ل 
 وضـویش حسن امام وقتی .کردمی تغییر خدا خو  از صورتش کرد،می وضو به شروع علی

 «کرد.می تغییر رنگش کرد،می تمام را
 چهـ » گویـد:مـی «جبیر بن سعید» بودند: چنین نیز ائمه و رسول حضرت اصیاب

 بـودم شـنیده رازیـ نشناختم؛ ایستادمی من چپ یا راست طر  کهرا  کسی اام ؛خواندم نماز سال

                                                           
 .631، ص 81، ج االنوار بحار. مجلسی، 1
 .89ص ، بکشید خط هاحرف این زیر، اصغر آیتی و حسن میمودی. 2
 .6ـ  9مؤمنون، آیۀ سوره . 3
 .48، ص الجعفریات اشعث،میمدبن. 4
 .444، ص 9، ج المسالل ومستنبط الوسالل مستدرک. حسین نوری، 5
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   1.«نشناسی ،است ایستاده تو چپ یا راست طر  در که را کسی ،است آن نماز در خشوع
 گویـد:می اسـت، داشـته مالقـات بارهـا بـزرگ عـار  «حـداد سیدهاشم» با که مطهری استاد

 توّجه با» گفتم: «خوانی؟می چگونه را نماز» کردند: السؤ من از رفتم، ایشان دیدن به که باریک»
 فقـ  هـتتوّج  نماز در خوانی؟می نماز کی پس» فرمودند: ایشان «آن. کلمات و معانی به کام 

 2!«مکن توّجه معانی به )تنها( و باشد خدا به
 خواندن وقت اول .3
 برگیر ی   بییا   سیت    ذ   وقیت   ی   باز

 

 رگییر ی ب بیییا  سییت  نگییر   ل آسییما  
 

 تیاریی   جی   بی   نییییی   رفىیی   چ   ر
 

 3برگیر ی   بیا  ست  نشا  و خطب  جا ه 
 

 جالـب ۀنکتـ است. آمده میان به نمازگزاران صفات از سخن ،معارج ۀسور از نگسگران یآیات در
 ذکـر مـازن از میافظـت اش،ویژگـی آخـرین و نآ بر مداومت نمازگزار، صفت اولین کهاین توجه
 نمـاز خواندن ،را نماز بر میافظت مصادیق از یکی ،آیه این توضی  در رضا امام است. شده

 آخـر بـر وقـت اول نمـاز برتـری ،ینمعصـوم حضرات نگاه در 4.اندکرده بیان وقت اول در
 5.است شده شمرده دنیا بر آخرت برتری همچون ،وقت

 ییشناسـا معیـار سه از یکی ار آن ،صادق امام که دارد اهمیت جانآ هب تا نماز اوقات رعایت
ِحُنواإ» د:کر معرفی شیعیان ت  نا م  ت  ِّ شيع  د  ِّ ِعن  الث 

ِّ ث  د  واقيِ ِّ ِعن  الةِِّ م  ِّك ِّ الصَّ ِّ يف  ُتُهم   َ يهاا... ُمحااف  ل   6؛ع 
 میافظـت آن بـر چگونـه کـه بنگریـد نماز، اوقات هنگام نمایید: امتیان چیز سه با را ما شیعیان
 اهتمـام نماز وقت به که دوستانی از ،اندخواسته خویش یاباص از دیگر جای در ایشان «دارند.

 7.نمایند دوری ندارند،
 مـن اگـر» گفتنـد: «انصاری آقای» به ،بود بستری بیمارستان در که عمر اواخر در خمینی امام

                                                           
 .914، ص نماز دربارۀ نکته یک و هزار، حسین دیلمی. 1
 .668ـ  661، ص عارفان هایناگفته. میمدجواد نورمیمدی، 2
 . اسدالله خندان املشی.3
 .431، ص 11، ج االنوار بحار. مجلسی، 4
 .613، ص 4، ج الکافی. کلینی، 5
 .904، ص 9، ج الخصال. شیخ صدوق، 6
 .816، ص 6، ج الکافی. کلینی، 7
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 نیامـد دلم و شد اذان وقت که گویدمی انصاری آقای «کنید. بیدارم وقت اول نماز برای خوابیدم،
ُرم که بیماری وضعیت این با را امام  بیـدار امـام اذان، از بعد دقیقه ده کنم. بیدار داشت دست به س 
 لـب پـایم که اآلن چرا ؛امخوانده وقت اول را نمازم حاال تا عمرم اول از» گفت: ناراحتی با و شد
 1«؟افتاد تأخیر دقیقه ده ،است گور

 جماعت به و مسجد در نماز خواندن .4

 پیـامبر ،اسالم صدر همان از لذا ؛است مسجد در نآ خواندن نماز، هایویژگی نتریمهم از یکی
 فرمودنـد:می ایشـان نند.ک بنا مختلف جاهای در را متعددی مساجد که داشتند اهتمام اکرم

 مسـاجد، کـه کسـی حـال بـه خوشـا .دکـر معرفـی زمـین بر خود هایخانه را مساجد خداوند»
 امخانـه در مرا سپس ؛نماید تطهیر را خود اشخانه در که کسی الح به خوشا و باشد او هایخانه

 که را آنان پس نماید! تکریم را زائر که است واجب ،شونده زیارت بر که باشید آگاه نماید. زیارت
 2.«دهید بشارت قیامت روز در درخشان نور به ،روندمی مساجد سمت به شب تاریکی در

 علـی امـام ؛دارد زندگی در نیز وانیافر کارکردهای شمار،بی  یفضا بر عالوه مسجد در نماز
 یابـد:می دسـت فائده هشت این از یکی به باشد، داشته آمد و رفت مسجد به کس هر» فرمودند:

 چشـم بـدان کـه رحمتـی میکم، اینشانه جدید، علمی برساند، نف  او به خدا راه در که برادری
 را گناهی یا برساند هدایت به را او که سخنی دهد، نجات تهالک از را او که سخنی ،باشد داشته

 3.«کندمی رها حیا روی از یا و خدا تر، از
 بخوانـد. جماعـت نمـاز و برسـد مسجد به تا رفتمی راه کیلومتر سه ،«راشکی شیرعلی شهید»

 را راه همـهاین چرا جان!یعل» گفتند: ،داشتند خبر او رویپیاده همهاین از که مادرش و پدر روزی
 پیـاده این» گفت: آرام و انداخت نگاهی مادر و پدر صورت به لبخند با شیرعلی «روی؟می پیاده

 نفعـی چـه» گفتند: و کردند نگاه هم به شیرعلی مادر و پدر «هست. هم شما نف  به ،من رفتنراه
 هـزار راه در ،روممـی مسجد به پیاده من وقتی» گفت: شاداب ۀچهر همان با شیرعلی «پسرجان؟

 و فرستممی دیگر صلوات هزار هم برگشت راه در و دهممی پدرم به را ثوابش و فرستممی صلوات

                                                           
 .64، ص باران زیر، اصغر آیتی و حسن میمودی. 1
 .618، ص القدسیة األحادیث فی السنیة الجواهر، حّر عاملی. 2
 .301، ص 6، ج لالخصا. شیخ صدوق، 3
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 1.«کنممی هدیه مادرم به را آن ثواب
كُعوا َوْ» فرموده: کریم قرآن که گونههمان است شایسته  بـا و مسـجد در نمـاز 2،«عیَنْالـّراكِْ َمَعْ ار 

 بـوده نظـر مـورد «ما» باشد، «من» از سخن کهآن از بیش ،نماز در چراکه ؛دوش هنداخو جماعت
 راه بـه را مـا» ،«جوییممی یاری تو از تنها» ،«پرستیممی را تو تنها» کنید: توجه موارد بدین است.
 نهمـا به اشاره توانمی را جمالت این .«خدا صال  بندگان و ما بر سالم» و «فرما هدایت راست
 ضـرورت مـوارد در جـز مؤمن، نیست سزاوار و است جماعت ز،نما در اص  که دانست مطلب
   نماید. اقامه تنهاییبه را نمازش

 آرزو چیز هفت خاطر به جبرئی  ،مکرا پیامبر ۀفرمود به که ستایاندازهبه جماعت فضیلت
 3.است جماعت نماز در حضور ،هاآن از یکی و داشب آدم فرزندان از تا داشت

 بودنبانشاط .5

 از ن،امنافقـ نکـوهش جایگـاه در قـرآن اسـت. نماز در شادابی مطلوب، نماز معیارهای گردی از
لةِْ إَلی قاُموا إذا» است: گفته سخن نماز در آنان کسالت  نمـاز به که هنگامی 4؛سالیكُْ قاُموا الص 

 «ایستند.می کسالت با ایستند،می
 را مـا بـالل،» فرمـود:می و رسـدفرا نمـاز وقـت که بود منتظر همیشه ،خدا رسول مقاب  در

 5!«نما راحت
 :اسـت فرمـوده خمینـی امـام .بـود خواهـد بیشـتر و بهتـر آن اثـر ،باشد تربانشاط نماز هرچه

 هضـم زودتـر ،کنند می  بهجت و سرور روی از را غذا اگر که است آن بر عقیده را اطبا چنانچه»
 بهجـت روی از را روحانی غذاهای نسانا اگر که کندمی اقتضا روحانی طب طورهمین ،شودمی

 بـاطن و شـود واقـ  زودتـر قلب در آن آثار کند، احتراز تکلف و کسالت از و کند تناول اشتیاق و
ِّ» :دانـهفرمود باقر امام 6.«دگردمی تصیفه زودتر آن با قلب ُقام  ای الت  االةِِّ إل  كاِساال ِّ الصَّ ِّ ُمت   ال و 

                                                           
 .61، ص بکشید خط هاحرف این زیر اصغر آیتی و حسن میمودی،. 1
 .34بقره، آیۀ سوره . 2
 .681، ص نصایح، علی مشکینی. 3
 .936نساء، آیۀ سوره . 4
 .986، ص الفالح مفتاح، حسین شیخ بهاییبنمیمد. 5
 .63، ص ةالصال آداب،  الله خمینیروح. 6
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ناِعسا ِّ ِّ ُمت  ثاِقال ِّ ال و  ه ُمت  إنَّ ِّ اف  ِلِّ ِمن  ل  فا  َّ   کـه برمخیز نماز به میلیبی و چرت کسالت، حال با 1؛الن 
 «است. نفاق ۀشیو از هااین

 نماز بودندائمی .6

 مقصـد بـه را انسـان توانـدنمی مـوقتی نماز ست.موقتی زیاد   کار از بهتر بسی ،همیشگی کم   کار
ـذیَنْ» کند:می ذکر دائمی نماز را نمازگزاران صفت اولین ،معارج ۀسور در خداوند .برساند  ُهـم ْ ال 

م ْ َعلی ُِ  و نمـوده تعطیـ  را خویش زندگی تمام اینان، که نیست این آیه مراد البته 2.«داِئُمون َصلِت
 «مُهـ» ضـمیر به را «ۀصال» ۀکلم کهاین ،ییطباطبا عالمه ۀفرمود به هستند. نماز مشغول همواره
 نمـاز در دائم کهاین نه ؛اندداشته مداومت نمازشان خواندن بر که دارد ین ا بر داللت ،کرده اضافه

 آن در مـداومت بـا ،عملـی هر اثر کهاین و است اشاره نماز در مداومت به ،آنان ستودن و اندبوده
 3.شودمی کام 

ِّ» فرمود: اکرم پیامبر نیز، نماز ترک مذمت در ن  ِّ م  ر ک  الة ِّا ت  دا ِّ لصَّ م  ع  ِّ ُمت  د  ق  ِرِّ ف  ِّب  ِّ ئ  اةِِّ ِمن  ِّ اللاِهِّ ِذمَّ  و 
ةِِّ ُسوِ ِّ ِذمَّ  بیـزاری شـانامـان و رسـول و خـدا ۀذّمـ از نخواند، عمد روی از را نماز هرکس 4؛اللِهِّ ر 

 «است. جسته

 شـبی ،بـودم رفتـه سربازی به که طاغوت زمان در» د:سوینمی خاطراتش در «رستمیاباب شهید»
 یـخ کـه افتـاد پادگـان وسـ  حو  به چشمم بود. بسته پادگان حمام کردم. پیدا حمام به احتیاج

 داخـ  رفتم درنگ بدون و هایخ شکستن به کردم شروع آهسته نگهبان، افسر از تر، با بود. بسته
 افسـر کـه بـودم حـو  داخـ  هنوز بود. مقد، و مهم هدفم ولی ؛بود سرد خیلی آب. حو 
 بـودم خوشـیال خیلی و ندمخوا را نماز بازداشتگاه در .کرد بازداشت مرا ناراحتی با و آمد نگهبان

 عتـاب بـا او بـرد. پادگـان مسنول پیش مرا نگهبان افسر روز آن صب  است. مهم برایم همهاین که
 و مســلمانم یــک مــن !نداشــتم ایچــاره» گفــتم: «زدی؟ هــم بــه را پادگــان نظــم چــرا» گفــت:

 ،برداشـت تیپاک او .رفت کمد سمت به و کرد تأم  کمی فرمانده «شود. قضا نمازم خواستمنمی
 خـود بـا «نکـن. کارها این از هم دیگر و بیرون برو» گفت: و داد من به ،گذاشت آن داخ  چیزی

                                                           
 .649، ص 89، ج األنوار بحار. مجلسی، 1
 .64معارج، آیۀ سوره . 2
 .94، ص 60، ج المیزانطباطبایی،  سید میمدحسین .3
 .483، ص 4، ج الفقیه الیحضره من. شیخ صدوق، 4



۷1    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 اسـکنا، یـک دیـدم ،کـردم باز را پاکت در وقتی است. نوشته بازداشتی هفته یک حتماا  که گفتم
 هـمآن ؛بـود زیاد خیلی موق  آن صدتومان شدم. خوشیال خیلی .است پاکت داخ  صدتومانی

 1.«نداشت درآمدی منب  که سربازی برای
 تعقیبات با نماز .7

إذا» فرمود: متعال خدای .است تعقیبات ،مطلوب نماز هایویژگی از یکی ِّ ف  غ    ر  ِّ ف  ب  انص  ِّ ف   إلای و 
ِّ ب ک  ب ر  غ  ار   سـوی بـه و پـرداز دیگـری مهـم بـه ،شـویمـی فـارغ مهّمـی کـار از یوقت پس 2؛ف 

 از بعـد تعقیـب و دعا ،منظور که خوانیممی روایات در آیه این  توضی در «کن. توّجه پروردگارت
 آن بعـد مسـتیبی نمـاز خوانـدن از بـیش ،را نمـاز بعـد تعقیب و دعا فضیلت حتی و است نماز

 د:انـکرده نقـ  آیـه ایـن توضی  در ،باقر امام بزرگوارشان پدر از صادق امام 3.انددانسته
 آخرتـت و دنیـا امـور برای و شو تعقیب مشغول اینشسته هک حالی در ،خواندی را نمازت وقتی»

 صـادق امـام ،روزی و رزق ازدیاد برای صب  نماز از بعد یدعا و تعقیب ثیرأت در .«4کن دعا
قيُبِّ» فرمود: ع  ُغِّ التَّ ل  ب 

 
ِبِّ فی أ ل  ِ ِّ ط   ْ ِّ الر  ِبِّ ِمن  ر  ِبالدِِّ ِفی الضَّ  زودتـر را انسـان (،نماز بعد) تعقیب ؛5ال 

 کـه کسـی ،اسـت گفتنـی «.آن کسـب بـرای شهرها به رفتن تا رساندمی روزی و رزق هب بیشتر و
 شـدتبـه ،کنـدمی تـرک را سـجاده و شده بلند جایش از دعا، بدون ماز،ن تماما از بعد بالفاصله

ِّإ» فرمود: صادق امام گیرد.می قرار مذمت مورد ِّ نَّ د  ب  ع  ِّ إذا ال  نیی ِّ قام  الةِِّ ِفی ع  ِّ ام ِّقاف ِّ الصَّ  ِتاِهِِّلحاج 
ِّ اللهُِّ ُقوُ ِّی ِّ ک  بار  ِّ ت  ُمِّی ِّ أما ال یعت ِّ و  ل  دی ع  ب  ا یأن ِّ ع  ِضی الَّذی أن  ِّ أق  واِئج  ح   بـا ،نمـاز از بعـد بنـده وقتـی 6؛ال 

 کـه هسـتم مـن داندنمی ،من بنده آیا که گویدمی متعال خدای رود،می خود حاجت دنبال عجله
   «کنم؟می برآورده را او هایحاجت

                                                           
 .906، ص بکشید خط هاحرف این زیر، اصغر آیتی و حسن میمودی. 1
 .8و  1انشراح، آیۀ سوره . 2
 . 436، ص 4، ج الکافی. کلینی، 3
 .116، ص 90ج  البیان، مجمع. طبرسی، 4
 .361، ص 8، ج الشیعه وسالل. حّر عاملی، 5
 .313، ص 6، ج الکافی. کلینی، 6



 نماز در خشوع ایجاد ارهایراهک :مفته مجلس

 *یاسینی سادات زهره

 اشاره

 دسـتور ایمـان اهـ  بـه خداوند رو این از است؛ ویژه اهمیت دارای و دین ارکان از یکی ،«نماز»
َتعیُنوا َوْ» بگیرند: کمک نماز از زندگی، مسائ  در که دهدمی رِْ اس  ب  ـلةِْ َوْ ِبالص   همچنـین 1«.الص 
ـذیَنْ» تقواسـت: و ایمـان اهـ  هـمم خصوصیات از نماز، ۀاقام ِمُنـوَنْ ال  ـِ ْ ُیؤ  َغی   قیُمـوَنْیُْ َوْ ِبال 

لةَْ  مطلـق ،گنـاه از نمـاز بازدارندگی .داردبازمی منکر و فیشا از را انسان نماز، همچنین 2«.الص 
 آن در خشـوع ،نمـاز اثربخشـی شـرای  تـرینمهم ۀجمل از ؛دارد بستگی چند شرایطی به و نبوده

 ایم.پرداخته نماز در خشوع جادیا یبرا ییراهکارها به نوشتار، این در است.

  خشوع مفهوم

 در ییطباطبـا عالمـه «.آوردنپایین» معنایبه است؛ «خش » ریشۀ از عربی مصدری ،«خشوع»
 کـه دهدیم دست مقهور افراد به و ستیخاّص  تأثر یمعنابه خشوع» د:یفرمایم لمهک این ریتفس
 یجـا هـر از و گشـته او معطـو  شـانتوجه همۀ هک یطور اند؛گرفته قرار رقاه یسلطان برابر در
   3«شود.یم قط  گرید

  نماز در خشوع جایگاه

 کـه دارد روحـی و بـاطن ظـاهر، ایـن بـدانیم، آن ظاهر و جسم منزلۀبه را نماز اعمال و اذکار اگر
                                                           

 رشتۀ تفسیر و علوم قرآن. 4پژوه سط  دانش *
 .698، ص 9، ج نمونه تفسیرو دیگران،  مکارم شیرازی ناصر و ر.ک: 34بقره، آیۀ سوره . 1
 .4بقره، آیۀ سوره . 2
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 نمـاز در خشـوع یـژۀو جایگاه خشوع. و قلب حضور دارد؛ نماز گذاریارزش در بسزایی اهمیت
َلَحْ َقد ْ» دید: آیه این در توانمی را، ِمُنوَنْ َأف  ُمؤ  ذیَنْ ال  م ْ في ُهم ْ ال  ُِ  ایـن با خداوند 1.«خاِشُعوَنْ َصلِت

 اخـروی و دنیایی سعادت عوام  از بنابراین داند؛می نماز در خشوع به منوط را رستگاری استناد،
   است. نماز در خشوع آمده، مطلق که آن نبجوا تمام با معنوی، و مادی عبارتیبه و
واُضاُعِّ» فرمودنـد: حضـرت پرسـیدند؛ نمـاز در خشـوع معنای دربارۀ ،اکرم پیامبر از  ِفا  التَّ

الةِِّ ِّ الصَّ ِّ و  ن 
 
ِّ أ ِبل  ُدِّ ُیق  ب  ع  ِبِهِّ ال  ل  ِهِّ ِبق  ل ی ُكل  ه ع  ب   بـه قلـب، تمـام بـا بنده کهاین و است نماز در فروتنی 2؛ر 

 «آورد. روی پروردگارش
ِعِّ ...» فرمودند: علی امام ش  خ  ُجُلِّ ِلي  الِتِهِّ ف  الرَّ هُِّ ص  إنَّ ِّ ف  ن  ِّ م  اع  ش  ُباهُِّ َّ  ل  اِهِّ ق  ِّ ِلل  ایَّ ِّ ع  ِّ و  الَّ ِّ ج  اع    ش   َّ 

واِرُحهُِّ  بـا باشد، رام( )و خاش  خدا برای که قلبی راستیبه باشد. خاش  نمازش در باید انسان 3؛ج 
 «(گرفت. واهدخ خضوع حالت جوارحش )و کندنمی بازی چیزی

 کسـب ضـرورت آنچـه دانسـت بایـد امـا باشـند؛ کرده بسنده نماز ظاهر به ایعده است ممکن
 فرمودنـد: که است کمی  به خطاب امیرالمؤمنین فرمایش سازد،می روشن انسان بر را خشوع

 اسـت ایـن مهـم بدهی! صدقه و بگیری روزه بخوانی، نماز )زیاد( که نیست این مهم کمی ، ای»
   4.«گیرد صورت راستین خشوع و خداپسندانه و پاک عم  با نماز که

 ؟مینـکمـی سـجده دوبـار نمـاز، عـتکر هـر در مـا چـرا» :ردکـ سؤال علی امام از شخصی
   «؟است کخا در تییخصوص چه .مینمای سجده هم باریک م،ینکمی وعکر باریک هک طورنیهم

ُا» :خواند را آيه اين اميرالمؤمنين ْ ِمن  ُـا َوْ ُنعیـُدُكم ْ فیُـا َوْ نـاُكم َْخَلق  ـِرُجُكم ْ ِمن   تـاَرةْا ُنخ 

ری  5«.ُاخ 

 عنیی داریم،برمی و گذاریممی سجده بر سر وقتی هک کرد مضامین این متوجه را او حضرت یعنی
 نهـیم،مـی خاک بر سر که دیگر باری .است کخا از رمانیکپ تمام و میاشده دهیآفر کخا از همه

 داریـم،برمی را سرمان که دوباره .گشت برخواهیم کخا به باز و مرد خواهیم هک دیایب یادمان دیبا
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   ۷3  نماز در خشوع ايجاد راهکارهای هفتم: مجلس

 1.شد خواهیم مبعوث و میشور کخا نیهم از گرید باریک هک معناست بدین
 را تـو چرا دانیمی آیا موسی، ای که کرد وحی موسی حضرت به خداوند» فرمود: صادق امام
 مطلب این راز نه؛» کرد: عر  موسی شدی؟ ملقب هالل کلیم به و برگزیدم خود کالمیهم برای

 را کسهیچ آنان، میان در و کردم کام  بررسی را بندگانم که کرد وحی او به خداوند «دانم.نمی را
 را اتگونـه گـزاری،مـی نماز هرگاه تو موسی، ای نیافتم. فروتن و متواض  خود برابر در تو اندازۀبه

 2.«گذاریمی زمین بر را اتچهره و نهیمی خاک روی

 خشوع ایجاد ظاهری راهکارهای
 ظـاهری اسـباب با خشوع بودندرونی اما کند؛می سرایت بیرون به درون از و ستدرونی خشوع
 گونـههمان یعنی است؛ انکار غیرقاب  دیگریک بر باطن و ظاهر تأثیر و ندارد مغایرتی هیچ داشتن

 باشند. داشته نماز روح بر منفی یا مثبت آثار توانندیم هم ظواهر کند،می اثر ظاهر بر باطن که
  مناسب مکان .1

 مسـتقیم تأثیر نمازگزار روحی حالت در ها،آن رعایت و ارزنمازگ مکان مستیبات که دانست باید
 بـدون و بوده خالی برق و زرق از مسلمانان، مساجد و نماز هایمکان که است شده توصیه دارد.

 جـا چنـد در نمـاز خوانـدن کـه اندآورده شانالمسائ توضی  در خمینی ماما باشند. تشریفات
 کوچـه و خیابان و جاده در است، باز که دری مقاب  انسان، مقاب  »... :جمله آن از است؛ مکروه

 باطـ  ولی است؛ حرام باشد، زحمت چنانچه و نباشد زحمت کنندمی عبور که کسانی برای اگر
 کـه ایچالـه و چـاه مقابـ  باشد، آتش کورۀ که هرجا و آشپزخانه در چراغ، و آتش مقاب  نیست،

 نهـی نمازخوانـدن نتیجه در 3.«دارد روح که چیزی مجسمۀ و عکس رویروبه و باشد بول می 
 باعـث مـوارد، این رعایت کنند.می مشغول خود به را انسان ذهن که چیزهایی برابر در است شده
 نماز بیشتری خشوع با بتواند و شده برخوردار بهتری فکری و حیرو تمرکز از نمازگزار که شودمی

 کند. اقامه را
  نشاط .2 

 آن در خشـوع هـایزمینه از یکی نتیجه، در و نماز به شوق و شور ایجاد عوام  از جسمی، نشاط
                                                           

 .461، ص 64، ج آثار مجموعۀ مطهری،مرتضی . 1
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 کـافی توجـه از خوانـد،مـی نمـاز مفرط گرسنگی یا خستگی حالت در که کسی گمانبی .است
ا یا» آیۀ تفسیر در .نیست برخوردار َُ ذیَنْ َأی  َرُبوا آَمُنوا ال  لةَْ الَتق  ُتم ْ َوْ الص  ی ُسكاری َأن  َلُمـوا َحت   مـا َتع 
 چـه بدانیـد تـا نشـوید نزدیـک نمـاز بـه مستی حال در اید،آورده ایمان که کسانی ای 1؛َتُقولوَنْ

 نباشـد، برخـوردار کامـ  هوشـیاری از انسان که حاالتی در نمازخواندن، یابیمدرمی «گوییدمی
 شـرای  کـه گفـت باید بنابراین .خواب حالت ماندۀباقی یا باشد مستی حالت خواه است؛ ممنوع
 دارد. نمازش چگونگی و او روح بر مستقیم تأثیر انسان، بدنی

  خشوع ایجاد باطنی راهکارهای

 راهکارهـای گیـرد،مـی سرچشـمه مـؤمن انسـان درون از و سـتباطنی امری خشوع که جاآن از
 پردازیم.می هاآن به بخش این در که دارد ایویژه جایگاه باطنی

 خدا حضور درک .1

 هـیچ را خـدا از غیـر که باشد توجه و عبادت در غرق چنان نمازش، در نمازگزار که است شایسته
 اطبمخ و یافته متعال خداوند میضر در را خود باید حداق  نیابد، دست مقام این به اگر و بداند

 بیابد. احدیت حضرت جودذی وجود را خویش
ِّ» فرمودند: ابوذر به اکرم رسول ك  نَّ

 
أ راهُِّ ك  ِّ ت  إن  ِّ ف  م  ِّ ل  ُكن  راهُِّ ت  هُِّ ت  إنَّ ِّ ف  راك   کـن عبادت گونهآن را خدا 2؛ی 

 «بیند.می را تو او بینی،نمی را او تو اگر پس بینی.می را او گویا که

  الهی عظمت به توجه .2

 را نمـازگزار تـا شودمی تکرار شریف ذکر این جایش،جای در و شودمی شروع «اکبر للها» با نماز
 را متعـال خـدای عظمـت کـه کند سعی باید نمازگزار نماید. آن به معتر  و الهی عظمت متوجه

 حالـت او در تواندمی درک، این بسنجد؛ الهی درگاه در را خویش ناچیزی و کوچکی و کرده درک
 نماید. خاشعش و کرده ایجاد نیفروت و انکسار

 چنـین عملـی راه و یافـت دسـت درک این به توانمی چگونه که است این اصلی سؤال جااین در
 اولـین آن، آفریننـدۀ بزرگی دریافت برای هستی، مخلوقات و عظمت در تفکر چیست؟ خشوعی
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 مخلـوق قـدرچ متعـال خداونـد کـرد.بررسـی خداوند خلقت در را خود جایگاه باید است. گام
 تـربزرگ اندازه چه انسان با مقایسه در زمین کنند؟می زندگی خاکی کرۀ در انسان تعداد چه دارد؟

 زمـین، با مقایسه در دیگر ستارگان دارد؟ وجود شمسی منظومۀ در سیاره و ستاره تعداد چه است؟
 و... دارد؟ وجود سیاره یا ستاره مقدار چه کهکشان، از خارج هستند؟ تربزرگ چقدر
 انسان )غیردقیق(، علمی تاحدودی هایجواب حتی یا سؤاالت این برای علمی هایجواب یافتن

 عظمـت از و کـرد خواهـد یـاری است، خداوند خلقت از ایگوشه که هستی عظمت درک در را
 رسـول از «)عطرفروش( عطاره زینب» وقتی برد. خواهد پی خالق قدرت و عظمت به مخلوقات،

 عظمـت کشـیدن تصـویر به برای حضرت آن کرد، سؤال خداوند بزرگی دربارۀ اسالم گرامی
ِّ» فرمودند: زمین و هاآسمان خلقت از متعال، پروردگار ِّ هِذهِِّ إنَّ ِّ األر    ن  ها ِبم  ي  ل  ِّ ع  د  هاا الَّت  ِعن  ت  ح   ت 
ة ِّ ق  ل  ح  قاة ِّ ك  الة ِّ ف  ُمل  ِّقِِّ ف  ِّ ی  ِّ هاتاِنِّ و  ن  ِّ فيِهما ِبم  ِّ و  ن  ِهما م  ي  ل  ِّ ع  د  ها الَّت  ِعن  ت  ح  ة ِّ ت  ق  ل  ح  قاة ِّ ك  االة ِّ فا  ُمل  ِِّقا ف   ی 

ِّ ةُِّ و  اِلث  ی الث  تَّ ی ح  ه  ت  ای ان  ة إل  ااِبع   دارد قـرار آن زیـر در هرچـه و زمـین ایـن کـه راسـتیبـه 1؛....الس 
 باهم دوآن و باشد افتاده پهناوری بیابان در که است )کوچک( ایحلقه مانند کواکب( و )ستارگان

 تهـی بیابان در که است ایحلقه چون گرفته، قرار دوآن زیر در آنچه برابر در هاست،آن با هرچه و
 «زمین. هفتمین به برسد تا است(، چنین )این نیز سومی و افتاده پهناور و

اذ  اللهُِّ» فرمودند: و آورده شاهد را ایآيه حديث، ادامۀ در پيامبر حضرت ِّ الَّ اق  ل   َّ ِّ ع  اب   س 
ِّ ماوات  ِّ س  ِّ و  ِّ ِمن  ِّ ِ ِّاألر  ُهنَّ ل  ُ ِّ ِمث  یَّ ن  ت  ُرِّ ی  ِّ األم  ُهنَّ ن  ي  ُموا ب  ل  ع  ِّ ِلت  ای الله ِّ أنَّ ل  ِّ ع  ا ُكال  ِّش  ِّی  ادیٌرِّ ء  ِّ ق  ِّ و  ِّ اللاه ِّ أنَّ اد   ق 
ِّ ِّ أحاط  ِّ ِبُكل  ِّش  ِّی  ما ِّ ء   2.«ِعل 

 خـودش، از بعد آسمان برابر در آسمان هر که پرداختند هاآسمان وصف به باز حضرت آن سپس
 خـالق درک و هستی عظمت درک در روش، این و است پهناور بانبیا برابر در کوچکی حلقۀ مث 

 هاست.روش بهترین از یکی هستی،

 ایجـاد مـؤمن انسان در تفکر این اثر در دیگری شناخت متعال، خداوند عظمت به معرفت از بعد
 خداونـد بنـدگی امر در او کوتاهی و موال برابر در بنده ناچیزی و کوچکی بر آگاهی آن، و شودمی

 نماید.می خاش  را او شده، دل شکستگی و انکسار موجب شناخت، این که است تعالم

                                                           
 .944، ص 8، ج الکافیکلینی، . 1
 .96طالق، آیۀ سوره . 2



۷6    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 خداوند مقام از ترس .3

 خداونـد، از افراد خو  البته خداست؛ از خو  حالت به رسیدن نماز، در خشوع هایراه از یکی
 است. متفاوت بسیار هاآن معرفت و ایمان مراتب برحسب
 چشـیده را الهـی میبـت از ایمرتبـه کـه کسـانی ست.الهی فراق از خو  خو ، مرتبۀ باالترین

 مقابـ  در و برسـند میبوب وصال به خواهندمی ندارد، ارزش هاآن برای دیگری چیزهیچ باشند،
 خـود دیرینـۀ آرزوی به کهاین از خو  شوند. مبتال فراقش به که است این نیز، شانتر، باالترین

 شـود.مـی حاصـ  آخرت در کاملش مرتبۀ اما اند؛کرده تیصی  نیاد در را آن از مراتبی که نرسند
ُتِّ» فرمایند:می کمی  دعای در ،امیرالمؤمنین موال همین برای ر  ب  ل ی ص  ِّ ع  ذاِبك  ِّ ع  ف  ي  ك  اِبُرِّ ف  ص 

 
 أ

ل ی ِّ ع   «نمایم؟ صبر فراقت بر چگونه کنم، صبر تو عذاب بر که گیرم ؛ِفراِقك 

 میـروم مـؤمنین موعـود آخرت و الهی هاینعمت از ترسدیم فرد، که است این خو  دیگر نوع
  شود.
 دل، در و بترسـد گناهـانش و خـود کارهای عواقب از فرد که است آن نیز، خو  مرتبۀ ترینپایین

 خواهـد بسـزایی تـأثیر اول، مرحلـۀ در روایات و آیات به توجه باشد. داشته الهی عذاب از خو 
 صادق را هاآن و نماید تدبر عقاب و ثواب و جهنم و بهشت تروایا و آیات در باید سالک داشت.
 نداند. بعید خود بر را هاآن خطاب و دانسته

 روز و یابـدمی دست نیز باالتر مراح  به انسان دیگر، مقدمات حصول و بیشتر توجهات با کمکم
 شود.می اضافه نمازگزار خشوع بر روز به
  محبت افزایش .4

 الهـی میبـت بـه انـدمایـ  و هسـتند خشوع تیصی  راه ابتدای که مؤمنان معمو برای راه بهترین
 قدسـی، حـدیث در اسـت. داده آمـوزش متعـال خداونـد کـه ستراهی همان کنند، پیدا دست

ن » فرماید:می موسی به خطاب خداوند ب  ب  ق  إل ی ح  ل   َّ ِّ ِّ و  ب  ب  ق  ح  ل  ا َّ  ِّإل   مـرا موسـی، ای 1؛یَّ
 فرمـود: خداونـد «چگونـه؟» گفـت: «نمـا. میبوب من نزد را قمخل و ساز میبوب خلقم پیش

«ِّ ُهم  ر  ك  ِّ آالئ  ذ  مائ  و  ع   «بیاور. یادشان به مرا هاینعمت و مواهب ؛ن 
 باعـث سـت،بنـدگی سبی  به انسان هدایت همان که هاآن ترینبزرگ و الهی هاینعمت به توجه
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 او بـه و داده راه خـود درگاه در را او تا رددگ متعال خداوند شاکر الهی عبادت در انسان که شودمی
 و شـوق بـا شکرگزاری این و است کرده عنایت را خویش کبریایی مقام برابر در گفتنسخن اجازۀ
 گرداند.می خاش  را نمازگزار شده، آمیخته عشق

 لغو امور و گناه از پرهیز .5

 بـه نزدیـک چیـزی کنـد،نمـی توبه که کاریگناه انسان برای خشوع و قلب حضور به یافتندست
 هرچـه نـدارد. نسـبتی و همـاهنگی انکسار، و نورانیت با وجود، آلودۀ ظر  چراکه است؛ میال
 و تـرصـا  قلـبش بیشـتر، دلش در پروردگار رحمت جلوۀ گردد، ترموفق معاصی ترک در انسان

 شد. خواهد بیشتر خشوعش
 و اسـت لغو از اجتناب خشوع، تیصی  در مؤثر امور از یکی بودند معتقد ،«بهجت اللهآیت»

 نمـاز در خشـوع صـفت بیـان از بعـد کـه کردنـدمی اسـتناد مؤمنـون سـورۀ آیات به باره، این در
ذیَنْ َوْ» فرماید:می ـِوْ َعـِنْ ُهم ْ ال  غ  ِرُضـوَنْ الل   بیهـوده سـخن( و )کـار از کـه کسـانی همـان 1؛ُمع 

 کنـار در «نمـاز در خشـوع» آمـدن راز اسـت ممکن که بودند معتقد ایشان «هستند. گردانروی
 انسان تا که معنا بدین باشد؛ خشوع تیصی  در لغو از اجتناب نقش آیه، این در «لغو از اجتناب»
 2.باشد خاش  نمازش در تواندنمی نکند، اجتناب کاری( بیهوده و گویی)بیهوده لغو از

 کـردنکـم نمـاز، الفـا  نیمعـا بـه توجـه نماز، از پیش دعاهای خواندن همچون دیگری عوام 
 ازدیـاد در و...، معصـومین حضـرات به توس  وسوا،، از پرهیز ها،مشغولیدل و هامشغله
 از را مـا متعال خداوند شاءاللهان ایم؛نپرداخته آن به اختصار رعایت برای ما که دارند نقش خشوع

 دهد! قرار خاشعان
  نماز آخرین .6

 دارد. بسـزایی نقـش نماز در خشوع ایجاد برای باشد، ما نماز آخرین این شاید که نکته این به توجه
ِّ إذا» :فرمایدمی صادق امام باره این در ي    لَّ الة ِّ ص  ة ِّ ص  ریض  ها ف  ل  ص  ِتها ف  ق  االة ِّ ِلو  ِّ ص    

د  خااُفِّ ُماو   ی 
ِّ ن 
 
ُعود ِّ أ ها الی  ي  دا ِّ إل  ب 

 
 گویـا کـه بخـوان گونـهآن و بخوان وقتش در را آن خواندی، واجبی نماز اگر 3؛أ
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 میـرد.مـی نمـاز، این از بعد که باش کسی مانند یعنی گردی.برنمی آن به هرگز و توست آخر نماز
 آخـرین ایـن، کـه بنماید متعال خداوند به تقرب برای را خود تالش نهایت تا است الزم گویا پس

 «بود. خواهد دنیا این از او توشۀ



 نماز ترک و سستی عواقب و عوامل :هشتم مجلس

 *عجمی هادی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
 در رودمـی انتظـار ،شـودمی 2«دین ستون» و 1«اسالم پرچم» به تعبیر امری از روایات، در وقتی
 امـا ؛شـود ادا آن حـق و گیـرد قـرار ویـژه توجـه مورد فراشته،ابر پرچمی همچون اسالمی ۀجامع

 و ردهکـن پشـت نماز به هرگز مؤمن، انیرانیا» ی:رهبر معظم مقام تعبیر به که هستیم شاهد درواق 
 نشـده گـزارده د،یبا هکچنان غالباا  زین نماز حق نیکل ؛اندننموده یناسپاس را خدا بزرگ نعمت نیا

 3.«است
 نگـاهی تـوجهیبی ایـن آثـار و هازمینه و عل  به ستضروری نماز، جایگاه و اهمیت به توجه با

 جایگـاه به فعلی وضعیت از ،جامعه در نماز ۀاقام ارتقای راستای در باشد حرکتی تا ،باشیم داشته
 آن. حقیقی
 آن، قنیمتــ قــدر و 4اســت «تهــاون» و «اســتخفا » ۀترجمــ نمــاز، در انگاریســه  از منظــور

 تـارک زیرا است؛ متفاوت «تارک» عنوان با لذا ؛است نماز قضاشدن به توجهیبی و شمردنسبک
 را آن گـاهی و ندارد تقیدی انگار،سه  که جاآن از است. هگذاشت کنار را نماز کامالا  که ستکسی

                                                           
 .کارشنا، ارشد  تربیت اخالقی *
ُم االیمان الصالة: ». رسول خدا1 ل   (14، ص األخبار جامعالدین شعیری، )تاج .«ع 
الةُ : ». رسول خدا2 ین  الص  ُمود  الدِّ  (44، ص 3ج  ،ةالشیع وسالل)حّر عاملی،  .«إن  ع 
 .9414/ 8/ 90ظم رهبری به چهارمین اجال، نماز، . پیام مقام مع3
ـی قـال  »، استخفا  و تهاون، متراد  هم دانسته شده است: . در روایتی از امام باقر4 ب 

ـنن  الن  ک  ف  الت 
ص  ْن ب 

هاو  ت  الت 
...؛ دربارۀ نمازت سستی نکن که پیامبر فر ه  الت 

ص   ب 
ف  خ  ن  اْست 

ی م  نِّ یس  م  ه  ل  ْوت  ْند  م  مود، از من نیست کسی که دربـارۀ ع 
 (681، ص 4، ج الکافی)کلینی،  .«نمازش کوتاهی کند
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 شـود. نماز ترک عواقب شام  است ممکن و بوده مشترک تارک با نماز ترک اص  در کند،می ترک
 الزم لـذا د؛انجامـمـی نیـز نماز کلی ترک به نشدندرمان صورت در انگاری،سه  این سویی از

 شود. بیان او یبرا نماز کلی ترک آثار است

 نماز در انگاریسهل عوامل (الف

 شود.می بیان آن اساسی علت سه اما دارد؛ وجود نماز ترک یا توجهیبی برای متعددی عوام 
 هااولویت تغییر .1

 به زندگی ۀدربار خود نگاه القای پی در زندگی، به مادی و اومانیستی نگاه ۀپای بر غربی هایرسانه
 هـایگزاره واالترین است، انسان میور که جاآن از فکری، نظام این در د.هستن یشخو مخاطبان
 ۀرتبـ در و شخصـی امـری نمـاز نگـاه، این در است. شده چیده هاانسان سود ۀپای بر نیز اخالقی
 بـه یابیدسـت بـرای فقـ  بلکـه اسـت، خداونـد دستور که جهت آن از نه و ستپایینی اولویتی  
 ابزارهای سوی از گراییلذت و گراییانسان نگاه چنان امروزه شود.می هتوج آن به که است آرامش
 در را اولویــت مســلمانان، برخــی زنــدگی در کــه یافتــه گســترش مجــازی، فضــای و ایرســانه

ــتر   هرچــه آوردندســتبه ــذت و تجمــالت بیش ــذر و شــهوانی هایل ــی مشــاهده زودگ  کنیم.م
 واقعـی نیازهـای فراموشـی و توحیـدی و الهـی نگاه از دوری جز ثمری نگاه، این به شدننزدیک
 1.ندارد انسان

 حتـی کنـد؛می تعریـف خداونـد بـا ارتبـاط در را انسـان شـنون تمـام توحیـدی نگـاه مقاب ، در
 اسـتایر در را او بـه کمـک و دانـدمی خداونـد ۀبند را انسان بینش، ینا ها.انسان به رسانیکمک

 اعمـال تمـامی قبـولی که ستبینیجهان همین در ند.کمی ترسیم الهی رضایت کسب و اطاعت
ِّ» کنـد:می نق  صادق امام از ریبصبوا .ستا نماز قبولی گرو در ِّ إنَّ وَّ  

 
اُبِّ ماا أ اُدِّ ِباِهِّ ُیحاس  ب  ع   ال 

الةُِّ ِّ الصَّ إن  ِّ ف  ِّ ُقِبل     قبـول نمـاز اگـر .اسـت نمـاز ،دگردمی میاسبه هک عملی اولین 2؛ِسواها ما ُقِبل 
 «.شد خواهد رد نیز هاآن شود، رد اگر و شودمی قبول نیز لاعما دیگر شود،

 امیرمؤمنـان دارد. کارهـا دیگـر بـر مقـدمی اولویت زندگی، ۀبرنام در نماز توحیدی، تفکر در
ِّ» فرماید:می س  ي  ِّ ل  ِّ ِمن  ل  م  ِّ ع  بَّ ح 

 
ِّ اللِهِّ إل ی أ الةِِّ ِمن  ِّ الصَّ ُكم  نَّ ل  غ  ش  ِّ الت  ن  قاِتها ع  و 

 
ُموُرِّ أ

ُ
يا أ ن  ِّ الد  اإنَّ ِّ اللاه ِّ ف  مَّ  ذ 

                                                           
ُقون  . »1 ک ُهُم اْلفاس  ُهْم ُأولن  ْنُفس  ْنساُهْم أ  أ  ُسوا الله  ف  ذین  ن  ال  کوُنوا ک   (91آیۀ حشر، سوره ) .«و  الت 
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واما ِّ ق 
 
هاُنوا أ ت  قاِتها اس  و 

 
ِّ ِبأ قا   ِّ ف  ذین  ِّ الَّ ِّ ُهم  ن  ِّ ع  الِتِهم  ِّ ص  نا  ساُهون  ع  ِّ ی  هاُنوا غااِفلين  ات  قاِتهاا اس  و 

 
 چیهـ 1؛ِبأ

 بـازدارد! آن اوقـات از را شـما ،ییایـدن امور مبادا ست.ین نماز از ترمیبوب خداوند نزد در عملی
 و ردهکـ سـرزنش انـد،کرده اعتنـاییبی آن اوقـات در نمـاز انجـام به که را گروهی خداوند هکچرا

 اعتنـابی نماز اوقات به و نداغاف  یعنی ،انگارند سه  نمازشان انجام در که هستند کسانی فرموده
 را نمـاز تنهـانـه نآنا دهند؛می قرار زندگی اولویت در را نماز مکتب، این یافتگانتربیت «.هستند

 حـ  بـه کننـدهکمـک و زندگی مسائ  ۀبرندپیش را آن بلکه ،دانندنمی زندگی امور تپیشرف مان 
 دانند.می نیز شانمشکالت

 تأسـیس دمشـق در ایمدرسه «عاملیسیدجب  آقای» که اندکرده نق  «زنجانی اللهآیت» مرحوم
 احمدسـید حـاج آقـای» بخواننـد. در، ایشـان نظـر تیـت آن در ،شـیعه آموزاندانش تا دندکر

 کـه شـنیدم عاملیجب  امین سیدمیسن خود از من» گفت: ،بود قم بازار تجار از که «مصطفوی
 نوشـت نامـه جاآن از او رفت. آمریکا به طب علم تیصی  برای ،ما ۀمدرس یافتگانتربیت از یکی

 حـال همان به اگر که شدم متوجه ولی ؛نشستم نوبت در مدتی .داشتیم امتیان پیش روز چند که
 بـا که کسانی از بعضی .شوم نماز ۀآماد که برخاستم ناچار شود.می فوت نمازم ،بنشینم انتظار رد

 نزدیـک که )نماز( دارم دینی تکلیف یک» :گفتم «روی؟می کجا» :پرسیدند ،بودند نوبت در من
 ایجلسـه دیگـر ،جلسـه ایـن از بعـد !گذردمی وقتش هم امتیان» :گفتند «بگذرد. وقتش است

 را آسـمانی و الهـی تکلیـف ایـن بایـد من !بشود خواهدمی هرچه» :گفتم «شد. نخواهد تشکی 
 نمـاز خوانـدن مشـغول و رفتم خرهباأل «ندارم. ندادنشانجام برای ایبهانه و راه هیچ و دهم انجام
 لـذا ام؛کـرده غیبـت مـذهبی ۀوظیف یک ادای ۀاندازبه که شدند متوجه ممتینه هینت اتفاقاا  .شدم

 کنـیم. میـروم امتیان از را او نیست شایسته ،ستجدی خود ۀوظیف در جوان این چون که گفتند
 کـه بـود این دهیم. تشکی  شامتیان برای خصوصی ۀجلس است الزم ی،و تشویق و تقدیر برای
 فرمـود: ،جریـان این نق  از پس امین سیدمیسن دادم. امتیان من و دادند تشکی  دیگری ۀجلس

 2.«شودنمی تر شاندامن ،بیفتند دریا به اگر که امکرده تربیت شاگردانی نچنی ،مدرسه در من»

 د:نکمی بیان گونهاین حافظ را مؤمنان این حالزبان
 سیررفت بی    وست با ک  بد  آ  خدش  وقات

 

 
                                                           

 .890، ص 6، ج الخصال. شیخ صدوق، 1
 .44، ص 6، ج الکالم یجر الکالمزنجانی، احمد . 2
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 1بیید  خبییر بیی  و حاصییل بیی   میی  اق بیی 
 

 نماز به توجهیبی حقیقت   درک عدم .2

 امـام از اسـت. مـردم عمـوم اذهـان در آنچـه از اسـت بیشتر بسیار ز،نما ترک و توجهیبی زشتی  
 حضـرت ؟دانیدمی کافر را نماز تارک و گوییدنمی کافر زناکار به شما چرا که دنپرسید صادق
 انجـام شـهوت ۀغلبـ و نفسـانی لـذت علـتبه را گناهان این ،خوارشراب و زناکار چون» فرمود:

 و شـمردنسبک هدفش و نیست بردن لذت قصدش ،کندمی کتر را نماز که کسی ولی دهند؛می
 2.«شودمی واق  کفر شد، واق  خدا دستور شمردنسبک وقتی خداست. دستور به کجیدهن

 اعـالم رسماا  که تفاوت این با البته ؛است کفر و خداوند به توجهیبی نماز، به توجهیبی حقیقت  
 دارد. او با مشترک حقیقتی اما شود؛نمی ربا او بر کفر احکام و نکرده خداوند از برائت

 حضـرت کتـاب در کبیـره گناهـان» فرمودنـد: «زراره بـن عبیـد» به حضرت آن دیگر، روایتی در
 فرار یتیم، مال خوردن رباخواری، والدین، عاق قت ، کفر، است: شده معرفی گناه هفت ،علی

 بـدتر یتـیم مال از درهم یک خوردن» :پرسید عبید «اسالم. پذیرش از بعد گریالابالی و جهاد از
 هفـت ایـن بـین نمـاز ترک چرا پس» :پرسید «نماز! ترک» فرمود: حضرت «؟نماز ترک یا ،است

 نمـاز تـارک» فرمـود: !«کفر» :کردم عر  «بود؟ هچ مورد اولین» فرمود: حضرت «نیست. گناه
 3.«است کافر ،علت بدون

  خدا مهربانی به افراطی توجه .3

 را خداونـد کـه اسـت ایـن ،ندراشمنمی سنگین چنانآن را نماز به توجهیبی برخی، کهاین علت
 پروردگـار تصورشـان در خـدا، مهربـانی به افراطی توجه با برخی دانند!نمی باوقار و عزیز اندچن
 قـرآن کـه حـالی در ند.پسـندمی خود که شکلی به همآن ند؛انگارمی مهربانی به ظفمؤ ار دوخ
ز» آورد:می 4«عزیز» اههمر را «رحیم» ح ُز یاْلع   شـده تکـرار قرآن در بارسیزده همراهی این «.میالر 

 است.
 توجه مورد عدیبُ تک و بخشی صورتبه ،نیز قرآن آیات که است نآ افراطی نگاه این هاینشانه از

                                                           
 .698، شماره غزل 614، ص حافظ غزلیات دیوان . 1
 .488، ص 6، ج الکافی. کلینی، 2
 .618. همان، ص 3
زیز. »4 )راغـب اصـفهانی،  .شـودسـت و مقهـور نمیا ست که در اثر نیرومندی، امرش غالـب و جـاریا ، کسی«ع 

 (419، ص 6، ج قرآن ظالفا مفردات تحقیق و ترجمه
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ُعـونياُْ» دارند: آشنایی قرآن فراز این با ،افراد از بسیاری لامث برای ؛گیردمی قرار ْ د  ـَتِج    ؛َلُكـم ْ َأس 
 الهـی بـودنرحیم همان فراز، این دانند.نمی را آیه ۀادام اما ؛«رمیبپذ را شما )دعای( تا دیبخوان مرا
 قـاَلْ َوْ» اسـت: ایـن شـریفه ۀآیـ .کندمی بیان را الهی قدرت و عزت آن، ۀادام و شودمی یادآور را

ُكُمْ ُعوني َرب  ْ اد  َتِج   ْ َلُكم ْ َأس  ـذیَنْ إن  ِبُروَنْ ال  ـَتك  ْ َیس  ُخُلوَنْ ِعبـاَدتي َعـن  َمْ َسـَید  ـن  َُ  و 1؛داِخـریَنْ َج
 ّبـرکت مـن عبادت بر هک سانیک .رمیبپذ را شما )دعای( تا دیبخوان مرا که است گفته شما پروردگار

 «.شوندمی دوزخ وارد ذّلت با زودی به ،ورزندمی
امـا  ده؛نمـو آن از اسـتفاده بـه دعـوت را همه و کرده باز را شیخو رحمت ۀسفر خداوند، هرچند

 بـدترین به را او بلکه درگذرد؛ او از ،کند توجهیبی آن به تکبر روی از کسی اگر که نیست گونهاین
 ترشـیرین را او مهربانی عزت، و ابهت این البته دارد. عزت و است عزیز زیرا کند!می دچار عذاب

 کند.می جلوه

 نماز در انگاریسهل عواقب (ب

 اکـرم پیـامبر دارد. آخـرت و دنیـا در انسان برای ناپذیریجبران عواقب نماز، در نگاریاسه 
ِّ» فرمودند: ة ِّ إنَّ ع  ب  ر 

 
ِّ أ ُنوِبِّ ِمن  اُبِّ الذ  يا ِفا  ِبهاا ُیعاق  ن  ِّ الاد  ال  ب  ةِِّ ق  ِّ اآلَِّار  ك  ار  اال ت  ِّ ةِِّالصَّ ی و  ذ 

 
ِنِّ أ ی  واِلاد  ِّ ال   و 

ِّ مين  ي  ة ِّ ال  كاِذب  ِّ ال  ِّ و  غ  ةال   ،نمـاز تـرک دارد: عقوبـت نیز دنیا در آخرت از قب  که است گناه چهار ؛2يب 
 بایـد ،نمـاز در انگارانسـه  کـه نیسـت گونهاین بنابراین «غیبت. و دروغ قسم ،مادر و پدر اذیت
 انسان همراه پیوسته ،نماز به توجهیبی آثار بلکه کنند؛ درک را خود عقوبت تا باشند قیامت منتظر

 ندارنـد، آن به نیازی احسا، و هستند توجهبی نماز به که همین ند.نباش آن متوجه هرچند است؛
 شـعر بـه مولـوی کـه شـعیب حضـرت و کـافر آن داسـتان همانند است. عذاب ترینبزرگ خود

 :است آوردهدر
 شیعی   عهیی   ر گفیت می   یی  آ 

 

 عیی   سیت ه یی بس  من  ز خی   ک 
 

  ییارمج یی و گنییاه میین  ز  یییی چنییی
 

 مییر  گیییر  نمیی ییی     کییرم زوَ 
 

 شیعی   گیدش   ر گفیت  تعیای   حق
 

 غیییی  ر ه  ز فصیییی   و جییید   ر  
 

                                                           
 .80غافر، آیۀ سوره . 1
 .30، ص 98، ج المسالل مستنبط و الوسالل مستدرک. حسین نوری، 2
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 گنییاه میین کییر م چنییی بگفىیی  کیی 
 

 ییی إ رم ج یی  ر نگرفییت کییرم زوَ 
 

 سیفی      مقلید   و گیدی  م  عیس
 

 تیییی  بگرفىییی  و ره کیییر ه ر یییا    
 

 خبییربیی  تیید و گیییرم چنیییت چنییی
 

 1سیر   بی  تیا  پیا    مانییه  لالسِسَ  ر 
 

 خودکنترلی قدرت ضعف .1

 تـا پـانزده سـنی گـروه) بزهکـار نوجوانـان شخصیتی پروندۀ از آمدهدستبه اطالعات به توجه با
 نمـاز نآنـا درصـدده تنهـا کـه شـودمی مالحظـه ،تهـران تربیـت و اصـالح کـانون (سال هجده

 دیـده یـریدرگ و نزاع تصاد ، مانند میئجرا بیشتر خوان،نماز افراد بین کهاین جالب خوانند.می
 2.اتفاقی صورتبه همآن شود؛می

 نمـاز قدرت از آمار این ،است مئجرا در کنترل قدرت عدم جرم، ارتکاب اصلی عام  که جاآن از
 فرمودنـد: پیـامبر .دهـدمی خبر نماز از دوری صورت در آن ضعف و خودکنترلی تقویت در
 گریـزان و ترسان او از شیطان گزارد،ب خود وقت در را خویش ۀگانپنج نمازهای آدمی که مادامی»

 شبـزرگ گناهـان سـوی به و یابدمی دست او بر شیطان کند، تباه را نمازها آن که زمانی اما ؛است
 3.«کشاندمی

 ،نـاخلف اقوام گمراهی و نابودی ۀریش تبیین در و داندمی تاریخی ایتجربه را مدآپی این نیز قرآن
ْ َفَخَلَفْ» فرماید:می دِْ ِمن  ْ ِهم َْبع  ف  لةَْ َأضاُعوا َخل  َبُعوا َوْ الص  واِتْ ات  َُ َفْ الش  َنْیَْ َفَسو  َقو   از پس 4؛اْاَغیّْ ل 

 آنـان .نمودنـد روییپ شهوات از و ردندک تباه را نماز هک آمدند ارک روی ایستهیناشا فرزندان آنان،
 «د.ید خواهند را خود گمراهی زودیهب

 در بیرونـی نظارت امکان بودنپایین و مجازی فضای در اجتماعی هایآسیب گسترش به توجه با
 بهتـرین از علـت همـین بـه ؛است یافته ودنم بیشتر خودکنترلی، تقویت اهمیت امروزه فضا، این

 تـرک سـویی از است. نماز با افراد دادنانس مجازی، فضای هایآسیب بردنازبین برای راهکارها
 هـایجرم ارتکـاب ۀزمینـ کـه دارد پـی در را خـودکنترلی ضـعف و شیطان به شدننزدیک نماز،

 د.نکمی بیشتر را مجازی
                                                           

 .4488، بیت ، دفتر دوممعنوی مثنوی. مولوی، 1
 .4، ص 43، ش تربیت و اصالح مجلۀفرد، میمدی حمید .2
ظ  ع  . »3 ن  ما حاف  ن  اْلُمْؤم  راا م  ع 

ْیطاُن ذ  زاُل الش  م  الی  ظـائ  ـی اْلع  ـُه ف  ل  ْدخ  أ  ْیه  ف  ل  أ  ع  ر  ج  ُهن  ت  ع  ی  نذا ض  ْمس  ف  وات  اْلخ  ل  ی الص   .«ل 
 (681، ص 4، ج کافی اصول)کلینی، 

 .41مریم، آیۀ سوره . 4
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 انسان نیک اعمال نابودی .2

 اعمـال دیگـر نابودی موجب نیز آن ترک است، اعمال قبولی شرط نماز روایات، در که گونههمان
ِّ» فرماید:می هاللّ  رسول حضرت .است شده بیان نیک ن  ِّ م  ك  ر  هُِّ ت  االت  ای ص  تَّ اهُِّ ح  ُفوت  ِّ ت  اِرِّ ِمان  ي   غ 
ر ِّ
ِّ ُعذ  د  ق  ِّ ف  ِبط  ُله ح  م   «.است شده نابود عملش ،شود فوت عذر بدون نمازش کس هر ؛1ع 

 ؛اسـت نماز گروه در اعمال، اخروی و دنیوی کام  آثار از بردنبهره دارد، آثاری خیر عم  هرچند
 )نـابودی( حـب  شـاهد کـه گـاهآن خورد؛ خواهند قیامت در را حسرت بیشترین نماز، تارکان لذا

 د.ش دخواهن شاناعمال

 بیت اهل شفاعت از شدنبهرهبی .3

 خسـارت آن، از مندنشـدنبهره و بیـت اهـ  شـفاعت سـعادت، بـرای مؤمنـان نهـایی امید
ناُ ِّ» فرمودند: رحمت پیامبر ست.ناپذیریجبران ت  الی  افاع  اِنِّ ش  ِّ م  فَّ خ  ات  اال اس  ِّ ِتِهِِّبص  اِردُِّ و   الی 
ل  َّ ِّ ع  و    ح  اللِهِّال ال   سر ،قسم خدا به و بشمارد سبک را نماز که کسی رسدنمی من شفاعت به ؛2و 

 ایـن حضـرت، آن کـه کننـدمی نقـ  نیـز صـادق امام «!شد نخواهد وارد من بر کوثر حو 
 .3کردند کیدأت نیز شانوفات هنگام یعنی زندگی، لیظات ترینحسا، در را هشدار

ّفا حمیدة»  بـانوی   ایـن هسـتند. جعفـر بن موسی حضرت   مادر و صادق امام همسر «الُمص 
 ظرفیـت چنـان امـا بخشـیدند؛ صـادق امام به ،باقر امام که بودند کنیزی پرهیزگار، و فقیه

 دادنـد.می ارجـاع او به شرعی مسائ  از آگاهی برای را بانوان ،بزرگوارشان همسر که داشت رشد
 شـانشریف عمر لیظات آخرین در ،نیز ادقص امام که اندکرده نق  مشهور روایتی در ایشان

 4«!رسدنمی کند کوتاهی نماز در که کسی به ،ما شفاعت همانا» فرمودند:
 امیـد   آخـرین از شـدنمیروم نماز، ترک عقوبت   ترینسخت که گفت توانمی روایات، این بر بنا

 و ابرجاسـتپ ،نیـز نیـک اعمـال نـابودی از بعـد حتـی که امیدی ؛است شفاعت یعنی مؤمنان،
 .کندمی گسسته کامالا  را امید ۀرشت که است آن از ناامیدی
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 بندگی حق ادای عدم :همن مجلس

 *ارزگانی صادق امینمحمد والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
 پرسـتش اساساا  و است خداوند بندگی ،جنیان و آدمیان خلقت فلسفه کریم، قرآن آموزه اسا، بر

ُ ْ ما َوْ» ؛است بشر فطری امور از یکی حق، ْ َخَلق  ِجن  ـَ ْ َوْ ال  ن  ِ
ُبـُدوِنْ ِإالْ  اْل   را نـسا   و جـّن  و 1؛ِلیع 

 آثـار زیبـاترین و تـرینقـدیمی جهـت، همـین بـه «کننـد. پرسـتش مرا آنکه برای مگر ،نیافریدم
 بـه می  ،انسان عمیق احساسات ،همچنین مسجدهاست. و معبدها به مربوط ،تاریخ مانی  ساخت

 ایـن کننـدهتـأمین او، پرسـتش و خداونـد بـا رابطه و بقاست به عالقه و کمال به عشق نهایت،بی
 واقعـی میبـوب با ُانس کماالت، سرچشمه با انسان رابطه عبادت، و نماز است. فطری تمایالت

 دارد. آدمی وجود در فطری عمیق ریشه خلقت، فلسفه از گذشته پرستش، ،بنابراین .است
 خـویش فطـرت ندای و خلقت فلسفه این از ،مردم از ایعده چرا که است مطرح الؤس این حال
 ماا ؛است بسیار بیث جای ،باره این در شود؟می گرفته آنها از بندگی و عبادت توفیق ،شده غاف 

 ابـوحمزه نـورانی دعـای در را بنـدگی توفیـق سلب عوام  که کوشیممی رو، پیش مقاله دو ضمن
   م.ینمای تبیین اختصاربه ثمالی

 بندگی حق   ادای از دتمر  

 بـه مـواردی در معمـوالا  و بـوده «طغیان» و «سرکشی» ،«حدود از تجاوز» معنای به ،«دتمّر » واژ
 هرگونه اینکه چه 2؛کند سرپیچی و تمرد خود مافوق برابر در پایین، رتبه با شخصی که رودمی کار

 چنین و نامندمی «دتمّر » اصطالحاا  را آن ،شود منجر موال به تجری با همراه سرپیچی به که عملی
                                                           

 نویسنده و پژوهشگر. *
 .48. سوره ذاریات، آیه 1
 . 981، ص 6، ج المعجم، . ابراهیم انیس2
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 گویند.می دتمّر مُ  را شخصی
 آدم اوالد همـه گـردن بـر خداونـد است. خداوند حق ما، عهده بر حق نخستین داشت توجه باید
 .نیسـت بـودن خـدا بنـده از بـاالتر چیـز هـیچ زیرا ؛کنیم ادا کویینیبه را آن باید همه و دارد حق

 ،مسـنله ایـن و خـوانیمیمـ خـدا فرسـتاده سپس و بنده لاّو  را پیامبر نماز، تشهد در ،روازاین
 خـویش پروردگـار بـا مناجـات هنگـام علـی امـام رسـاند.یم را عبودیت اهمیت و عظمت

   :گویدمی
ا ِّ ِبی ك فی ِالِهی» ِّ ِعی  ن  ِّ ا  كون 

 
ِّ أ دا ِّ ل ک  ب  ِّ ع  را ِّ ِبی ك فی و  خ  ِّ ف  ِّ أن  كون  ا ِّ ِلی ت  ب  ِّ ر  ما أن    ِّ ك  ِنی ُاِحب  ل  ع  ااج  ماا ف   ك 

ِّ  پروردگـار تـو کـه افتخـار این مرا است بس و توام بنده که عزت این مرا است بس !معبودا 1؛ُتِحب 
   «داری.می دوست که کن چنان مرا ؛دارممی دوست که چنانی تو .یمن
ِّ» آمده: ثمالی ابوحمزه نورانی ایدع در ِقيِنی و  ِّ ی  ِتاک  ِرف  ع  ای ِبم  ِّ ِمن  ن 

 
ِّ ال أ بَّ ِّ ِلای ر  اُرک  ي  ِّ غ  اه ِّ ال و   ِإال ِإل 

ِّ ن   
 
ِّ أ ک  د  ح  ِّ ال و  ِریک   و نیسـت تـو جـز پروردگـاری مـرا کـه دارم تـو بـه نیییق معرفت و 2؛ل ک ش 

 «شریک.بی و یگانه تویی که نیست تو جز معبودی
 هـایخسـارت ،بنـدگی افتخار تاج دادنازدست و حق این ادای از تمرد نتیجه رد که است بدیهی
 .رسدمی انسان به ناپذیری جبران

 هازمینه و عوامل

 در موضـوع، ایـن و ؟چیسـت ،شودمی عبودیت توفیق سلب موجب که عواملی که دید باید حاال
   است؟ شده مطرح چگونه ثمالی ابوحمزه نورانی دعای

  الهی حق   شمردنسبک .1

ِّ» فرماید:می الهی حقوق به اشاره با سجاد امام ام  ل  ِّ اع  ن 
 
اِهِّ أ ِّ ِلل  اک  ي  ل  ا ُحُقوقاا ِّ ع  ُضاه  ع  اُرِّ ب  ب  ك 

 
ِّ أ  ِمان 

ِّ ض  ع  ِّ ب  ُرِّ و  ب  ك 
 
ِهِّ ُحُقوِ ِّ أ ِّ الل  ک  ي  ل  ا ع  هُِّ م  ب  ج  و 

 
ِسِهِّ أ ف  ِّ ِلن  ک  ار  ب  ِّ ت  ال ی و  ع  ِّ ت  ِهِّ ِمن  ق  اِذی ح  ِّ ال  اُلِّ ُهاو  ص 

 
ُحُقاوِ ِّ أ ِّ ال   و 

ر   ِّ هُِِّمن ِّ ف   ایپـاره از تـربزرگ و ترمهم ،حقوق آن از ایپاره که است حقوقی تو بر را خدا که بدان 3؛ت 
 اللـه حّق  ،کرده واجب تو بر خویش برای وتعالی تبارک خداوند که حقوق ترینبزرگ است. دیگر

                                                           
 . 360، ص 6، ج الخصال کتاب، . شیخ صدوق1
 .694، ص المتهجد مصباح، . شیخ طوسی2
 .680، ص العقول تحفشعبه حرانی، . ابن3



   19  بندگی حق ادای عدم نهم: مجلس

 امـام ،نهمچنی «است. شده ایجاد آن از همگی ،حقوق دیگر و است حقوق تمام ریشه که است
 گوشـزد را بنـدگی از تمـرد مداپی و داده توجه بندگی اهمیت به ثمالی ابوحمزه دعای در سجاد
   است: نموده

 مـنم .ننمودم مالحظ تو از آشکار در و نکردم حیا تو از خلوت در که هستم کسی من ! پروردگارا»
 نافرمـانی را آسمان ارجبّ  کهآن منم کرد، گستاخی آقایش بر کهآن منم بزرگ، هایمصیبت صاحب

 شـتابان ،شـدممی داده مژده گناهی به هرگاه کهآن منم دادم، رشوه بزرگ معاصی بر کهآن منم کرد،
 و نکـردم حیـا ،پوشـاندی پـرده مـن بـر و نایستادم باز ،دادی مهلتم کهآن منم رفتم،می سویش به

 1«گذراندم. اندازه از و شدم گناهان مرتکب
  کاهلی و سستی .2

 چیسـت؟ مشـک  ایـن سـبب که دید باید ندارد. حوصله و حال خدا، بندگی امر در نسانا هیگا
 ،بنـدگی و عبـادت آفـت یعنی ؛است تنبلی و سستی انسان، از بندگی توفیق سلب عوام  از یکی

 دنیـای بـه هـم و دیـن بـه هـم ،کسالت است. سســـتی آن، مهّم  عوام  از یکی ماا ؛است بسیار
ِّ» کند:می عر  خداوند به سجاد امام ؛زندمی ضرر انسان ُهمَّ ُعوذُِّ ِإن ی اللَّ

 
ِّ أ ِّ ِبک  اِلِّ ِمان  س  ك  ِّ ال   و 

ِلِّ ش  ف     «کاهلی. و کسالت از آورممی پناه تو به !خدایا 2؛ال 
  بخل و ترس .3

 و تـر، و بیجـا انـدوه ،خـدا بندگی و الهی حقوق ادای و عبادت برای توفیق نداشتن عل  از یکی
   گوید:می یادشده دعای ادامه در سجاد امام ،ورازاین .است بخ 

«ِّ ُهمَّ ُعوذُِّ ِإن ی اللَّ
 
ِّ أ ِّ ...ِبک  ِّ و  م  ه  ِّ ال  ِنِّ و  ُجب  ِّ ال  اِلِّ و  ُبخ   و تـر، و انـدوه .. از. آورممـی پناه تو به !خدایا 3؛ال 

 «بخ .
  ئمسـا در است ممکن بخ  بلکه ؛ندارد مالی امور به اختصاص تنها ورزیدنبخ  ،است گفتنی

َغیِ ْ َعَلی ُهَوْ ما َوْ» آمده: کریم قرآن در .باشد داشته وجود نیز عنویم ْ ال   در )پیـامبر( او و 4؛ِبَضنین 
 «ورزد.نمی بخ  شما، به غیبی هایپیام ابالغ
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 در هرچند ؛دارد وجود ،نماید بخ  عبادت مث  یامور در که کسی شودمی معلوم ،اسا، این بر 
   کند.می پیدا نمود بیشتر ،خمس دادن مانند مالی حقوق ادای

 زیـرا ؛کنـد آماده الهی فض  و رحمت به را خود رسیدن وسای  که است الزم یمؤمن انسان هر بر
 از که است انسان این بلکه ورزد؛نمی بخ  خویش بندگان به عنایت و رحمت عرضه در خداوند
 در پروردگارش فض  و رحمت از را تنخویش ،بخ  ظلمانی پرده با و ورزدمی بخ  حق عبودیت
 .بردمی فرو سنگین حجاب

 بسـا چـه .اسـت مخلـوق از تـر، ،الهی یتدعبو حّق  ادای و بندگی توفیق سلب عوام  دیگر از
 خـو  وگرنه ؛دننمای خودداری الهی حقوق ادای و خالق بندگی از ،آن اثر بر است ممکن افرادی

 :اسـت ربـوبی بهشـت بـه نیـ  و تاس بندگی حق ادای برای ایانگیزه و یتدعبو سبب ،خدا از
ا» ْ َوَأم  هِْ َمَقاَ ْ َخاَفْ َمن  ی َربِّ َُ َ ْ َوَن ف  ْ الن  َوی َعن  َُ ْ * ال  ةَْ َفِإن  َجن  َوی ِهَیْ ال  َمـأ   از کـه کسـی امـا و 1؛ال 

 «اوست. جایگاه بهشت همانا بازداشت، اهو پیروی از را نفس و ترسید پروردگارش مقام
 بـه آن از سـجاد امـام کـه چیزهایی از یکی ،ابوحمزه دعای از یادشده فراز در که است گفتنی

 آن به قرآن در که اندوه عوام  جمله از داشت توجه باید است.جبی اندوه و غم ،جسته پناه خداوند
 آورد.مـی فـراهم دنیـا در را هاانسان از ایعده اندوه موجبات که است مواردی 2،است شده اشاره
 زیـان و ضـرر تـرینکوچـک ابـ و هسـتند ایمانسست یا و ندارند ایمان یا که هستند کسانی اینان

 بیجـا، انـدوه همچـون: للیع ،مجموع در افکنند.می رنج به را خود و شوندمی اندوهگین دنیوی
 خـدا بنـدگی مـدار از را آدمی و گرددمی انسان الهی توفیقات سلب بموج بسا چه ،بخ  و تر،

 سازد.می خارج
 قساوت و غفلت .4

 از انسـان توفیـق سـلب در یمهم نقش و برده پناه خدا به آن از سجاد امام که چیزهای از یکی
 بـه ثمالی ابوحمزه دعای از فرازی در حضرت .است قساوت و غفلت پدیده دارد، خداوند بندگی

   کند:می عر  خداوند
«ِّ ُهمَّ ُعوذُِّ ِإن ی اللَّ

 
ِّ أ ... ِبک  ةِِّ ِمن  ل  ف  غ  ِّ ال  ةِِّ و  و  س  ق   خبـری،بی و غفلـت از آورممـی پنـاه تـو بـه !خدایا 3؛ال 
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   «قلب. قساوت و سنگدلی
 کـه معنـوی کیفرهـای از یکـی شـود.می معنوی کیفر گرفتار ،بردارد قدم گناه مسیر در اگر انسان
 معـادل کـه قلـب قسـاوت اسـت. «قلـب قساوت» سازد،می فراهم را انسان ابدی شقاوت زمینه

 نگـردد. متـأثر ،شـود متـأثر باید که چیزی مشاهده با آدمی لد که است این است، «دلیسخت»
 حـالتی آدمی نفس اگر .است نفس در حالتی پیدایش موجب ،خودش تناسب به چیزی هر درک
 خـود از مناسـب واکـنش آور،عبـرت هایصینه مشاهده و عملی و لفظی مواعظ از که کند پیدا

 .گویندمی «القلب قسی» ،نفس این دارنده به و کرده پیدا قساوت ،ندهد نشان
 فراموشـی ،آنهـا از یکی که باشد داشته یمختلف عوام  است ممکن قلب قساوت که است گفتنی

ِذیَنْ» آمده: کریم نآقر در .اوست یاد از رویگردانی و خدا ْ ال  م ْ كَاَن   ُُ ُیُن  َوْ ِذكـِری َعـن ِغَطا ْ  فیِْ َأع 
َتِطیُعوَنْ اَلْ كَاُنواْ  عاْا یس   شـنیدن تـوان و بـوده حجـاب در مـن یاد از دیدگانشان که کسان آن  1؛َسم 

 «اند.نداشته
 کلمـات شـنیدن و گـوش طریـق از یـا و رسدمی حق به الهی، آیات دیدن   و چشم راه از یا انسان

 از یبعضـ یولـ یابـد؛مـی راه او سـوی به ،نموده یاد را خدا هاعبرت و قصص ه،موعظ حکمت،
 ورزنـد،مـی غفلـت او یـاد از و کـرده نـابود خـود در را حـق بـه رسـیدن هـایراه چون هاانسان

 او ذکـر از کـه را کسـانی خداونـد2 .دنگردمی نفوذناپذیر حق برابر در و شده سخت شانهایدل
 کـه آنهـا بـر وای» فرمایـد:می و داده قـرار سـرزنش مورد اند،کرده پیدا سخت قلب و شده غاف 
ْ»؛گذاردنمی اثر آنها در خدا رذک و دارند نفوذناپذیری و سخت هایقلب قاِسـیةِْ َفَویل  م ُْقُلـوبُْ ِلل  ُُ 
ْ هِْ ِذكرِْ ِمن   3«.الل 

 ،خـدا با نیاز و راز خداست. با مناجات و عبادت در سنگینی احسا، قلب، قساوت هاینشانه از
 اسـت. آن از برخاسـته آنـان روحـی انبسـاط و بهجـت تمـام بلکه ،نیست سنگین اولیا بر تنها نه

 مشـاهده اسـت. بـوده شیدلخو ترینبزرگ حق، راه روندگان و انبیا برای خدا با مناجات حالوت
 و هالـذت کـه دیگراسـت وقـت هـر از بـیش عبـادت، حال در حق حضرت عظمت و مقامات

 بـه بدانـد بایـد ،بـرد نمـی لذت و است بهره بی خدا مناجات از که کسی بنابراین، دارد. هانشاط
                                                           

 .909. سوره کهف، آیه 1
 .481، ص 94، ج المیزان تفسیر، . سید میمدحسین طباطبایی2
 .66. سوره زمر، آیه 3
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 اسـت دلیسخت ،مصیبت این سرچشمه است. غاف  آن از که است شده گرفتار بزرگی مصیبت
 در ،روازایـن است. شیطان هایوسوسه و دنیا زخار  به آوردنروی و گناه نیز دلیسخت شهری و

ِّ» آمده: ثمالی ابوحمزه دعای از فرازی ُهم  ُعوذُِّ ِإن ی اللَّ
 
ِّ ِبک أ ِّ ِمن  ب 

ل  ِّ ق  ُعِّ ال  ش   پنـاه تـو بـه !خـدایا 1؛یخ 
   «نباشد. خاش  که دلی از برممی

 بایـد .است قساوت نتیجه ،غفلت و شودمی بندگی توفیق سلب موجب ،قساوت که است گفتنی
 اشعـانیم بـه کننـدهعبادت که است مؤثر جان تزکیه و روح تهذیب در گاهآن عبادت، که دانست
 معنـای و میتوا از عبادت حال در اگر اما کند؛ حاضر خود ذهن در را آنها و باشد معتقد و عار 

 اسـت. روح چـرک غفلـت، ،ائمـه تعبیـر به نیست. وا تزکیه برای یراه دیگر باشد، غاف  آن
 مـتن در مـا اگـر پـس، .داد نخواهـد نشـان را چیزی بپوشاند، را دل شفا  آینه آلودگی، این وقتی

 نداریم. روح تهذیب برای راهی شویم، چرک و غفلت گرفتار عبادت،

 نفس یسرکش .5

ِّ» :خوانیممی ثمالی ابوحمزه دعای در ُهمَّ ُعِّ ِإن ی اللَّ
 
ِّ وذُِّأ ِّ ِبک  ِّ ِمن  س 

ف  اُعِّ ال ن  ن  ق   پنـاه تـو بـه !خـدایا 2؛ت 
   «نشدنی.قان  و سرکش نفس از آورممی

 کـه داشت توجه باید ولی ؛است انسان از الهی توفیق سلب در عمده عل  از یکی ،نفس یسرکش
 مشـکالت بـر توانـدمی ،داده او بـه خداوند که قدرتی با انسان و باشدمی کاری هر بر قادر آدمی
 هبـ را خـود نفـس لجـام تواندمی ،گیرد قرار مییطی موقعیت بدترین در اگر ،روازاین گردد. پیروز
 .بگیرد دست

 دل و گرفته بیشتری انس بیتاه  و قرآن و خدا با و کند بیشتری نفس مجاهده انسان قدر هر
 از وارسـتگی و اشتد خواهد هانیکی به تریافزون می  تدریجبه ،کند تخلیه نفسانی هواهای از را

 خدا یاد به ،حاالت همه در که است گاهآن آید.می در راسخه ملکه صورت به برایش نفس، هوای
  دارد. باز حقیقی میبوب از را او تواند نمی چیز هیچ و اوست متوجه و
  بارگیشکم .6

ِّ» است: آمده ثمالی ابوحمزه دعای از فرازی در ُهمَّ ُعوذُِّ ِإن ی اللَّ
 
ِّ أ ..مِِّ ِبک  ِّ ن  ان 

ط  ُعِّ ال ب  اب  ش   !خـدایا 3؛ی 
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   «د.دگرنمی سیر که شکمی از آورممی پناه تو به
 مـان  نیـز و دوزخ به انسان کشاندن عام  و است عبادات از بسیاری مان  ،بارگی شکم ،تردیدبی

 و ضـیافت مـاه کـه رمضـان مبـارک ماه در مثال، برای رود؛می شمار به انسان معنوی رشد بزرگی
 گیرنـدنمـی روزه گرسنگی، از پرهیز و بارگیشکم دلی  هب ایعده ،است بندگی ماه و خدا مهمانی

 کـه اسـت آن دلیـ  بـه این سازند.می میروم الهی بابرکت سفره و مهمانی این فیض از را خود و
 بـه ،نهایـت در و داردمـی وا میرمـات ارتکـاب بـه را وا و بازداشته بندگی از را انسان بارگیشکم

اا» فرمایـد:می علـی امـام ..رسـاندمی کتهال ِنی َُِّلقاُ ِّ م  ل  شاغ  كاُلِّ ِلي 
 
ااِتِّ أ ب  ي  اةِِّ الطَّ ِهيم  الب   ك 

ةِِّ رُبوط  ا الم  ه  م  ا ه  ُفه  ل   ؛دارد مشـغول خـود بـه مـرا پـاکیزه هـایخوراکی خوردن که نشدم آفریده 1؛ع 
 «است. علف ،شتهم تمام که پرواری حیوان همچون

 گـردد،می بنـدگی توفیـق سلب موجب تنها نه و دارد فراوان هایمداپی گیبارشکم که است گفتنی
 .زننـدمی جنایات ترینبزرگ به دست ،خود غذای مینأت و چرانیشکم اثر بر افرادی بسا چه بلکه

 و تشـنه را او و ایسـتادند علـیبـنحسـین حضرت ،زمانشان امام مقاب  کربال در که کسانی
 کـه خصوصـیتی تـرینمهم بود. جایزه گرفتن و شکم مینأت برای ،ندرساند شهادت به رحمانهبی

 او بـرای چیـز همـه از شـکم .بود او بارگیشکم ،گیرد قرار شهدا سید سینه بر شمر شد باعث
   کرد. بیچاره را او اسارت، این و بود خویش شکم بنده و اسیر ،شمر بود. ترمهم
 از یکـی شـود.می او از عبودیـت توفیق سلب مایه ،دباش حرام از انسان لقمه اگر اینکه دیگر نکته

 سـاعت یـک شـب، هـر که بود این من عادت» گوید:می اصفهانی نخودکی مرحوم شاگردان
 شـیخ مرحـوم بـه نشـدم. موفـق روز چهـ  ولـی شـدم؛می بیدار شب نماز برای صب ، به مانده

 صـب  کـه فرستادند کیکوچ دعای جواب، در ایشان نوشتم. نامه )نخودکی( اصفهانی حسنعلی
 خـارج شخص فالن با شورا مجلس از که روز فالن ،قب  روز چه » بودند: نوشته و بخورم ناشتا

 اثـر ،این خوردید؛ غذا چلوکبابی در کرد. دعوت ناهار به را شما رفیقتان و بود گذشته ظهر شدی،
 نماز خواندن به مجدداا  و خواندم را دعا ،بودند نوشته شیخ حاج که بود طورهمان و «غذاست! آن

   2.«شدم موفق شب
 کـم تـا باشـد خود نوش و خورد و ، شرب و اک  اندازه مراقب مدام و همیشه باید انسان این بنابر 
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   بیابد. را بندگی سعادت کامیابی راه کم
 ناسپاسی .7

 و سـیناسپا ،شده اشاره آن به ثمالی ابوحمزه دعای در که بندگی توفیق سلب عوام  از دیگر یکی
و» است: شده اشاره چنین شریف یدعا آن از فرازی در .است نعمت کفران

 
لَّک أ ع  ِنای ل  یت 

 
أ ِّ ر  يار   غ 

اكر ِّ
اِئک ش  م  ع  ِنی ِلن  رمت  ح   مـرا پـس، .نیـافتی ،دادی مـن بـه که هایینعمت شاکر مرا تو شاید یا 1؛ف 

 َلـِئن» :فرمـوده کـه اسـت همبارکـ آیـه این معنای یانگرب ،واق  در نورانی فراز این «کردی. میروم
ُتم ْ كم ْ َشكر  ُتم ْ َوَلِئن أَلِزیَدَنّ ْ كَفر   آن مـن ،دبیاوریـ جـا بـه مـرا نعمت شکرانه اگر 2؛َلَشِدید ْ َعَذاِبی ِإَنّ
 «است. سخت عذابم ،تردیدبی کنید، ناسپاسی اگر و کنممی زیاد شما بر را نعمت
 کسـی اگـر .اسـت میرومیـت عمت،ن کفران الزمه و است نعمت زیادشدن نعمت، شکر الزمه
 میـروم الهـی برکـات از را آدمـی تنها نه نعمت، کفران قضیه .شودمی میروم ،کند نعمت کفران

 تشـکر او از و کـرد احسـان شـما بـه کسـی اگر مثالا  نماید؛می نیز قیخال مطرود بلکه سازد،می
 جـا بـه را او شکر و نبودید رسپاسگزا اگر اما ؛کند احسان شما به مرتبه دو دارد دوست او ،نمودید
 کـه اسـت عقلـی واجـب شـکر، اینکـه: توضـی  نمـود. نخواهد احسان شما به دیگر د،نیاوردی

 و بنـدگی امـر بـه تـا کنـدمی ملـزم را ما و شودمی سبب را دهندهنعمت عبادت   وجوب درعم ،
 دیگـر و نعمت شکرگزاری عقلی وجوب حکم» میان تنگاتنگی ارتباط بنابراین، یم.کن قیام عبادت
 دارد. وجود «عبادت وجوب حکم» و «هانعمت

 عنـوان به خداوندگار عبادت واجب حکم مقتضی شکر، وجوب بر عقالنی حکم دیگر، سخن به
 را آن شـارع کـه اسـت عقالیی و عقالنی حکم ،نعمت شکر البته است. هستی بخشنعمت تنها

 ایـن آثار و فایده بلکه ؛ماست شکر نیازمند خداوند که نیست معنا بدان این ولی ؛است کرده تأیید
 اهـدا  و زنـدگی مسـیر درک و عقالنیـت از اینشـانه زیـرا ؛رسدمی انسان خود به ،شکرگزاری

 از و بـردارد گـام مستقیم صراط درست مسیر در تا شودمی موجب ،لهنمس همین و است آفرینش
 همـین به برد. سود خداوند هاینعمت از ،پیش از بیش و گردد مندبهره نیز الهی دیگر هاینعمت

 هـاینعمت از منـدیبهـره بـرای را شرای  زیرا اند؛دانسته آن افزایش عام  را نعمت شکر جهت،
   آورد.می فراهم نیازبی خداوند  
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  حیاییبی و گناه .8

 و گنـاه بـین است. تعالی میضرحق در حیاییبی و گناه بندگی، توفیق سلب عوام  از دیگر یکی 
 انسـان از عبودیـت و بندگی توفیق سلب ها،مجازات ترینسخت از یکی و است رابطه ازات،مج

لَّک أو» آمده: ثمالی ابوحمزه دعای در رو،ازاین است. ع  ِّ ِبُجرِمی ل  تی و  یر  ِر ِنی ج  ت   تـو اینکه یا 1؛كاِفي 
 «دهی. مکافاتم خواهیمی کردم،من که ایجریره و جرم به

 و شـودمی بنـدگی توفیـق سلب سبب تعالی، حق حضرت میضر در ادبییب و حیاییبی یا گناه
لَّک أو» سازد؛می الهی عذاب مستیق را آدمی ع  ةِِّ ل  يائئی ِبِقلَّ ِنی ِمناک ح  یت   ْ اا  و حیـاییبی یـا 2؛ج 

   «نمایی. مجازات مرا تو شده سبب من ادبیبی
 توفیق شدنگرفته زمینه و است حق حضرت میضر در ادبیبی گناه، که شودمی معلوم نتیجه، در

 توفیـق سـلب در مهمـی نقـش گناهان، برخی که دانست باید .دنمایمی فراهم انسان در را بندگی
 ضـعف و والـدین عـاق خودپسـندی، و کبر دروغ، حرص، به: توانمی ،میان آن از و دارند بندگی

 .کرد اشاره اراده
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 زیانبار هایمجالست :دهم مجلس

 *ارزگانی صادق محمدامین مینوالمسل االسالمحجت

 اشاره

 الهـی عبودیـت حق ادای و بندگی توفیق سلب در مؤثر عوام  و عل  از برخی به ،پیشین مقاله در
 از منظـور اوسـت. همنشـین ،انسـان شخصـیت گیریشک  عوام  ترینمهم از یکی .شد اشاره

 اتفـاق یگـذارتأثیر ی،همنشـین ایـن اثر در که است دیگران با وقت گذران و مجالست ی،همنشین
 و شـده دگرگـون هامعاشـرت اثر بر بد، و خوب افراد سرنوشت هک است شده دیده بسیار افتد.یم

 دیگـران رفتـار کنیم،مـی زنـدگی که مییطی و جامعه هر در است. یافته تغییر آنها زندگانی مسیر
 دارد انسـان خود تدبیر و  عق به بستگی ،این و دارد ما سرنوشت و رفتار و اخالق در بسیاری تأثیر

   نماید. همنشینی و معاشرت کسانی چه با که
 آمده: چنین ثمالی حمزه ابو دعای از فرازی در
«ِّ ُهم  ا ِإن   اللَّ م  ُ ِّ ُكلَّ ِّ ُقل  د  ُتِّ ق 

 
أ يَّ ه  ِّ ت  ُتِّ و 

 
أ بَّ ع  ِّ ت  ُ ِّ و  ةِِّ ُقم  ال  ِّ ِللصَّ ن  ي  ِّ ب  ك  ی  د  ِّ ی  ِّ و  ُتك  ي  اج  ِّ ن  ي    ق  ل 

 
ل ِّ أ ِّع  اس یَّ ا ا ُِّنع  اا ِإذ  ن 

 
 أ

ِّ ُ ي  لَّ ِّ ص  ِن  و  ت  ب  ل  ات ِّ س  اج  ُِّمن  ا ك  ا ِإذ  ن 
 
ُ ِّ أ ي  اج  ا ن  ا ِل  م  م  ُ ِّ ُكلَّ ِّ ُقل  د  ِّ ق  ح    ل  ِت  ص  یر  اِر ِّ س  ِّ و  اُرب  ِّ ق  ااِلِسِّ ِمان  ج   م 

ِّ اِبين  وَّ ِلِس  التَّ ج  ِّ م  ض    ر  ةٌِّ ِل  ع  ِليَّ ِّ ب  ال     ْ
 
ِم  أ د  ِّ ق  ِّ و  ال    ِن  ح  ي  ِّ ب  ِّ و  ن  ي  ِّ ب  ِتك  م  ِّ َِّد  ِد س   !مـن یخدا ای 1؛ي 

 بـه تـو پیشگاه در و ساختم طاعتت آماده و مهیا را خویش و گفتم خود با جزم و عزم به هک چندان
 ای .گرفتـی مناجـات هنگـام مـن از رازونیاز حال و انداختی خواب به مرا هنگام آن ،ایستادم نماز
 بـه و شـد خواهـد وکـنی رتمسـری پـس این از هک گفتم و ردهک عهد خود با هرچه هک شد چه !خدا

 قـدمثابـت عهـد بـه هکـ آمد پیش ایحادثه و بلیه ،شوممی کنزدی توابین مقام و توبه اه  مجام 
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   «گردید. حای  خدمتت و من میان ،بلیه آن و نماندم

 نوشـتار در .نمایـدمی اشـاره عبودیـت توفیـق سـلب عوام  از یکی به ،حضرت جمالت این در
 کنیم. هاشار تعالی حق بندگی توفیق سلب عوام  برخی بررسی و بیث به کوشیممی حاضر،

 عبودیت توفیق سلب هایزمینه و عوامل

 از: اندعبارت عبودیت، توفیق سلب هایزمینه و عل  از برخی
 پیشهبطالت دوستان .1

 ،دارد بشـر نـوع گمراهـی و ضـاللت در بسـزایی نقـش کـه آدمی هدایت و اصالح موان  از یکی
 میـی  بـد، دوست که پیداست ناگفته است. کارمعصیت افراد و بد رفیق با معاشرت و همنشینی

 مـؤثر انسـان شخصـیت تخریـب در توانـدمی انـدازه چـه تـا ،ناباب مجالس و اخالق از عاری
   آمده: بد دوستان با همنیشنی پیامد درباره ثمالی ابوحمزه نورانی دعای در ،روباشد.ازاین

...« ِّ و 
 
ِّ أ ك  لَّ ع  ِن  ل  ت  ی 

 
أ ِّ ر  اِلِسِّ آِلف  ج  ِّ م  اِلين  طَّ ب  ِن  ال  ي  ب  ِّ ف  ِّ و  ُهم  ن  ي  ِن  ب  ت  ي  لَّ  مجـالس بـا دیـدی شاید یا ... 1؛َّ 

   «واگذاشتی. آنان میان مرا و امگرفته الفت و نساُ  باط  اه 
 و معاشـرت نـد،مقید مقـد، شـرع ظـواهر بـه که کسانی و پرهیزکار دار،دین افراد با انسان وقتی

 افـراد عملکـرد از خـود اینکه بر عالوه نماید، شرکت مذهبی مجالس در و باشد داشته همنشینی
 خواهـد پشیمان نیز خویش هگذشت از گزیند،می دوری گناه از و گیردمی سرمشق خویش پیرامون

 مرتکـب گناهانی چه که یابددرمی تقوا، اه  گفتار و کردار با خود قبلی عملکرد همقایس در و شد
 باشـد همنشین گناهکار و ناصال  افراد با وقتی مقاب ، در کند.می توبه گناهان آن از و است دهش
 بینـدمی شایسته آنان به نسبت را خود باشد، داشته وآمدرفت کارمعصیت اشخاص مجالس در و
 اردپنـدمی رو،ازاین کند،می ارزیابی مثبت بسیار را خویش عملکرد خود، دوستان با مقایسه در و

 سـوی بـه بازگشـت و توبـه بـه نیـاز کندنمی احسا، و است نشده مرتکب زندگی در گناهی که
 ایـن .پـردازدمی خـویش گناهـان توجیـه بـه همواره و کندنمی توبه و دارد تعالی و تبارک خداوند
 موفـق هرگز کسی چنین است. تریبزرگ گمراهی سرآغاز و شیطان مکر هپرداخت و ساخته توجیه،

   یافت. نخواهد دست رستگاری و سعادت به و شودنمی هتوب به
                                                           

 . همان.1
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  سیت  حیر    ین صحبت پیر مدعظت نخست
 

 
 

 1کنیییی  حىییر ز نییاجنس م صییاحِ ِ  ز کیی  
 

 و کـریم قرآن آیات است. برخوردار ایویژه اهمیت از عترت و قرآن فرهنگ در ،همنشین انتخاب
 بـا مؤانست و مجالست و شایسته و ال ص همراه و همنشین انتخاب بر متعددی موارد در روایات

 فضـای  و اخـالق و عتـرت و قـرآن با که افرادی با همنشینی از را آدمی و اندکرده تأکید تقوا اه 
 در هاانسـان از گروهی که شودمی استفاده کریم قرآن از اند.داشته برحذر ندارند، سروکار انسانی
 حسـرت و گزنـدمی را خـود دسـت پشـت کـه هسـتند پشـیمان و ناراحـت ایانـدازه به قیامت،

 گـام عتـرت و قـرآن مسـیر در که بودیم کرده انتخاب رفیقانی ما کاش ای گویند:می و خورندمی
 بـه و گـرفتیممی نـساُ  دیـن عام  علمای و مسجد با و مذهبی جلسات با کاش ای !داشتندبرمی

 بـا کـاش ای و کـردیمنمی نتخـابا گناهکـار و بـد دوست کاش ای !یافتیمنمی راه گناه مجالس
 !شدیمنمی ایشان تاب  و نکرده وآمدرفت هستند، شیطان تاب  کهکسانی

َ ْ َوْ» ْ یو  اِلُمْ یَعض  ُتْ َلیَتِنی یا یُقوُلْ یَدیهِْ َعلی الظ  َخذ  ُسوِلْ َمَعْ ات  ِخـذْ  َلم ْ َلیَتنی َویَلتی یا * َسبیلْا الر   َأت 
نیَأَضْ َلَقد ْ * َخلیلْا ُفلناْا رِْ َعِنْ ل  ك  َدْ الذِّ یطاُنْ كاَنْ َوْ جاَ نی ِإذْ  َبع  سـاِنْ الش  ن  ِ

 هکـ روزی و 2؛َخـُذوالْا ِلْل 
 پـیش را راهـی پیامبر همراه اشک ای گوید:می گزد،می دندان به را خود هایدست پشت ستمگر

 بـه هکآن از سپ خدا یاد از مرا او همانا !گرفتمنمی دوست را فالنی اشک من، بر وای ای !گرفتممی
 «هست. و بوده نندهکخوار انسان به نسبت شیطان همواره و .نمود منیر  ،بود رسیده من

 چـه بـا یـا و کننـدمی وبرخاسـتنشست کسی چه با باشند مراقب بسیار باید نوجوانان و جوانان
 نـدانفرز هایهمکالسـی و رفقا مراقب باید نیز مادران و پدران کهچنان ؛کنندمی وآمدرفت کسی
 بـه زیـرا دارد؛ رفتاری و منش نوع چه آنان فرزند استاد یا معلم کنند مراقبت باید حتی ؛باشند خود

 عالقـه او بـه انسـان کـه رفیقی و معلم پوشش نوع و ظاهری هقیاف بسا چه است شده اثبات تجربه
 از پـس ،نجیـب و عفیف دختر یک که است شده دیده اوقات بسیاری گذارد.می اثر وی در دارد،

 ابتـدا بـدحجاب، معلـم یـک همشاهد یا حجاب خصوص در الابالی دوستان با همنشینی تیدم
 بـرای بزرگـی خسارت ،این و است شده الابالی و بدحجاب ،سپس و داده دست از را خود چادر
 یعنـی ؛اسـت داده رخ بسـیار نیـز آن عکـس رود.مـی شـمار به اجتماع و خانواده دختر، آن خود
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 تقـوا اهـ  و داردیـن رفقـای بـا مـدتی اگـر نیسـت، برخـوردار مناسبی دینی تربیت از که جوانی
 تقّیدات سایر و حجاب روزه، نماز، اه  باشد، داشته دینی هجاذب او معلم یا باشد داشته معاشرت

 شود.می مذهبی و دینی
 اشـد،ب گناهکـار و دینبـی اگر دهد.می تغییر را او شخصیت تی،دم از پس انسان همنشین پس،
 اهـ  بـا دوسـتی از بایـد رو،ازایـن .نمایدمی وادار گناه به را او و کندمی متزلزل را خود رفیق دین

 .گریخت بدان با مجالست از و گزید دوری معصیت
 غافالن با همنیشنی .2

 در .سـازدمی فـراهم را الهـی رحمـت از میرومیـت عام  ترینمهم ،پیشگانغفلت با همنشینی
 آمده: ثمالی ابوحمزه نورانی دعای

«ِّ و 
 
ِّ أ ك  لَّ ع  ِنی ل  یت 

 
أ ِّ ِفی ر  اِفِلين  غ  ِّ ال  ِمن  ِّ ف  ِتك  م  ح  ِنی ر  ات   بـدین و یـافتی نغـافال میـان در مـرا شاید یا 1؛آیس 

 .«ساختی ناامید خود رحمت از مرا جرم،
 بسل ساززمینه و انسان بیچارگی عام  ترینبزرگ ،غفلت که آیدمی دست هب نورانی دعای این از

 به مقوله این در وحیانی هایآموزه از استفاده با است الزم ،روازاین .است تعالی حق بندگی توفیق
 .شود اشاره هایینکته

اةُِّ» ؛آن بـه توجه از بعد ذهن، از چیزی رفتن یعنی ،غفلت ل  ف  غ  ُوِّ ال  اه  اِنِّ السَّ ِّ ع  ای   ،غفلـت 2«.ِءِّالشَّ
 قرآن بماند. دور حقیقت و واقعیت از او و بیفتد انسان قلب و فکر بر ایپرده اینکه از است عبارت
 دارنـد، چشم یا فهمندنمی ولی ،دارند دل آنکه با هاانسان از برخی» فرماید:می باره این در کریم،

 3«.اندغاف  که هستند کسانی همان آنها .شنوندنمی آن با ولی دارند، گوش یا ندارند بینایی اما
 یـا و خـدا آیـات از غفلـت شام  و باشد خدا از غفلت از اعم تواندمی اینجا در غفلت از منظور
 بـرد:می کمـال سـوی به را انسان که آنچه هر از غفلت دیگر، تعبیر به ؛دوبش نیز آخرت از غفلت

«ْ اِسْ ِمَنْ َكِثیراْا َوِإن  ْ الن   «اند.غاف  ما هاینشانه و آیات از مردم از بسیاری 4؛َلَغاِفُلوَنْ آَیاِتَنا َعن 
ـدان روایـات و آیـات در کـه غفلت ایجادکننده عوام  ترینمهم گفت باید ،بنابراین ـاره هاب ـده اش  ،ش
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 :از نداعبارت
   داند:می دنیا به افراطی توجه و دنیاگرایی را غفلت عوام  از یکی کریم قرآن :دنیاگرایی .6
«ْ ذیَنْ ِإن  ُجوَنْ ال ال  َحیاةِْ َرُضوا َوْ ِلقاَ نا َیر  یاالد ْ ِبال  وا َوْ ن  َمَأن  ذیَنْ َوْ ِبُا اط  ْ ُهم ْ ال   1؛غـاِفُلون آیاِتنـا َعـن 

 تکیـه آن بـر و شـدند خشـنود دنیا زندگی به و ندارند [رستاخیز روز و] ما مالقات به ایمان که آنها
   «اند.غاف  ما آیات از کهنآنا و کردند

   فرماید:می جابر به خطاب باقر امام
ا» اِبُرِّ ی  ِّ ج  ُمِّ ِإنَّ ِّال  ِمن  ِّ ؤ  ِغی ال  ب  ن  هُِّ ی  ِّ ل  ن 

 
ِّ أ ن  ك  ر  ِّ ی  ِّ و  ِئنَّ م  ط  ةِِّ ِإل ی ی  ر  ه  اةِِّ ْ  ي  ح  ا ال  ي  ن  ِّ الاد  ِّ و  ام  ل  ِّ اع  نَّ

 
ِّ أ ااء  ن  ب 

 
ا أ ي  ن  ِّ الاد   ُهام 

ُلِّ ه 
 
ة أ ل  ف   .باشـد زندگی این وبرقزرق به دلگرم و متکی ،باایمان انسان   نیست شایسته جابر! ای 2؛غ 

 «اند.غفلت اه  ،دنیا [گاندلباخت و] فرزندان کهبدان
 ،شیطان کارهای از .است انسان بر شیطان سلطه غفلت، عوام  از دیگر یکی :شیطان تسلط .2

   .کندمی غفلت دچار را او ،برده آدمی ذهن از را خدا یاد که است این
ذ ِّ» و  ح  ت  ِهُمِّ اس  ي  ل  اُنِّ ع  ط  ي  ِّ الشَّ اُهم  نس 

 
أ ِّ ف  ر  اِهِّ ِذك   خـاطر از را خـدا یـاد و شد مسل  آنان بر شیطان 3...؛اللَّ

 «برد. آنها
 فرماید:می غفلت و هواپرستی بارهدر متعال خداوند :پرستی هوا .6
«ِّ ِّ ال و  ِّ ُتِطع  ن  نا م  ل  ف  غ 

 
هُِّ أ ب  ل  ِّ ق  ن  ِرنا ع  ِّ ِذك  ِّ و  ع  ب  واهُِّ اتَّ ِّ ه  ِّ و  ُرهُِّ كان  م 

 
 یـاد از را قلبشـان کـه کسانی از و 4؛ُفُرطا أ

 افراطـی کارهایشـان و کردند پیروی نفس هوای از که هاهمان کن!م اطاعت ،ساختیم غاف  خود
 «است.

 و دور آرزوهـای چراکـه اسـت؛ دراز آرزوهای و آمال ،غفلت عوام  دیگر از :دراز آرزوهای .1
 امـام سـازد.می غافـ  مهـم یکارهـا از ،ساخته مشغول خود به را انسان اندیشه و فکر تمام ،دراز
   فرماید:می باره این در علی

«ِّ ِّ ِإنَّ ل  ِهی األ  م  ِّ ُیس  ب  ل  ق  ِّ ال  ُبِّ و  ذ  ِّ ُیك  د  ع  و  ِّ ال  ِثُرِّ و  ة ُیك  ل  ف  غ   کشـاند،می فراموشـی بـه را دل آرزو بدانید 5؛ال 
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 «کند.می زیاد را غفلت و دهدمی جلوه دروغ را هاوعده
 غفلـت عوام  و اسباب از یکی ،دنیا زندگی به نگریسطیی :دینی تعالیم به نگریسطحی .1

   :است
َلُموَنْ» َحیاةِْ ِمَنْ ظاِهراْا َیع  یا ال  ن   را دنیـا زندگی از ظاهری فق  آنها 1؛غاِفُلوَنْ ُهم ْ اْل ِخَرةِْ َعِنْ ُهم ْ َوْ الد 

 «اند.غاف  خویش[ کار پایان و] آخرت از و دانندمی
 تکامـ  موجبـات توانندمی دیگر نگاه از و باشند غفلت اسباب توانندمی نگاه یک از دنیا، مظاهر
 را هاییزمینـه قبـ  از انسـان اگر دارد. دنیا با ما برخورد نوع به بستگی ،این و آورند فراهم را انسان

 خدا نعمت را آن ،شودمی روهروب که دنیایی مظاهر از مظهری هر با باشد، آورده وجود به خود در
 در انسـان اگـر افتـد.می خـدا یـاد بـه بلکـه ،شودنمی غاف  تنها نه ،آن دیدن با ،روازاین .بیندمی

 بـرایش آن قبـال در خـدا کـه را ایوظیفه و باشد الهی حرام و حالل مراقب ،دنیا مظاهر با برخورد
 فقـ  زندگی در اگر اما ؛بود نخواهد دهندهفریب و کنندهاغفال دنیا دیگر دهد، انجام ،نموده نمعیّ 

 بنـدگی از را او ظـاهر این که است بدیهی شود، مادی هایلذت مگر سر ،کرده توجه دنیا ظاهر به
 نمود. خواهد غاف  ،است سعادت و تکام  همان که خلقت هد  و خرتآ به توجه ،خداوند

 علما محضر از محرومیت .3

 میضـر از دوری ،شـده اشـاره ابـوحمزه دعای در که خداوند بندگی توفیق سلب عوام  جمله از
   است: راستین علمای

«ِّ ك  لَّ ع  ِنی ل  ت  د  ق  ِّ ف  اِلِسِّ ِمن  ج  اِءِّ م  م  ُعل  ِنی ال  ت  ل  ذ  خ   و خـواری بـه و نیـافتی علمـا مجالس در مرا شاید 2؛ف 
 «انداختی. خذالنم

 سلب و خذالن موجب ،علما مجالس از میرومیت و دوری که شده تصری  ،نورانی فراز این در
 سـخن ایـن ،علمـا میضـر برکات و علمی مجالس نقش شدنروشن برای شود.می انسان توفیق

 مسجدالنبی در روزی که شده نق  نامؤمن امیر از است. شنیدنی و گویا بسیار مؤمنان امیر
 تـرمیبـوب شـما نـزد عابـد جنازه تشیی  خدا! رسول یا گفت: و شد وارد ابوذر که بودیم نشسته
 مجلس در ساعتی ستننش !اباذر ای فرمود: پاسخ در حضرت عالم؟ مجلس در نشستن یا ،است
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   911  زيانبار هایمجالست دهم: مجلس

 و شود خوانده نماز رکعت هزار آن شب هر در که شبی هزار قیام از خدا نزد است ترمیبوب علم،
 قرآن. ک  خواندن و جهاد هزار از ،خدا نزد است ترمیبوب ،علم مجلس در ساعتی نشستن

 خـدا ولرسـ قـرآن؟ همه خواندن از است بهتر علم مذاکره خدا! رسول یا :کرد عر  ابوذر
 کـ  بـار هزار دوازده خواندن از خدا پیشگاه در ،علم مجلس در ساعتی نشستن !ابوذر ای فرمود:

 بـاز حرام از را حالل علم سبب آنکه برای ؛علم مجلس در حضور به باشید ملزم .است بهتر قرآن
 وزهـایر که سال یک عبادت از است بهتر ،علم مجلس در ساعتی نشستن !اباذر ای شناسید.می
 آزادکـردن از اسـت بهتـر ،عـالم هچهر به کردننگاه و یینما قیام را آن هایشب و باشی روزه را آن

   1ه.بند هزار
 مطـرح علمـا میضـر و علـم مجلس درباره فوق حدیث در که وبرکت فیض همه این به توجه با

 الهی رکاتب باالترین از انسان میرومیت موجب ،مجالسی چنین از دوری که است بدیهی ،شده
 هب که کسانی نیستند و نبوده کم .شد خواهد گمراهی بسا چه و بندگی توفیق سلب ساززمینه ،شده

 بـه ،نتیجه در و گردیده معرفتی فقر دچار ،پرهیزکار یعلما خطابه و وعظ مجالس از دوری علت
 است. ساخته بهرهبی بندگی و معنویت و دین از را آنها خناسان وسوسه و اندآمده گرفتار شبهه دام
 و آمده گرفتار افراطی هایگروه دام به جوانان ،اسالمی کشورهای و جوام  از برخی در امروزه اگر
 میرومیـت آن، مهم عل  از یکی تردیدبی ،اندگرفته قرار جهانی استکبار شوم اهدا  خدمت در
 است. اسالم راستین علمای مجالس از

 وارد کبیر جعفر شیخ مرحوم» گوید: صال  مالمیمد ادربر ،برغانی( )مالمیمدتقی ثالث شهید
 در هم من و خوابیدند ایگوشه در هریک هنگامشب ،پس .گردید ساکن ما منزل در و شد قزوین
 کـه کنـدمـی صـدا مرا جعفر شیخ که دیدم گذشت، شب از مقداری چون خوابیدم. باغ آن گوشه
 دیگربـار مـن و شـد رد مـن از شـیخ یـزم.خبرمی ه،بلـ کـردم: عر  بخوان. شب نماز و برخیز

 چـون .شـدم روانـه آواز پـی از جستم. خواب از ثرکنندهأمت ییصداها شنیدن اثر بر ناگاه خوابیدم.
 دارد. اشـتغال گریـه و مناجات به قراریبی و تضرع نهایت با شیخ جناب که دیدم ،رسیدم نزدیک
 سـال پـنج و بیسـت کـه حـاال بـه تـا شـب آن از که گذاشت ثیرأت من در چنان جناب آن صدای

 2«.شوممی مشغول الیاجاتقاضی با مناجات به و خیزممی بر شب هر گذرد،می
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916    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 دورغگویان با همنیشنی .4

 دورغگویـان بـا معاشرت ،شودمی بندگی توفیق سلب موجب که معنویت هایآفت ترینبزرگ از
   :خوانیممی ثمالی ابوحمزه دعای از دیگر فراز در .است

«ِّ و 
 
ِّ أ لَّک  ع  ِنی ل  ت  د  ج  اِمِّ ِفی و  ق  ِّ م  اِذِبين  ك  ِنی ال  ت  ض  ف  ر   ،پـس .یافتی دروغگویان جایگاه در مرا شاید یا 1؛ف 
   «افکندی. ورمدُ  به

 و اسـت مفاسـد از بسـیاری منشـأ و گناهـان ترینزشت معایب، بدترین از دروغ که است گفتنی
 رحمـت از را انسـان آخـرت و دنیا در ،دروغ ت.اس کبیره گناهان و اخالقی رذای  از ،آن به عادت

 را جامعـه نموده، سلب را عمومی اعتماد و نمایدمی اعتباربی مردم میان در و کندمی میروم الهی
   است. ایمان کنندهخراب و زبان آفات از دروغ، .سازدمی دچار نفاق بیماری به

 انسـان روانـی امنیـت و الهـی تمعنوی سلب موجب چرا و چیست دروغ مداپی که دید باید حال
   گفت: باید ختصارابه ولی ؛باشد طرح قاب  بسیاری هاینکته است ممکن باره این در شود؟می

 درونی ناراحتی از همواره دروغگو .نیست امان در دروغش زیان و شّر  از دروغگو فرد روان و روح
 کـهدرحـالی ؛دهـدمی خبر آن از راستگو و دارد وجود که است حقیقتی راستی، زیرا برد؛می رنج

 دروغگو رو،ازاین ندارد. وجود آن برای واقعیتی و دروغگوست فرد پرداخته و ساخته دروغ، سخن
 دروغـش تـا نکنـد فراموش را یشخو ذهنی ساخته باشد خود سخنان و رفتار مراقب همواره باید

 شود.ن آشکار
 مبـادا کـه اسـت نگـران پیوسته همد،نف کسی را دروغش خواهدمی که دروغگویی اسا،، این بر

 را سـنگین بـار ایـن همیشه دروغگو ،پس باشد. تناقض در اش،گذشته سخن با اشکنونی سخن
 نگـران و اسـت آسایش در هایشگفته از پس همواره راستگو انسان ولی ؛باشد داشته ذهن در باید

 آمد. نخواهد دوجو به آنها در تناقضی سخن، تکرار هنگام زیرا نیست؛ آن مدهایاپی
 دروغگـو، انسـان شود.می گرفتار بدان دروغگو که است روانی هایبیماری از یکی نیز فراموشی

 بـه بگویـد، سخن آن از خواست دیگر بار که هنگامی و ماندنمی یادش به گویدمی که را دروغی
 شود.می برمال دروغش نتیجه، در و گویدمی دیگر شکلی
 نیز خود دروغ به گوید،می دروغ همواره که کسی که است آن ،وغگودر کاریفراموش دیگر عام 

 راحتـیبـه خواهـد،می کـه زمان هر و است عادی کاری ،او برای دروغ دهد.نمی اهمیت چندان
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 و سـپاردمی ذهن به کمتر را هایشحر  نتیجه، در پذیرد.نمی پایان او هایدروغ و گویدمی دروغ
 کند.می فراموش

 از اشخواسـته بـه تنهـا نـه زیـرا آیـد؛می وارد او به ایضربه شد، کشف دروغگو از دروغی وقتی
 شـده، سست اشروحیه ترتیب، بدین است. گرفته آن برخال  اینتیجه بلکه نرسیده، گفتندروغ

 راهـی تنهـا زیـرا د؛گردمی نومید هاکامیابی به رسیدن از او و شودمی دشوار او برای گرفتنتصمیم
 اگـر آنکـه حـال ؛اسـت شـده بسـته هم آن که بوده دروغ رساند،می مقصد به را او داشتهپنمی که
 .رسیدمی مقصودش به درست راه از کرد،می رفتار شایستگیبه
 





 دین حفظ هایراه
 
 
 
 
 
 
 

 
 دینی باورهای تقویت کارهایراه 
 پایدار داریدین





 دینی باورهای تقویت راهکارهای :زدهمای مجلس

 *نیاسبحانی محمد والمسلمین ماالسالحجت

 اشاره
 آدمـی، هـایانگیزه ریشـه و خاسـتگاه و سازدمی را انسان رفتار و افعال اعتقادها، و باورها افکار،
 ارتبـاط او بینیجهـان بـا کسـی هـر رفتـار دیگـر، تعبیـر به اوست؛ هایاندیشه و هانگرش همان

 کنـد،می هنجارشـکنی ولـی دارد، ایمان معاد و خدا به ظاهربه که کسی .دارد تنگاتنگ و مستقیم
 کردنسسـت کـه نیسـت جهتبی .ندارد مرگ از بعد پاسخگویی   و آخرت به باوری حقیقت، در

 انسـان توانـدمی آنچه دانندمی آنها .است گرفته قرار استکباری نظام کار دستور در دینی، باورهای
 معـاون گفتـه بـه .است دینی باورهای دارد، نمصو گناهان به آلودگی و اجتماعی هایآسیب از را

 علیـه تلویزیـونی ایمـاهواره شـبکه 641 از بیش اینکهم ،سیما و صدا سازمان هایاستان امور
 منافقین شبکه دو تنها هفتاد، دهه در اما کنند؛می پخش و تولید برنامه ما جامعه ایمان و اعتقادات

ــلطنت و ــود طلبس ــت وج ــن 1.داش ــبکه ای ــتای در ها،ش ــغ راس ــذاهب تبلی ــی م ــ : خراف  مث
 اسـالم دیـن مسـلمات در حتـی تردیـد و شـک ایجاد و دین بودنشخصی القای پرستی،شیطان
 ایچـاره سـایبری، فضـای از استفاده از ناشی فرهنگی تهاجم با رویارویی برای .کنندمی فعالیت

 .نیست جوانان بین در دینی باورهای تقویت جز
 مجیـد قرآن از گیریبهره با را دینی باورهای و اعتقادات تیکیم راهکارهای کوشدمی نوشتار، این

 .نماید شناسایی معصومان روایات و

 دینی معارف و علوم از مندیبهره .1

 از عقیـده، و ایمـان .اسـت حقیقـت از آگـاهی و شـناخت میوه و نظری ایمان ثمره عملی، ایمان
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 جـایز دین، اصول در تقلید که معتقدند شیعه ایفقه تمامی .گیردمی سرچشمه آگاهی و شناخت
 بنـابراین، .کنـد پیدا یقین آنها به و بپذیرد را اصول این دلی ، و تیقیق و فکر با باید انسان و نیست

 مسـائ  ویژهبـه دیـن، مسـائ  در تیقیق و مطالعه و سازد مستدل را خود اعتقادات باید شیعه هر
 دینـی اطالعـات گستره و عمق بر روزروزبه و دهد قرار خویش روزانه هایبرنامه جزء را اعتقادی

 اسـالم پیـامبر .نمایـد حفـظ فکری هایآسیب از را اعتقاداتش ساحت بتواند تا بیفزاید، خود
ِّ» :فرمود ف 

ُ
ِّ أ ِّ ِلُكل  ِلم  ِّ ُمس  ُلِّ ال  ع  ج  ِّ ِفی ی  ة ُِّجُمِّ ُكل  ما ِّ ع  و  هُِّ ی  قَّ ف  ت  ِّ ِفيِهِّ ی  ر  م 

 
 کـه مانیمسـل هـر بر وای 1؛ِدیِنِهِّ أ

ِّ» :فرمایـدمـی نیـز علـی امـام «.ندهـد قرار دین در تفقه برای را روزی ای،هفته هر در هِِّ و  او   ق 
ِقيِنِّ ي  ِّ ِبال  هُِّ و  ر  و  ةِِّ ن  م  ِحك   «.نما نورانی حکمت با و میکم یقین با را خود دل 2؛ِبال 
 بیشـتری یژرفـا و قـوت از اشعقیـده و ایمـان باشـد، ترعمیـق و تردقیـق آدمـی شناخت هرچه

 دارد یاتیمقتضـ افکار، نشر العادهفوق سهولت و اطالعات عصر در یزندگ .بود خواهد برخوردار
 شـبکه بـه خـود، همـراه یگوش قیطر از امروزی نوجوان نکهیا جمله از ست؛ین آنها از یزیگر که

 بیماری بسان شبهه، .دارد قرار یاعتقاد بمباران معر  در لیظهبهلیظه و است متص  یاجتماع
 هـم و کند گرفتار را مبتال فرد هم است ممکن نشود، درمان سری  و درست اگر که است واگیردار

 مسـنولیت هـاخانواده و جوانـان راسـتا، ایـن در .سـازد بیمار نیز را آنان و نماید سرایت دیگران به
ِّ یا» :است فرموده جوانان به خطاب علی امام .دارند ر  ش  ع  ياِن، م  ِفت  ِّ ال  ص  ِّ نواح  ُكم  راض  ع  ِبِّ ا  ِّ ِبااال د   و 

ِّ اُكم  ِمِّ دین  ِعل   «.دینک حفظ دانش با را نتانید و ادب، با را تانیآبرو !جوانان ای 3؛ِبال 
 شـبهات و سؤاالت به عالمانه پاسخگویی باید نیز دینی رهبران و فرهنگی مراکز و مربیان و والدین

 علـی امـام .نماینـد قلمـداد فرهنگـی جهـاد را آن و بداننـد خود فوری وظیفه را جوانان دینی
ُموا» :فرمایدمی ِل  ِّ ع  كم  يان  ِّ ِصب  ا ِمن  ِمن  ا ِعل  ُعُهُمِّ م  ف  هُِّ ین  ِّ ِبِهِّ الل   ِّ ال  ِلب  غ  يِهُمِّ ت  ل  ةُِّ ع  ِجئ  ُمر  اا ال  یه 

 
أ  انکـودک به 4؛ِبر 

 ایآر بـا مرجنه [فرقه] و بخشد سودشان آن، واسطه به خداوند هک دیاموزیب زییچ ما دانش از خود
 خـرج بـه جـدیت امـر ایـن در والـدین از بعضـی امـروزه متأسـفانه، «.نشـوند رهیچ آنان بر خود
 آموزشـیکمک وسـائ  تهیـه ،انگلیسـی زبان فراگیری مانند اموری برای طورکههمان و دهندنمی
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 فرزنـدان دینـی باورهـای بـه بخشـیدنعمق به کنند،می هزینه فراوانی مبالغ تبلت و کامپیوتر نظیر
 .گمارندنمی همت ود،خ

َلم ْ َأَلم ْ» :فرمایدمی که پروردگار نورانی کالم به باور ْ َیع  هَْ ِبَأَنّ  خداونـد کـه دانـدنمی آیـا 1؛َیـَری الَلّ
 آیـه ایـن .گرددمی الهی حدود رعایت و گناه ابکارت عدم موجب ،«بیندمی را[ او افکار و ]اعمال
 تجهیز حق مداربسته دوربین به دنیا که کندمی تبیین را بزرگ حقیقت این کوتاه، عبارت با شریفه،

 قـرار الهـی دید معر  در مانزندگی لیظهلیظه که باشیم داشته یاد به همیشه باید و است شده
 باشیم. داشته خود از بیشتری مراقبت که است بایسته نتیجه، در داریم.

 الهی دستورهای به عمل .2

 بـاقر امـام .اسـت خداوند دستورهای به عم  گرو در ،ینید یباورها و نشیب ارتقای و شیافزا
ِّ» :دیفرمایم ن  ِّ م  ِمل  ا ع  ُمِّ ِبم  ل  ع  هُِّ ی  م  لَّ هُِّ ع  ا اللَّ ِّ م  م  ِّ ل  م  ل  ع   نـد،ک عمـ  اشییدانـا و علـم بـه هکـ یسـک 2؛ی 

 تقویـت بـه کـه عملی راهکارهای از بعضی به اینجا در «.آموزدیم او به داندینم را آنچه خداوند
   کنیم.می اشاره انجامد،می هاباور

 هاوابستگی از رهایی الف.

 در دارد. خـود بـه مخصـوص رسالتی هریک و است آدمی وجود در اصلی بخش دو دل، و عق 
 .نمایدمی ایفا او کمال و رشد در کلیدی نقش و است انسان وجود فرماندهی مرکز دل، میان، این

 و ذهـن فعالیـت از پس دل، کار اساساا  .بخشدنمی نیروش را دل اما کند؛می روشن را عق  ،علم
 بـه گیـردمی تصـمیم عقلی، دانش به نی  از بعد آدمی دیگر، بیان به شود؛می شروع علم تیصی 

 او اختیـار در دلـش کـه بگیـرد تصـمیمی چنـین توانـدمی هنگامی البته و کند پیدا باور خود علم
 و انـدبسـته طانییشـ هواهـای و نفسانی هایلذت ا،یند به را خود دل بعضی متأسفانه، اما باشد؛
ْ» :فرمایدمی متعال خدای کهچنان ندارد؛ اثری آنان در حق کالم ری ذِلَ ْ فی ِان  ْ َلِذك   َلـهُْ كـاَنْ ِلَمن 
ْ  آیـات بـر بنـا «.باشـد دل دارای که کس آن برای است یادآوری ،(پیشینیان هالک) این در 3؛َقل   
 کـافر حـق بـه او دل امـا رسـد،می خداوند به یقین مرحله به عقالا  انسان بسا چه روایات، و قرآن
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ُا َوْ ِبُا َجَحُدوا َوْ» :فرمایدمی فرعونیان و فرعون مورد در مجید قرآن .است َقَنت  َتی  م ْ اس  ُُ ُفُس  بـا 1؛َأن 
 «.ورزیدندمی کفر آن به داشتند، یقین الهی آیات به اینکه وجود

 بلکـه نـدارد؛ یریتأث قلب حاالت در تنها، ی  برهان علم و یعقل کدر که دشومی استفاده آیه این از
 و عقـ  مرتبـه از و ردیـگ یجـا او جـان عمق در خورده، وندیپ انسان قلب با علوم، نیا است الزم

 چیـزی، چنین  یتیص راه البته و برسد است، مانیا نور می  هک قلب مرتبه به و ندک تجاوز نفس
 را یشـناخت عوامـ  ریتـأث ،ینفسان الیام و هاخواهش چون یامور .است مادی تعلقات از رهایی

 :دیـفرمایم یعلـ امـام .ندکن عم  شیخو یهانشیب به انسان شوندمی سبب و نندکمی خنثا
«ِّ ِّ و  ن  ِّ م  ِشق  ئا ِّ ع  ي  ی ش  ش  ع 

 
هُِّ أ ر  ص  ِّ ب  ِّ و  ر    م 

 
هُِّ أ ب  ل  ِّ ق  ُهاو  اُرِّ ف  َُ ن  ِّ ی  ن  اي 

اِرِّ ِبع  ي  ة ِّ غ  اِحيح  ِّ ص  ا و  س  ُعِّی  ِّ م  ُذن 
ُ
اِرِّ ِباأ ي   غ 

ة ِّ ِميع   .ندکیم ماریب را قلبش و ور،ک را او چشم عشق، آن ورزد، عشق یزیچ به هک سک آن هر 2؛س 
 «.شنودیم ناشنوا گوش با و نگردیم ناسالم چشم با ،یفرد نیچن

 حق به یقین وجود با کفر،

 ردند،کمی زندگی «نجران» نام به ایمنطقه در هک انیییمس از ایعده رمکا امبریپ زمان در
 مغلوب بیث در هکآن وجود با آنان .آمدند نهیمد به خدا رسول با مناظره و بیث برای

 دعوت مباهله به را آنان رمکا امبریپ رو،نیازا .نشدند اسالم رشیپذ به حاضر گردیدند،
 و مهفاط حضرت همچون پیامبر همراه نورانی هایچهره دیدن با موعود روز در 3.ردندک

 ،امبریپ تیحقان ارشدنکآش وجود با آنکه شگفت کردند. خودداری مباهله از ،حسنین
 خودداری علت رمکا پیامبر !میدهمی هیجز گفتند و نندک اریاخت اسالم نشدند حاضر هم باز

 4.کردند معرفی کخو گوشت و شراب خوردن به عادت و صلیب به تمای  ،را حق رشیپذ از آنان
 گناه ترک ب.

 کیناپـا هرگونـه از یخـال هکـ کندیم نمو و رشد یخوببه یجای در ،ینید یباورها و معار  بذر
 خـوردمی را ایمان روح و افتدمی انسان جان به خوره بیماری همچون قلبی، آلودگی و گناه .باشد

 فراتـر هـم آن از و آوردمـی در الهـی آیات تکذیب از سر که رسدمی آنجا به کار و بردمی بین از و
 دیگـر که رسدمی ایمرحله به و داردمی وا الهی آیات و پیامبران سخریه و استهزا به را او و رودمی
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 !مانـدنمی بـاقی راهـی الهـی، دردناک عذاب تازیانه جز و نیست مؤثر او در انذاری و اندرز هیچ
 عاِقَبـةَْ كـاَنْ ُثم ْ» :فرمایـدمی دانسته، عقیده و عم  در انیرا  نتیجه را، لغزش و گناه مجید قرآن
ذیَنْ بوا َأن الّسوأی َأساُ وا ال  هِْ ِبآیاِتْ َكذ   اعمـال کـه کسانی انجام سپس، 1؛َیسَتُِزئوَنْ ِبُا َوكانوا الل 

 «!گرفتنـد سـخره بـه را آن و کردنـد تکـذیب را خـدا آیـات کـه رسید جایی به شدند، مرتکب بد
 به فوق آیه به استناد با فرمود، بیان یزید مقاب  در مشا در که شمعروف خطبه در زینب حضرت

 کرد: گوشزد او
 در کـه مشـرکت نیاکـان بـه و کنـیمی انکار را ایمان و اسالم کفرآمیز، اشعار این با امروز تو اگر»

 خانـدان از مرا گیریانتقام و بودید کاش ای :گوییمی شدند، کشته مسلمانان دست به بدر جنگ
 مجرمـان، فرمـوده: خـدا کـه اسـت چیزی همان این، نیست؛ تعجب جای دیدید،می هاشمبنی

 2.«کنندمی تکذیب را ما آیات سرانجام

 بیتاهل به محبت ج.

 میبـت و عشـق انـدازه هـر .است عشق و میبت ،یمذهب و ینید یباورها تقویت یبرا دیگر راه
 خواهـد تریقـو او یمعنو باور د،باش شتریب ،یمذهب یباورها به انسان معرفت و شناخت با همراه

 بـرای ایمـان دسـتاویزهای از یککـدام :فرمـود خـود اصـیاب بـه خـدا رسـول روزی .بود
 از حـج، و روزه زکـات، نماز، ترند.آگاه رسولش و خدا :کردند عر  است؟ ترمیکم زدنچنگ
ِّ» :فرمود حضرت آن .کردند مطرح اصیاب برخی که بود هاییپاسخ جمله ا ِلُكل  ِّ م  اُتم  اٌلِّ ُقل  ض  ِّ ف   و 
ِّ س  ي  ِّ ِبِهِّ ل  ِّ و  ِكن  ُقِّ ل  ث  و 

 
ی أ اِنِّ ُعر  یم  ِ

ُحِّ اْل  ِّال  ِهِّ ِفی ب  ِّ اللَّ ُضِّ و  ُبغ  ِهِّ ِفی ال  ِّ اللَّ اِلی و  و  ااِءِّ ت  ِلي  و 
 
اِهِّ أ ِّ اللَّ ی و  ار  ب  ِّ التَّ  ِمان 

اِءِّ د  ع 
 
ِهِّ أ  حـب ایمـان، دستاویز ترینمطمنن ولی است؛ ایویژه ارزش گفتید، آنچه همه برای 3؛اللَّ

 «.خداست دشمنان از بیزاری و خدا اولیای داشتندوست و خدا راه در بغض و خدا راه در
ُطوب ی» :فرمود اصحاب  به مؤمنان امیر ِّ ف  ن  ِّ ِلم  خ  س  ا ر  ن  ِّ ُحب  ل  ه 

 
ِ ِّ أ ي  ب  ِبِهِّ ِف  ال  ل  ِّ ق  ُكاون  ااُنِّ ِلي  یم  ِ

 اْل 
ِّ ب    ث 

 
ِبِهِّ ِف  أ ل  ِّ ق  ِلِّ ِمن  ب  ِّ ج  ُحد 

ُ
اِناِهِّ ِف  أ ك  ِّ م  ا و  ِّم  ِّ ن  ام  ِّ ل  ِصار  اا ت  ُتن  دَّ و  ِباِهِّ ِفا  م  ل  ِّ ق  ااث  م  ااُنِّ ان  یم  ِ

ِباِهِّ ِفا  اْل  ل   ق 
اِثِّ ِمي  ان  ِحِّ ك  ِمل  اء ِف  ال  م   رسرو   او قلرب  در بیرت اهرل  مرا  محبت که کسى حال به خوشا 4؛ال 
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 و برود  خواهرد  مکران   در احرد  کروه  از ترر ثابت کسى چنین قلب در ایمان باشد. داشته
 خواهرد  ذوب آب در نمر   مانند قلب  در ایمان نگیرد، جای  دل در ما دوستی هرکس

 «.شد
   است: باوریدین افزایش و بیتاه  میبت نتیجه ذی ، حکایت

مدانی حارث روزی  گفـت: او شـد. جویـا او آمدن علت از امام آمد. مؤمنان امیر حضور به ه 
 گفـت: داری؟ دوست مرا وت حارث! ای فرمود: حضرت است. کشانیده اینجا به مرا شما به عالقه
 مگـر میـرد،نمی مـا دوسـتان از ایبنـده هیچ که بدان فرمود: حضرت امیرالمؤمنین! یا والله بلی،
 از را خـود دشمنان که مرا ببینی چون بیند.می دارد، دوست که طوری آن مرا مردن هنگام در اینکه

ـم و گـذرممی اطصـر بـر کـه ببینـی چـون و شد خواهی خوشیال کنم،می دور کوثر حو  ل   ع 
 کـه دیـد خـواهی مـرا چنـان روم،مـی رسـول حضرت پیش و است من دست به میمد

 1«شوی.می مسرور و مشعو 
 الگویی روش د.

 از منظـور اسـت. الگـویی روش جوان، نس  ویژهبه افراد، باوریدین تقویت روش و راه مؤثرترین
 کمـال، بـه رسیدن برای که است گوناگون عاداب در عم  و فکر یک مشهود و عینی نمونه ،«الگو»
 دارد خاص و تام توجهی ایمان، اه  به الگو معرفی بر کریم قرآن .شودمی پیروی دیگران سوی از
ْ» مانند: کند؛می دعوت الگو یادآوری به را خود پیامبر متعدد، آیات در و ُكـر  ـَراِهیَمْ ِعَباَدَنـا َواذ   إب 

َحَقْ ُقوَبْ َوِإس  لِْ َوَیع  ِد  يُأو  ی  َ َصاِر. األ  ب  َ  الگـوی و اسـوه عنـوان بـه میمد حضرت از یا و 2«َواأل 
هِْ َرسوِلْ في َلُكم كاَنْ َلَقد» است؛ کرده یاد نیکو  بـه[ ]اقتـدا در شـما بـرای قطعـاا  3؛َحَسَنةْ  ُأسَوةْ  الَلّ

   «نیکوست. سرمشقی خدا، رسول
 الگـوبرداری مسـتقیم صـورت بـه دیگـران، رفتـار و اعمـال مشـاهده با عمر سراسر در هاانسان

 کـودک زیرا آیند؛می حساب به فرزند هایسرمشق نخستین مادر، و پدر اسا،، این بر نمایند.می
 همـین و اسـت وابسـته والدین به گوناگون، هایمراقبت و پوشاک غذا، به نیاز همچون: دالیلی به

 مسـائ  کـه کودکـانی .زینـدبرگ سرمشـق عنـوان بـه را آنـان خود،خودبه شودمی باعث وابستگی
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 حـال در پیوسته کنند،می پیدا خویش خانواده در را خود رفتاری وخویخلق و ارزشی و اعتقادی
 .هستند جدید مسائ  تجربه و یادگیری

 رفتار و گفتار همسویی ه..

 صـورت چشـم راه از ،انسـان رییادگیـ از یبسـیار بخـش هکـ اسـت شده ثابت شناسیروان در
 نسـ  ویژهبـه مردم، باور ،آنان فع  و قول تضاد و والدین بودن و گفتن انیم فاصله تیرؤ رد.یگمی

 انجـام شـناختیروان اتکـن تیرعا با هک صورتی در المیک هایهیتوص کند.می تخریب را جوان
 را انیـمرب انـدرز و پنـد فعـ ، و قـول انیم هماهنگی عدم ولی ؛داشت خواهد ییبسزا ریتأث ،ردیگ

 کرده، دعوت صال  اعمال به را دیگران سخن، در که هاییانسان کریم، قرآن در ند.کمی اعتباربی
ُمُروَنْ أَْ» :انـدگرفته قـرار نکوهش مورد شدیداا  کنند،نمی عم  آن به خود ولی ـاَسْ َتـأ  ْ الن  ِبرِّ  َوْ ِبـال 

َنْ َسو  ُفَسُكم ْ َتن  ُتم ْ َوْ َأن  ُلوَنْ َأن  ِكتاَبْ َتت  ِقُلوَنْ َفل أَْ ال   امـا کنیـد؛می دعـوت نیکـی بـه را مـردم یاآ 1؛َتع 
 اندیشـه شـما آیـا خوانیـد؟می را آسـمانی کتـاب شـما اینکـه بـا نماییـد؛می فراموش را خودتان

   «کنید؟نمی
 و الگو وجود در که است نفاق نوعی عمل،بی گفتار که باشد آن نکوه ، این علت شاید
 آثرار  و کررد  خواهرد  سلب را والدین زا فرزند اعتماد قطعاً نفاق، این .شودمی ظاهر مربی
 دارد. دنبال به را باریزیان
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 پایدار داریدین :دهمدواز مجلس

 *نیاسبحانی محمد والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
 بـه یولـ ؛انـدداشـته مهـم و یاساسـ نقـش بشر یمعنو و یفکر اتیح در همواره ،اخالق و نید

 ضـعف و شـدت دچـار ،اخالق و نید به افراد یبندیپا زانیم ،موان  بروز و جامعه  یشرا تناسب
 ؛نـدکنمی عمـ  ینید هایآموزه به ی،معمول حاالت و  یشرا در که ییهاانسان بسا چه شود.می
 و ابعـاد کـه شـودمی مطـرح سـؤال نیا حال زنند.می پس باز ،هایسخت و مشکالت برابر در اما

 نیـد در اسـتقامت بـه دنیرسـ ایـ جـادیا رد مـوثر عوامـ  و ست؟یچ نید در یداریپا یهانشانه
 ؟اندکدام
 نید یمعنا

 فیتعـار ،اصـطالح در امـا 1؛اسـت آمده قر  یا و لکم   اطاعت، جزا، یمعنا به ،لغت در نید
 .اسـت رفته کار به مختلف یمعان با قرآن در بار نود از شیب ،«نید» واژه است. شده آن از یفراوان

 داشتن،معرفت ،یقلب بغض و حب ن،یقی مان،یا نای:مع به ترشیب نید ،نامعصوم اتیروا در
 در 2اسـت. رفتـه کار به اتیح هیما یا و علم طلب عزت، ت،ینوران ،نیکو اخالق دن،یورزیدوست
 شـام  ،یوح بر یمبتن نید .است بوده یدارنید و نید یکارکردها به ناظر شتریب معانی، این واق 

 .دارد انیرج افراد یزندگ ابعاد همه در و است حکاما و اخالق ،دیعقا گوناگون یهابخش

 یدار نید معنای
 کـه اسـت آن جز هایینشانه یدارا و است نید به التزام ی،دارنید ؛کندمی فرق نید با ی،دارنید

                                                           
 عضو هینت علمی دانشگاه کاشان. *
 .681 ـ 688، ص 4، ج الکریم القرآن کلمات فی التحقیق . سید حسن مصطفوی،1
 .414و  418، 414، 416ـ  410، ص4، ج الحکمه میزانشهری، . میمد میمدی ری2
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 تنگاتنگی رابطه ی،دارنید که دیآیم دست به یاسالم یهاآموزه از .میکنمی برداشت ظاهر در ما
 بـودنمـانیباا و ارزش اریـمع تـوانینم را روزه و نماز مانند یظاهر عبادت دارد. یمداراخالق با

 بـه ایـ و دهـد انجـام را اعمـال آن ،عبادت روح به توجه بدون فرد است نکمم زیرا ؛داد قرار افراد
 و روح امـ کت در یریتـأث گونهچیه عبادتی، چنین .ورزد اشتغال عبادت به ییخدا ریغ یهازهیانگ

 :دیفرمامی صادق امام ،سا،ا نیا بر ندارد. انسان در یاخالق  یفضا شرفتیپ
«ِّ ُروا ال  َُ ن  ُجِلِّ ُركوِ ِّ ُطوِ ِّ یِإل ِّ ت  ِّ الرَّ ِّ ُسُجوِدهِِّ و  ِإنَّ ِلک ف  ِّ ذ  ِّش  هُِّ ٌءِّی  اد  ت  ِّ اع  و  ل  كهُِّ ف  ر  ِّ ت  ش  ح  و  ت  ِلک اس  ِّ ِلاذ  كاِنِّ و   ل 

ُروا َُ ِ ِّ یِإل ِّ ان  ِدِّ ِصد  ِّ ِثِهِّیح  اِءِّ و  د 
 
ِته أ ان  م 

 
 سـجده و رکـوع به ی،کس یدرستکار و یکین شناخت یراب 1؛أ

 آن بـه شـخص آن که است یزیچ ،یطوالن سجده و رکوع نیا بسا چه رایز ؛دینکن نگاه او یطوالن
 ییگوراست به اما ؛گردد زدهوحشت ،دینما ترک را آن اگر ،صورت نیا در است. کرده دایپ عادت

 «ید.کن نگاه امانتش یادا و گرانید حقوق تیرعا و

 یدار نید در قدم ثبات ضرورت و تیاهم

 یمـانیا ،اسـالم نگاه از شود.می میتقس «یاهیعار یا مستودع» و «ثابت یا مستقر» نوع دو به مانیا
 در دیـمج قرآن باشد. داشته آدمی وجود در شهیر ،بوده جان میصم از برخاسته هک است ارزشمند

َما» :دیفرمامی راستین منانؤم وصف ِمُنـوَنْالْ  ِإَنّ ـِذیَنْ ُمؤ  ـهِْ آَمُنـوا اَلّ َتـاُبوا َلـم ْ ُثـَمّْ َوَرُسـوِلهِْ ِبالَلّ  َیر 
م ْ َوَجاَهُدوا ُِ َواِل

م َْوَأنُفْ ِبَأم  ُِ هِْ َسِبیِلْ ِفي ِس َلِئَ ْ الَلّ اِدُقوَنْ ُهُمْ ُأو   یسـانک تنهـا ،راسـتین مؤمنـان 2؛الَصّ
 و امـوال بـا و ندادنـد راه خـود بـه دیـترد و کشـ هرگـز آورده، مانیا رسولش و خدا به هک هستند

 «د.ناانیگوراست آنها ؛ردندک جهاد خدا راه در یشخو یهاجان
َبـةْا َكِلَمـةْا» د:یـفرمایم و کندیم هیتشب بهیط درخت به را مستقر مانیا با یهاانسان کریم قرآن  َطِیّ

َبةْ  َكَشَجَرةْ  ْ َأصُلُا َطِیّ ـما ِْ ِفي َوَفرُعُا ثاِب    هماننـد ،پـاک (مـان  یا و )سـخن بـهیط کلمـه 3؛الَسّ
 .«است آسمان در اششاخه و ثابت اششهیر که است پاک یدرخت

 از ؛اسـت یمتعـدد یهـایژگـیو یدارا کـه ددانـمی یدرخت را بهیط کلمه ، یتمث نیا در خداوند
 جمله:

 ییایـپو و حرکـت از بلکـه ؛سـتین جامـد و روحیبـ یعنی ؛نمو و رشد یدارا است یموجود .9
                                                           

 .904، ص 6، ج الکافی . کلینی،1
 .94. سوره حجرات، آیه 2
 .63. سوره ابراهیم، آیه 3
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 اشد.بمی برخوردار

 است. زهیپاک نیز اشهیسا حتی و گ  ،شکوفه وه،یم ،منظره یعنی: ،نظر هر از ،درخت نیا .6

 از را آن توانـدینمـ تنـدبادها و هاطوفان کهیطوربه ؛است مستیکم و ثابت ،آن شهیر و اص  .4
 برکند. جا

 لکـهب ؛سـتین میـدود و پسـت  یمیـ کی در یعنی ؛باالست به رو ،درخت نیا یهاشاخه .3
 .است یدرست و کمال یدارا

 دموّلـ ،نایبنـابر ندارند. یثمر و وهیم که یدرختان همچون نه ؛است ربارپُ  یدرخت درخت، نیا .4
 .است

 بینصـیبـ د،کنـ دراز دسـت شیهاشاخه یسو به انسان که یزمان هر در یعنی فص ، هر در .8
 1.دگردیبرنم
ِّ» :دیفرمامی و داندمی نید راه در قدم ثبات را انیپارسا اوصا  از یکی یعل امام ِمان  ا ف  الم   ةِِّع 

ِّ ِدِهم  ح  ِّ ا  ن  ک  ری ا  هُِّ ت  ِّ ل  ِّید فی ة ُِّقو    در رومنـدیین دارای هرکدام که است آن ،گرشانید هاینشانه از 2؛ن 
 «هستند. نید

 و علـم روزهـا در و گذراننـدمی خداونـد بـا قیعم اطارتب و مناجات و عبادت به را هاشب کهنآنا
 کـه هسـتند میکم قدرآن ی،فکر عدبُ  در دارند. قوت یدارنید ابعاد همه در دارند، هم با را حلم

 رخنه شاندیعقا در شبهه و شک و شوندینم متزلزل تنها نه ،دهند قرار شبهات مرکز در را هاآن اگر
 به ،است یدارنید یبرا یدیتهد ظاهربه که را یاعرصه و شوندمی هم ترقدمابتث بلکه ،کندینم

 و داننـدنمی موجـه را یابهانـه چیهـ نیـز یاخالقـ عـدبُ  در کننـد.می  یتبد ییاستثنا فرصت کی
 نیمتـد تیشخصـ و یدارنید در خللی هرگز ،بد نانیهمنش و زمانی و یطیمی  یشرا بودنآلوده

 کند.نمی وارد شان،یا
ِّاللَِّّ بخوان: اریبس را دعا نیا» فرمود: ونسیبنفض  به کاظم امام ِّ ُهم  ِن  ال  ل  ع  ج  ِّ ت  ِّ ِمان  ین  ااِر ُمع   3؛ال 
   «مده. قرار نیعارمُ  از مرا !ایخدا

 ی،تـیروا در .خواهنـدمی خود مناف  و ایدن خدمت در را نید که یاهیعار داراننید یعنی ن،یعارمُ 
                                                           

 .444، ص 90، ج نمونه ریتفس، و دیگران . ناصر مکارم شیرازی1
 .914، خطبه البالغه نهج. صبیی صال ، 2
 .14، ص 6، ج الکافی ،. کلینی3
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ِّ» است: کرده معنا نیچن را نیمعار صادق امام ِّ ِإنَّ د  ب  ع  ِبُحِّ ال  ِمناا ِّ ُیص  ِّ ُمؤ  ااِفرا ِّ ِسا  ُیم ِّ و  ِّ ك  اِبُحِّ و   ُیص 
اِفرا ِّ ِّ ك  ِس   و  ِمنا ِّ ُیم  ِّ ُمؤ  ٌمِّ و  و  ِّ ق  اُرون  ِّ ُیع  ان  یم  ِ

ِّ اْل  هُِّ ُثمَّ ُبون  ل  ِّ ُیس  ِّ و  ن  و  مَّ ِّ ُیس  ین  اِر ُمع   صـب  یگاه بنده همانا 1؛ال 
 شـام و ،کفـر حـال در کنـدیمـ صب  یگاه و ،کفر حال در کندمی شام و ،مانیا حال در کندمی
 آنهـا از مـانیا ی،مـدت از پـس و است یاهیعار مانشانیا ،مردم از یگروه .مانیا حال در کندمی

 «هستند. نیعارمُ  ،نانیا .شودمی سلب

 یدار نید در یدار یپا یهانشانه

 هدف راه در استقامت .1

 و اسـتقامت و تقوا و صبر بدون که دیآیم وجود به یاریبس موان  و هایدشوار ی،دارنید ریمس در
 را منؤمـ افـراد یهـایژگیو نیترمهم از یکی خدا رسول کرد. عبور آنها از توانینم ،یاستوار
ِمُنِّ» :دیفرمامی و داندیم ینید مسائ  در بودنقدمثابت ُمؤ  ِّ ال  د  ش 

 
ِّ ِدیِناِهِّ ِف  أ ااِ ِّ ِمان  ِجب  ةِِّ ال  اِساي  ِّ الرَّ  و 

ِّ ِلك  ِّ ذ  نَّ
 
ِّ أ ل  ب  ج  ِّ ال  د  ُ ِّ ق  ح  هُِّ ُین  ِّ ِمن  ِمُنِّ و  ُمؤ  ِّ ال  ِدُرِّ ال  ق  ٌدِّ ی  ح 

 
ل ی أ ِّ ع  ن 

 
ِّ أ ح    ن  ِّ ی  ئا ِّ ِدیِنِهِّ ِمن  ي  ِّ ش  ِّ و  ِلك  ِهِّ ذ  ان   ِبِدیِناِهِّ ِلض 

ِّ ِهِّ و  ِهِّ ُشح  ي  ل   و نـدنک با چون ؛باشدمی پابرجاتر و ترسخت هم بلند هایوهک از نشید در مؤمن 2؛ع 
 به او همانا .تاسک زییچ شودنمی مؤمن از ولی ؛آورد دیپد نقصان آن در توانمی هاکوه دنیتراش

 «د.دهنمی گرانید به را آن از چیزی و ورزدمی بخ  نشید
 استقامت الگوی ،حذاقهبنبداللهع

 بـه یقلبـیقو و ریدل سرباز اند،داده میتعل ایدن مردم به یداریپا و استقامت در، که یمسلمانان زا
 بـا عمـر، یـیروافرمـان زمـان در که بود امبریپ ارانی از عبدالله باشد.می حذاقهبنعبدالله نام

کنده هاییگید دشمن، شد. انیروم گرفتار مسلمانان از یگروه  و آورد جوش به تونیز روغن از آ
 یالیظـه افکنـد. روغـن گید درون به نداد، تینصران به تن که را مسلمانان از یکی ی،سنگدل با

 زیـن او بـه آوردند. را داللهعب ،او از پس شد. انینما گید یرو روغن سط  در شیهااستخوان بعد
 «هرگـز!» داد: پاسـخ «.یبشـو اسـالم از دسـت ،یانشسـته جـان از دست اگر» کردند: شنهادیپ

 دشـمن سـپاه سـران از یکـی .زدیرمی اشک او که دندید اما ؛بردند هاگید یسو به را او ن،یبنابرا
 در ،سـپس «.سـتمین انمیپش نه،» داد: جواب عبدالله «.است شده مانیپش دش،یبرگردان» گفت:

                                                           
 .398. همان، ص 1
 .611، ص 83، ج األنوار بحار. مجلسی، 2
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 شـوق اسـت؛ حسـرت و شـوق هیـگر» گفـت: ،«؟یکنـمی هیگر چرا پس» :که سؤال نیا پاسخ
 از سـردار، آن «کـنم. فدا شیخو دهیا راه در تا ندارم جان کی از شیب آنکه از حسرت و ،شهادت

 پاسـخ !«بـاش آزاد و ببو، را سرم ایب» گفت: و ستود اریبس را او دل در و آمد شگفت به او یریدل
 تـو بـه زیـن دارم آنچـه از یمـین و درآورم تـو عقد به را دخترم تا شو ینصران» گفت: !«هرگز» داد:

 را، مسـلمانان از تـن هشـتاد و تـو تا ببو، را سرم ،پس» گفت: شنید. منفی جواب باز «واگذارم.
 او سـر و ذیرفتپ د،یخر خواهد را مسلمانان گرید جان عم ، نیا با دیدمی که عبدالله .«کنم آزاد

 1شدند. آزاد همه و دیبوس را
 ناسالم یهاطیمح در مانیا حفظ .2

 عوام  و میی  کهدرحالی کنند؛می بهانه را فاسد میی  خود، ناشایست رفتار توجیه برای برخی
 آدمـی اراده زنـد،می را اّول حـر  آنچـه نـدارد. انسان انیرا  در کام  و تام تأثیر و نقش دیگر،
 دفـاع خـود باورهـای از نیـز نامسـاعد شرای  در نشده، ناسالم میی  تسلیم باایمان، دافرا است.

 در را یمـاد امکانـات تمـام کـه اسـت یمقتدر و ثروتمند مرد همسر ،هیسآ مثال، برای کنند؛می
 خیتـار جبـر مقهـور هرگـز او .کنـدیمـ تنفـر ابراز او از طغیانش، و ظلم سبب به اما ؛دارد اریاخت

 و  یـتطم بـا زمـانی و ردکـمـی دیـتهد را او گـاهی فرعون .شودیم سازخیتار خود هکبل ؛نگشته
 زیـرا ؛بـود هودهیب ،ارهاک نیا همه اما ؛ساختمی دلگرم را همسرش ،نیریش و بیدلفر هایوعده

 .بود داده خدا به دل هیآس
 اسرت:  کررده  مطرر   داریر پا مران یا یالگرو  عنروان  به را فرعون همسر ،هیآس دیمج قرآن

هُْ َوَضَرَبْ» ْ الل  ِذیَنْ َمَثلا ل  َرَأةَْ آَمُنوا لِّ َنْ ِام  َعو  ْ ِإذْ  ِفر  ْ َقاَل   ِنْ َربِّ ا ِعنَدَكْ ِلي اب  تا ـةِْ ِفـي َبی  َجن  ِنـي ال   ِمـن َوَنجِّ

َنْ َعو  ِني َوَعَمِلهِْ ِفر  ِ ْالْ  ِمَنْ َوَنجِّ اِلِمیَنْ َقو   همسرر  خردا  انرد، آورده ایمان که کسانى براى و 2؛الظ 
 بسراز  برایم اىخانه بهشت در خود پی  !پروردگارا گفت: که آنگاه ؛آورده مَثَل ار فرعون

 «بِرَهان. ستمگر مرد  دست از مرا و ده نجات کردارش و فرعون از مرا و
؛ سر به فرعون ینیزم کاخ در که درسان  یم ییجا به را زن نیا کار ی،مانیا و یانسان تیشخص د   بـر 

 شهادت به وحشتناکی طرز به خود، عقیده راه در سرانجام او شود. بهشت یآسمان نینشکاخ یول
                                                           

 . 968، ص 6، ج البحار سفینةقمی، شیخ عبا، . 1
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 بستند. ،بودند کرده نصب نیزم در که یخیچهارم به را هیآس یپا و دست داد فرمان فرعون .دیرس
 برابـر در را آسـیه 1.اسـت شـده ادیـ (هاخیم )صاحب وتادذواأل عنوان به فرعون قرآن در ،رونیااز

 نفـس مـهینمـهین او گذاشتند. اشنهیس یرو را یبزرگ اریبس سنگ و ندنهاد دیخورش سوزان تابش
 2برنداشت. دست باورش و ایمان از اما داد؛ جان ،سخت اریبس ۀشکنج ریز در و دیکشیم
 دشوار شرایط در ایمان حفظ .3

 عمـق در ینـید یباورهـا آنکـه بـدون مـردم از بعضـی است. فراگیر و دارشهیر ،پایدار یدارنید
 دشـوار، و سخت شرای  در کهدرحالی کنند؛می داریدین به تظاهر باشد، کرده رسوخ انوجودش
 زبـان ها،خطبه از یکی در یعل امام .کنندمی عو  رنگ بسا چه و نمایندمی خالی را صینه

 هکـ ایـدن از کیانـد بـه مـردم» :اسـت فرمـوده و گشـوده مـانیاإلفیضـع یهاانسان نکوهش به
 و خورنـدینمـ غصه رود،یم دستشان از هک آخرت از یادیز مقدار یول وند؛شیم شاد رسند،یم
 در شـانیا «برنـد.یم ادی از را آخرت و شوندیم آشفته دهند،یم دست از هک ییایدن کاند یبرا ای

ِّ» :دیافزایم ادامه ار  ِّ ِدیُنِّ ص  ِدُكم  ة ِّ أح  ق  ای ُلع  ل  ااِنِهِّ ع   شـده زبـانش هلقلقـ شـما، از یـکهر نیـد 3؛ِلس 
 «ست.ا

 داریدین در استقامت ایجاد یهااهر 

 از: اندعبارت ،گردندیم انسان وجود در مانیا تیتثب و استقرار باعث هک یعوامل
 نیقی تیتقو و شیافزا .1

وا» :اندفرموده یعل امام و  ِّ ق  ُكم  ان  ِقيِنِّ ِإیم  ي  هُِّ ِبال  ِإنَّ ُلِّ ف  ض  ف 
 
یِنِّ أ  قـوی ،نیقی توس  را خود مانیا 4؛الد 

 .«است نید نیتربافضیلت ،آن هک درستیهب ،پس .دیگردان مکمی و
 خدا از استمداد .2

 منـدبهـره زیـن قیـتوف رویین از دیبا اراده، و میتصم بر عالوه معنوی، عالی اهدا  به دنیرس رایب
 کـه شـودمی حاصـ  وقتـی خداوند عنایت نیست. مستثنا قاعده این از نیز دین در استقامت شد.

                                                           
 .90. سوره فجر، آیه 1
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 ؛گـذاردنمی انخودش حال به را آنان خداوند صورت، این در بردارند. گام هدایت یرمس در آدمیان
 .دیـمانمـی نـازل آسـمان از را مالئکـه خویش، مخلص بندگان اراده و مانیا تیتقو جهت بلکه
ِتُنوَنَ ْ َكاُدواْ  َوِإن» :دیفرمامی اسالم امبریپ به مجید قرآن ـِذ  َعِنْ َلَیف  َنـا ال  َحی  ـ َأو  َتـِرَ ْ َ ِْإَلی   ِلتف 
َنا َرهُْ َعَلی  ا َغی  َخُذوَكْ َوِإذا ت  ْ ال  الَْ * َخِلیلا َناَكْ َأن َوَلو  ت  ْ َلَقد ْ َثب  َكُنْ ِكدت  م ْ َتر  ُِ

ا ِإَلی  ئا ْ َشـی  ا * َقِلـیلا َنـاَكْ ِإذا َذق  َ  أل 
َفْ َحَیاةِْ ِضع  َفْ ال  َمَماِتْ َوِضع  َنا َلَ ْ َتِجُدْ الَْ ُثم ْ ال   تـو بـه آنچـه از را تـو کـافران بود کینزد 1؛َنِصیراْا َعَلی 

 اگـر و رندیگ یدوست به را تو آنگاه و ،یده نسبت ما به را قرآن جز تا ،دکنن منصر  ،میاکرده یوح
 در ی،کـردمی نیچنـ اگر و ییبگرا نانآ هب یاندک که نبود دور ،میداشتنمی برجا پا و استوار را تو ما

 اریـ ما برابر در ،سپس .میچشاندمی تو به برابر نیچند را خرتآ عذاب و ایدن عذاب ،صورت نیا
 «.یافتینمی یاوری و
 و ثابـت ،نـدارد نگـه ثابـت را آنان و ندهد یاری را بندگانش خداوند اگر که میفهممی اتیآ نیا از

 .دنماننمی استوار
نس .3

ُ
 قرآن با ا

َما» :فرمایدمی متعال خداوند ِمُنوَنْ ِإن  ُمؤ  ذیَنْ ال  هُْ َرُْذكِْ ِإذا ال  ْ الل  م ْ َوِجَلـ   ُُ ْ ِإذا َوْ ُقُلـوُب م ْ ُتِلَیـ   ُِ
 َعَلـی 

م ْ آیاُتهُْ ُُ م ْ َعلي َوْ إیماناْا زاَدت  ُِ
ُلوَنْ َربِّ  بررده  خدا نا  هرگاه که هستند یکسان تنها مؤمنان، 2؛َیَتَوك 

 مانشران یا شرود، می خوانده آنها بر او اتیآ که یهنگام و گرددیم ترسان هاشاندل شود،
 «دارند. توکل پروردگارشان بر تنها و گرددمی ترفزون
 یالهـ سمان(ی)ر حب  ،قرآن است. قرآن با ُانس صالح، راه نیبهتر» د:یگویم یآمل یجواد استاد
 نیصـالی مقـام بـه و بـردیم بـاال را انسان ،آن به عم  و مانیا و آن در تدبر و آن با ُانس هک است

 خـدا را امورش بود، اللهتیوال مشمول انسان اگر .دهدیم قرار اللهتیوال تیت ؛سازدیم ملیق
 3.«ستین منیاهر هرخن و وسوسه یبرا یراه گرید ،مقام آن در و ندکیم اداره
 سـوء، غـاتیتبل یهاوسوسـه برد،یم یاله تیوال پوشش ریز را انسان چون قرآن، تالوت و انس

 و یجوان سن یعنی عمر، ییوفاکش فص  در قرآن اگر خصوصبه ند؛کینم اثر او ینید یباورها بر
ِّ» :است آمده اتیروا در .شود خوانده ینوجوان ن  ِّ م 

 
أ ار  ِّ ق  آن  ُقار  ِّ ال  ِّ و  ِّ ُهاو  ااب  ِمٌنِّ ش  ِّ ُماؤ  ط  ل  ات  آُنِّ اَّ  ُقار   ال 

                                                           
 .14ـ  14سوره اسراء، آیه 1. 

 .6. سوره انفال، آیه 2
 .630ـ  641، ص قرآن در قرآن، یآمل ی. عبدالله جواد3
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ِمِهِّ ح  ِّ ِبل  ِمِهِّ و   «شود.یم ختهیآم او گوشت و خون با قرآن بخواند، قرآن یجوان سن در که یسک 1؛د 
 مقـام ریتعب به و شبهات تندباد باشد، شده ختهیآم او یوجود هریخم با آنقر معار  هک یسک آری،

 و خلـ  گونـههیچ او ینـید یباورهـا در توانـدینم گانگـان،یب «ی  فرهنگ خونیشب» یرهبر معظم
 ند.ک جادیا یاضطراب

 دعا .4

 یبـرا کـهنیا و آمـد انیـم به امام بت  یغ دوران از سخن که بودم صادق امام نزد :دیگومی زراره
 نیـا در ،مـردم از یاریبسـ و کنـدمی امتیـان را عهیشـ آن با خدا که است یبتیغ ام،یق از قب  قائم

 ،کـردم درک را زمـان آن اگر !شوم تیفدا پرسد:می امام از زراره ،ادامه در شوند.می مردود امتیان
 :بـاش داشـته متمـداو دعا نیا بر ی،کرد درک را بتیغ عصر اگر !زراره یا فرمود: امام کنم؟ چه

«ِّ ُهمَّ نِِّ اللَّ ف  ر  ِّ یع  ک  س  ف  ِّ ن  ِإنَّک  ِّ ف  ِّ ِإن  م  نِِّ ل  ف  ر  ِّ یُتع  ک  س  ف  ِّ ن  م  ِّ ل  ِرف  ع 
 
بِِّ أ ِّيَِّّن  ِّ ک  ُهمَّ نِِّ اللَّ ف  ر  ِّ یع  ُسول ک  ِّ ر  اک  ِإنَّ ِّ ف   ِإن 

ِّ م  نِِّ ل  ف  ر  ِّ یُتع  ُسول ک  ِّ ر  م  ِّ ل  ِرف  ع 
 
ِّ أ ک  ت  ِّ ُحجَّ ُهمَّ نِِّ اللَّ ف  ر  ِّ یع  ک  ت  ِّ ُحجَّ اک  ِإنَّ ِّ ف  ِّ ِإن  ام  ِنا ل  ف  ر  ِّ یُتع  اک  ت  ُ ِّ ُحجَّ ل  ال   ض 

ِّ ن   .شـناخت نخواهم را رسولت نشناسانی، را خود تو اگر بشناسان؛ من به را خود خدایا! 2؛ینِِّیدِِّ ع 
 .شناخت نخواهم را حجتت نشناسانی، من به را رسولت اگر ؛بشناسان من به را رسولت وت خدایا!

 خـواهم گمـراه خـود نیـد از نشناسـانی، مـن به را حجتت اگر ؛بشناسان من به را حجتت !ایخدا
 «.شد
 نکـهیا یبـرا امام و علم که دیشویم مواجه یاشبهه با یزودهب» :دیفرمایم صادق جعفر امام
 نـد،کینم دایپ نجات یسک شبهه نیا از و دیشویم سرگردان و دیندار کند، خارج شبهه از را شما
ا» :است نچنی ،دعا آن ؛خواندب را خدا قیغر یدعا لهیوس به هک یسک مگر هُِّ ی  ا الل   اُنِّ ی  م  ح  ا ر  ِحايُم، ی   ر 
ا ِّ ی  ب  ِل  ُقُلوِبِّ ُمق  ِّ ال  ِب    ِب  ث  ل  ل ی ق  . ع   3«ِدیِنك 
 رسوالن سرگذشت مطالعه .5

 کـه آنجـا دانـد؛می الهـی اولیـای سرگذشـت مطالعـه را قـدم ثبـات ام وع از یکی مجید، قرآن
ْ ُكلْا َوْ» فرماید:می َ ْ َنُقص  ْ َعَلی  با ِْ ِمن  ُسِلْ َأن  ُ ْ ما الر   بـر امبرانیـپ اخبـار از همـه نیا 4؛ُفؤاَدَكْ ِبهِْ ُنَثبِّ

                                                           
 .804، ص 6، ج الکافی، ی. کلین1
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 «.میبدار استوار و ثابت را دلت آن، وسیله هب کهنیا یبرا ؛میخوانمی تو

 کنـد دنبـال را یقرآن هایداستان دقت با یدبا ،برسد دین در یداریپا و ثبات به خواهدمی که یکس
 حضـرت ،اءیـاالنب خیشـ او صورت، این در .اموزدیب را خدا راه در استقامت و صبر در، اآنه از و

 قـدمثابـت میعظـ یکـوه همانند خدا، به مردم دعوت سال 140 مدت در که دنیبمی را نوح
 هـایآزمایش همه برابر در که نگردمی را اللهخلی  میابراه یا .ردیگنمی آرام یالیظه و هستادیا

 َوْ» :خـوانیممی او کارنامه در و کندمی خود ازآن   را نمره نیباالتر و ستدیامی استوار و ابتث ی،اله
َتلی ِإذِْ راهیَمْ اب  هُْ ِإب  ْ َرب  ْ ِبَكِلمات  ن  ُُ   یوسـا با را او ،میابراه یخدا که آنگاه [دیآور خاطر هب] و 1؛َفَأَتم 

 نیبهتـر بـه و وکمـال تمـام بـه را اهـآن و مدبرآ شیآزما عهده از یخوببه او و کرد امتیان گوناگون
 «داد. جامان ،وجه

 دهیـد بـا صـدیق وسـفی داسـتان یعنـی ،القصص احسن به ،قرآن تالوت نیح در همچنین،
 ؛مینیبمـی گـرلـهیح و مّکـار یزن و اّماره نفس ،طانیش برابر در را او مقاومت و مینگرمی رتیبص

 گنـاه بـه شـدنآلوده و طانیشـ و نفـس برابـر در شدنمیسلت بر را زندان داخ  یزندگ کهایگونهبه
 در و کنیممـی را نبـی وسـفی از پیـروی افتخـار ،حرام نگاه برابر در هم ما ایآ دهد.می  یترج

 و اسـت صـدیق وسـفی پیـرو که یمؤمن حال به خوشا ؟هستیم خوبی شاگرد وسفی مدرسه
 دارد.می نگاه پاک گناهان از را خویش دامان همواره
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 انسان حرمت شناسیآسیب
 
 
 
 
 
 
 

 
 تهمت 
 فحاشی 
 غیبت 





 تهمت :دهمسیز مجلس

 *کریمی کاظم محمد

 اشاره
 بـا است. مخلوقات دیگر از او تمایز وجوه از و انسان، وجود در الهی هاینعمت برترین از زبان،
 هاانسـان توسـ  انسـانی حرمـت تهدیـد موجـب کـه زبـان بـا مـرتب  هایآسیب از این، وجود

 قشـرهای همـه گیـردامن گسـترده، طـور به که است فیاشی و غیبت تهمت، گناه: سه گردد،می
 عقوبـت وعـده و اسـالمی هـای آمـوزه در آنهـا تیـریم رغمبه متأسفانه، است. جامعه گوناگون
 گناهـانی زمـره از خـاص، طـور بـه تهمت، شوند.می گناهان این مرتکب برخی آنها، بر اخروی

 آشـکار تعـار  در انسـانی حرمـت بـا و دارد ایگسـترده و عمیق بسیار یتخریب شعاع که است
 است.

 انسان جایگاه
 میـور در را انسـان تـا کنـدمی تالش () اومانیسم ترویج با که غربی اندیشه برخال 

 عـالم در خـویش واقعـی جایگـاه در انسـان تـا است تالش در اسالمی اندیشه دهد، قرار هستی
 الهـی انبیـای تالش همه و است کرامت مقام دارای انسان اسالمی، اندیشه طبق .گیرد قرار هستی

 طبیعت فوق مراتب به طبیعت مرتبه از را طبیعی موجود این تا شده گرفته کار به انسان خدمت در
 تعـالیم بـه مراجعـه بـا و دارد جریان انسانی حیات گوناگون ابعاد در منزلت، این 1بخشند. تعالی

 مخلوقـات بهتـرین از یکی انسان خلقت، لیا  به جمله، از گردد؛می نمایان آن ایزوای اسالمی
نا َلَقد ْ َوْ» است: خداوند م  ناُهم ْ َوْ آَدَ ...َبنی كر  ل  ْ كثیرْ  َعلی َفض  ن  نا ِمم  ضـیلْا َخَلق   لیـا  بـه 2؛«َتف 

                                                           
 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. *
 .323، ص 8ج  ،امام صحیفهخمینی، ر.ک: امام. 1
 .71إسرا، آیه . سوره 2
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یُتهُْ َفِإذا» است: الهی روح حام  متعال، خدای با ارتباط ُ ْ َوْ َسو  ْ فیهِْ َنَفخ   َلـهُْ َفَقُعـوا ُروحـی ِمن 
 مخلـوق ارزشـمندترین و اّولـین عنـوان به عق  دارای خداوند، نزد منزلت لیا  به 1؛«ساِجدیَنْ

ِّ» است: الهی ه ِّ ِإنَّ ِّ اللَّ لَّ ج  و  یَّ ِّ ع  ق  ل   َّ ِّ ل  ق  ع  ِّ ال  ِّ و  ُ ِّ ُهو  وَّ
 
ِّ أ ق 

ل   َّ ِّ اِنيين ِمن  وح   بـر اجتمـاعی، لیا  به 2؛«الر 
ِّ» است: شده فارشس نیازهایش برآوردن ن  ی م  ض  ِمِنِّ أِل َِّيِهِّ ق  ُمؤ  ة ِّ ال  اج  ی ح  ض  هُِّ ق  ِّ اللَّ یَّ ِّ ع  ِّ و  لَّ هُِّ ج  ِّ ل  م   یاو 
ةِِّ ِقيام  ة ِّ ال  ِفِّ ِمائ  ل 

 
ة ِّ أ اج  ِّ ح  ِلک ِمن  ا ذ  ُله  وَّ

 
ة أ نَّ ج  ـر  و جـان مـال، فـردی، حقوق لیا  به و 3«ال   او ع 

ْ» است: حرمت دارای ساْا َقَتَلْ َمن  ْ ِبَغیرِْ َنف    
ْ َنف  ِضْ ِفی َفسادْ  َأو  ر  َ ما األ  اَسْ َقَتَلْ َفكَأن   و 4«َجمیعاْا الن 

ِّ» است: آمده روایت در یا ةُِّ و  م  اِلِهِّ ُحر  ةِِّ م  م  ِمِهِّ كُحر     5.«د 
 اگـر اسـت. ورشـعله هاانسان وجود در همچنان ،فیاشی( و غیبت )تهمت،معاصی این بنابراین

 در بـدگویی اسـت؛ ادبـیبـی سـاختن،متهم نکرده کار   به را او گردید، میترم ایجامعه در انسان
 ُپرواضـ  اسـت. غیرانسـانی او، حـّق  در گشودن ناروا به زبان و است نکوهیده و زشت او، غیاب
 شـیطان دعـوت اجابت معنای به او، فرمان فروگذاری و حق دعوت پذیرش در مقاومت که است
 دشـمنی چنـین داریم اصرار که تاشگف و 6است انسان اصلی دشمن کریم، قرآن تعبیر به که است

 :شاعر گفته به برگزینیم. دوستی به را

 ننی   و عیار   زیین  آریی   بر سر کجا
 

 7جنی    بی   حیق  با و صلحی  ب   و با ک  
 

 تهمت تعریف

 دادن کسـی بـه عیب و گناه نسبت و بد گمان افترا، بهتان، بستن، دروغ معنای به لغت، در تهمت
 انجـام کسـی که چیزی یعنی است؛ دادن دیگران به دروغ نسبت از عبارت اصطالح، در و 8است
  9شود. داده نسبت وی به نیست، او در و نداده

 کسـی بـه بد عم  و دروغ نسبت معنای در و هم به قریب هاییواژه بهتان، و افترا تهمت، واژه سه
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   933  تهمت سيزدهم: مجلس

 و درمانـدگی ییـر،ت مـورد که است امری معنای به ،«بهت» ریشه از بهتان 1روند.می کار به دادن
 مبهـوت ،شـنودمـی نـاروا سـخنی دیگری از شخص وقتی یعنی 2؛شودمی شخص شدنمبهوت

 بـرای و است نداشته را ناروا سخن این شنیدن انتظار کهطوریبه ؛گیردمی قرار تییر در و شودمی
 .است بوده ناگهانی او

ِّ» فرماید:می صادق امام ِّ ِإنَّ ةِِّ ِمن  ِغيب  ِّ ال  ن 
 
ِّ أ ُقو   َِّيک ِفی ت 

 
ا أ هُِّ م  ر  ت  اهُِّ س  ياِهِّ اللَّ ل  ِّ ع  ِّ و  ِّ ِإنَّ ااِنِّ ِمان  ت  ُبه   ال 

ِّ ن 
 
ِّ أ ُقو   َِّيک ِفی ت 

 
ا أ ِّ م  يس   کـه بگـویی چیـزی اتدینـی بـرادر درباره که است این غیبت، 3؛ِفيِهِّ ل 

 نسـبت او بـه نیسـت، بـرادرت در کـه چیـزی کـه است این تهمت، و است داشته پنهان خداوند
 «بدهی.

 متعـدد «افتـرا» و «بهتـان» ،«بهت» واژه اما است؛ نرفته کار به اتهام و تهمت واژه ،ریمک قرآن در
ِّ» مانند: ؛است هشد استفاده ِّ و  ِرِهم  ِّ ِبكف  ِّ و  ِلِهم  و  لی ق  ِّ ع  یم  ر  تانا ِّ م  َيماا ِّ ُبه   آن و کفرشـان سـبب به و 4؛ع 
ری» و «زدند. مریم به که بزرگ تهمت ت  ف 

 
ل ی أ ِهِّ ع  ِّ كِذبا ِّ اللَّ م 

 
ةٌِّ ِبِهِّ أ  دروغ خـدا بـر )پیـامبر( او آیا 5؛ِجنَّ

 تعبیـر آشـکار گنـاه بـه بهتـان از کـریم قـرآن این، بر افزون «است؟ گرفتار جنون نوعی به یا بسته
ِّ» :فرمایدمی و کندمی ِذین  الَّ ِّ و  ُذون  ِّ ُیؤ  ِمِنين  ُمؤ  اِتِّ ال  ِمن  ُمؤ  ال  ِرِّ و  ي  ا ِبغ  ُبوا م  س  ت  ِدِّ اك  ق  لوا ف  م  ت  ت ِّ اح  ماا ِّ اناا ُِّبه  ِإث   و 

ِبينا ِّ  انجـام کـه را چیـزی ]و دهنـدمی آزار گنـاه و تقصیر بدون را باایمان زنان و مردان که آنها 6؛م 
   «اند.شده آشکاری گناه و بهتان متیم  دهند[،می نسبت آنها به اند،نداده

 هازمینه و علل

 دینی باورهای ضعف .1

 امـروز، جامعـه در اخالقی و اجتماعی هاینجاریناه از کثیری بخش وقوع دالی  به عمیق توجه
 ویژهبـه دارد؛ حکایـت جامعـه اعضـای دینـی باورهای در هانارسایی و هاکاستی برخی وجود از
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931    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 در اجتمـاعی و سیاسـی هایشخصـیت و هـاگروه هـا،خانواده افراد، به زنیتهمت موج گسترش
 مجـازی، فضـای در رفتارهـا قبی  این اجرو افزاید.می امر این به توجه اهمیت بر مجازی، فضای
 شـود،می توجیـه خشـم تخلیه و تشّفی چون عناوینی با شناسیروان و سیاست تعام  در هرچند

 از بـیش و کننـدمی طلـب فراتر هاییانگیزه و دالی  چنینی،این رفتارهای که است آن واقعیت اما
 اسـالمی جامعـه در سالم زندگی یهامهارت فراگیری در کاستی و دینی باورهای ضعف به همه،

ااُنِّ» فرمایـد:می صـادق جعفـر امام .کندمی پیدا ارتباط ت  ُبه  ای ال  ل  اِری ع  ب  اُلِّ ال  ق  ث 
 
ِّ أ ااِ ِّ ِمان  ِجب   ال 

اِساياِتِّ  تعبیـر بـه .«اسـت اسـتوار هـایکوه از ترسنگین ،گناهبی انسان به دنزتهمت و بهتان 1؛الرَّ
 بـه کـه است سنگین قدرآن تهمت اما ؛خوردنمی تکان هم شدید ایهزلزله با استوار کوه ،بزرگان
 کنـد. تیمـ  را کبیـره گنـاه ایـن بـار توانـدنمی و لرزاندمی هم را استوار و باعظمت کوه ،تعبیری

 2.باشد خود رفتار و گفتار مواظب خیلی باید انسان بنابراین،
 انسان مقام شناخت عدم .2

 نفخـه از کـه است کرامت و منزلت همین دلی  به است. کرامت دارای و عزیز خداوند، نزد انسان
 شعور و اراده عق ، نفس، روح، داشتن به را او و است داده قرار او نهاد در هاییبهره خود وجودی

 حرمـت صـاحب خداونـد نـزد هـاییموهبت چنـین واسطه به انسان اگر است. گردانیده مفتخر
 کـه کسـی نماینـد. تکـریم را یکـدیگر او، بـرای الهی تکریم تب  به باید نیز بندگان است، گردیده
 در دلیـ  بـدون آنکه است. نشناخته را انسانیت مقام واق ، به دارد،نمی نگه را خدا بندگان حرمت
 باعـث و دهـدمی انتشـار یـا زنـدمی ناروا هایتهمت دیگر هایانسان به واقعی یا مجازی فضای

 است. کرده درک را انسانیت مقام نه و شناخته را خود نه شود،می خدا انبندگ از ایبنده آبروییبی
 تهمـت مـورد نیـز دیگـران سوی از و نزند تهمت دیگری به خود که کندمی اقتضا انسانی کرامت

 نشود. واق 
 قـدرت و عظمـت،جالل از را مـؤمن گرامـی، و عزیـز خداونـد» اسـت: فرموده خدا رسول

 روی خداونـد از گویـا زند، پس را سخنش یا زند طعنه او بر که یکس پس، است. آفریده خویش
                                                           

 . 634، ص األمالی. شیخ صدوق، 1
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   931  تهمت سيزدهم: مجلس

 عـر  ،بردند آسمان هب را خدا پیغمبر چون» فرمود: باقر امام همچنین، 1«است. گردانده
ا» فرمود: است؟ چگونه تو نزد مؤمن حال !پروردگارا کرد: ُدِّ ی  مَّ ِّ ُمح  ن  ِّ م  اان  ه 

 
اا ِّ ِلای أ ِلي  ِّ و  اد  ق  ِنی ف   ْ اار   ب 

ُمِّ ةِِِّبال  ب  ار  ِّ ح  ا و  ن 
 
ر  ُِّ أ س 

 
ِّ أ ء  ی  ةِِّ ِإل ی ش  ر  اِئی ُنص  ِلي  و 

 
 ،کنـد اهانـت مـن از دوسـتی هبـ هرکـه !میمد ای 2؛أ

 .«ترمشتابان چیز هر از دوستانم یاری هب من و آمده من جنگ هب آشکارا

 پیامدها و آثار

 شکنیحرمت .1

 بـه آشکار تجاوز و دهدمی رقرا هد  را انسانی حرمت و حریم طورخاصبه که گناهانی از یکی
 عاطفی و اجتماعی هایعلقه شودمی باعث تهمت، است. تهمت شود،می تلقی هاانسان حقوق

 از را هاانسـان تهمـت انـدازه به چیزهیچ دلی ، همین به و شود گسسته یکدیگر به جامعه اعضای
 را آن همیشـه بـرای و دشـکافمی را اتهـام مورد فرد قلب که است تیری چنان و سازدنمی دور هم

 سازد.می دارجرییه
ِنِّ» :فرمایدمی صادقامام ِّ م  م  ه  اهُِّ اتَّ  َّ

 
ِّ ِدیِنِهِّ ِفی أ ال  ة ِّ ف  م  اا ُحر  ُهم  ن  ي   خـود دینـی برادر به که کسی 3؛ب 

 .«دگذارنمی باقی شانبین حرمتی بزند، تهمت
 رواج شـدتبه تهمـت انـواع و شـودمی گرفته نادیده جامعه در هاانسان حرمت امروزه متأسفانه،

 تهمـت کـهدرحالی اسـت؛ شده تبدی  ارزش نوعی به معصیت این کهایگونهبه است؛ کرده پیدا
 اسـت جهـت آن از تهمت، قب  شدت دارد. را خود احکام فقه در داشته، معلومی مجازات و حد
 ناروا تنسب چون است؛ دروغ اینکه نخست است: گناه چند بر مشتم  خود خودی به تهمت که
 سوم، نیست. راضی که سازدمی متصف چیزی به را او زیرا است؛ غیبت دوم، دهد.می دیگری به

 گنـاهش بـار زنـد،می تهمـت که کسی بنابراین، .رودمی آبرویش و گردیده متهم گناهیبی انسان
 .بود خواهد او انتظار در دردناکی عذاب و است سنگین بسیار

  الهی عذاب و ایمان محو .2

ِّ إذا» :فرمود صادقامام م  ه  ُمؤِمُنِّ إتَّ ِّ أَّاهُِّ أل  ماث  ِّ األیماُنِّ ان  ِبِهِّ ِمن  ل  ما ق  مااُثِّ ك  ن  اُحِّ ی  ِمل  مااِءِّ ِفای ال   4؛ال 
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 آب در نمـک کـه گونههمان شود؛می میو او دل از ایمان کند، متهم را خود مؤمن برادر که کسی
 او دربـاره یـا بزنـد بهتـان باایمان زن یا مرد به که کسی» :فرمود نیز اکرم پیامبر «شود.می ح 

 از تـا دهـدمی قـرار آتـش از کـوهی بر را او قیامت روز در خداوند نیست، او در که بگوید چیزی
 1«آید. بیرون گفتارش مسنولیت

 عملـی دیگـری، بـه نـاروا صفت یا نادرست نسبت دادن یا سخن هر بیان اسالم نگاه از رو،ازاین
 تبعـات و کند پیدا قانونی جنبه است ممکن مواردی در و است بخشودنینا گناهی و اخالقی ضّد 

 باشد. شتهدا دنبال به کیفری و حقوقی
 مجـازی فضـای امـروز، جامعـه در تهمـت انـواع گسترش و رواج در تأثیرگذار بسترهای از یکی

 بـه زدنتهمـت است ممکن برخی دهد.می رخ فضا این در هاتهمت از بسیاری واق ، در و است
 و سیاسـی هایشخصیت و مسنوالن به زدنتهمت از اما ندانند؛ جایز را خود اطرافیان و اشخاص

 امـروزه متأسـفانه، اسـت. بیشـتر خـود مقیـا، در آن گناه آنکه حال باشند؛ نداشته ابایی مذهبی
 از آن قـب  و اسـت شـده تلقی عادی امری دیگران، به تهمت برای گوناگون هایرسانه از استفاده

 اسـت؛ تـرسـنگین نیـز آن گنـاه باشد، بیشتر تهمت گستره هرچه که است بدیهی است. رفته نبی
 جمـ  یـا خصوصی میف  یک در آمیزاهانت موضوع طرح نیز کیفری قوانین نظر از حتی چراکه
 است. متفاوت مجازی هایشبکه یا اینترنت در آن طرح با اندک،

 اعتمادزدایی .3

 تصـری  آنهـا بـه دیـن مـتن در کـه اخالقی هایارزش و اصول هب جامعه اعضای بندیپای عدم
 پـروابی افـراد، شـرایطی، چنین در گردد.می جامعه اخالقی هایپایه شدنسست موجب گردیده،

 تهمت رواج بینند.نمی خود رفتارهای و اعمال برای مانعی و دهندمی ناروا هاینسبت یکدیگر به
 ومـرجهرج دهد، کاهش یکدیگر به را جامعه اعضای عمومی داعتما تدریجبه تواندمی جامعه در
 بکارد. انمردم بین را عداوت و کینه بذر و دهد افزایش را

 اختالف ایجاد .4

 بـه انجـام سـر که است وشوهر زن میان دودستگی و اختال  بروز زنی،تهمت پیامدهای از یکی
 شـکایت شـوهرش از ،مشـترک دگیزنـ سـال سی از بعد ایسالهپنجاه زن گردد.می منجر طالق
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 بـه پـدرم ثـروت خـاطرهبـ فقـ  ،اسـت تـربزرگ مـن از سـال ده که شوهرم» :کرد ادعا وا .کرد
 پسـر و دختـر یـک داشـتن با حاال ولی ؛کرد عقد مرا یاسکه251 ۀمهری با و آمد امیخواستگار

 و کـردم تیمـ  پسـرم و دختر خاطر هب را زندگی هایسختی ههم است. زده تهمت من به ،جوان
 زد. تهمـت مـن بـه او ،شـدم درگیر شوهرم با دیگر بار وقتی ،پیش وقت چند اینکه تا ؛نزدم حرفی
 زنـدگی تیمـ  دیگر شوم. آبروبی هایمبچه جلوی شده باعث ،است زده من به شوهرم که حرفی

   1.«بگیرم طالق او از خواهممی و ندارم را مرد این با
 بـه گردد.می آنها بین اختال  شدنعمیق و یکدیگر از مؤمنان دورشدن موجب تهمت همچنین، 

 اشخاص، به ناروا نسبت و تهمت اسالمی، مجازات قانون در که است اجتماعی آثار همین دلی 
 نگـردد، اثبات اتهامی موارد که صورتی در و است حقوقی و قانونی پیگرد موجب اقوام، و هاگروه

 اسـالمی: مجـازات قـانون 811 مـاده طبـق اسـا،، ایـن ربـ شد. خواهد قانونی برخورد شام 
 یـا مجـام  در نطق یا جراید و روزنامه در درج وسیله به یا خطی یا چاپی اوراق وسیله به هرکس»

 امـر آن قـانون مطابق که کند منتشر را آنها یا دهد نسبت صرییاا  را امری کسی به دیگر، وسیله هر
 حـد موجـب کـه مـواردی در جـز کند، ثابت را اسناد آن صیت نتواند و شودمی میسوب جرم

 میکـوم مـورد حسـب آنهـا از یکـی یا شالق ضربه 13 تا و حبس سال یک تا ماه یک به است،
 2«شد. خواهد

 تهمت با برخورد هایشیوه

 تحمل قدرت افزایش .1

 فـراهم را انسان شکوفایی و رشد اسباب گاه زندگی در هاسختی و نامالیمات برخی کهگونههمان
 تریوسـی  نگـاه بـا توانمی نیز را اجتماعی زیست با مرتب  هایسختی از دیگر برخی سازند،می

 در مـؤثرتر حضـور بـرای آمـادگی و شخصیت رشد برای فرصت یک عنوان به آنها از و نگریست
 کنبنیان هایسی  برابر در نباید روزگار، بلندهمت مردان کرد. تلقی اجتماعی اثرگذار هایصینه
 مسـتلزم اجتمـاعی، حیـات دوام و قـوام اینکـه از گذشـته شـوند. تسـلیم سـختیاندک با زندگی

 خـو روزگـار هـایکامیتلخ بـا کـه اسـت اراده صـاحب هایانسـان خودگذشتگی از و فداکاری
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 آلـوده مقابلـه بـه را خـود دامـن تنهـا نـه زننـدگان،تهمت اتهام و دیگران طعنه برابر در و اندگرفته
 واقـ ، به هایی،انسان چنین نمایند.می پوشیچشم آنها از تمام، هرچه شکیبایی با بلکه ند،کننمی

كاِظمیَنْ َوْ» که: اندکریم قرآن متعدد آیات مصداق َظْ ال  َغی  عافیَنْ َوْ ال  اس َعِنْ ال   خشـم کـهآنان 1؛الن 
ُفوا َوْ» و «گذرنـد.می در مردم خطای از و برندمی فرو را خود َیع  َفُحوا َوْ ل  َیص  ـوَنْ َأال ل  ْ ُتِحب  ِفـَرْ َأن   َیغ 

هُْ  «.ببخشد را شما خداوند که داریدنمی دوست آیا .بپوشند چشم و کنند عفو باید 2؛َلُكم ْ الل 
 مخالفـان افتراهـای دربرابـر شـکیبایی به را فرزندش خمینی امام که است نکته همین لیا  با

   کنند:می توصیه
 و کنـی اعتمـاد او پایـانبی رحمـت و حکمـت بـه و باشـی داشـته یمانا تعالی حق به اگر و »...

 نفسـانیت سـرکوب بـرای دوسـت از ایتیفه را پایانبی آزارهای و افتراها ها،تهمت این بخواهی
 3«خود. بندگان کردنخالص برای است الهی امتیانی و ابتال آنها که فهمید خواهی بدانی، خود
 را او امـام .اسـت تالفـی درصـدد قنبر و کرد جسارت قنبر به دیمر که شد باخبر منانؤم امیر

 خـدا ،کـار این با که نکن اهانت کرده، توهین تو به که کسی به !قنبر ای باش آرام» فرمود: و طلبید
 ،خـود گذشت با نیز را دشمنت و آورد خواهی غضب به را شیطان و کرد خواهی راضی خود از را

 گـاههیچ ،نمـود خلـق را انسـان و شکافت زمین در را دانه که خدایی آن به پس .داد خواهی کیفر
 طـورآن را شـیطان تواندنمی و تواند،می حلم با که نماید راضی گونهآن را خدای تواندنمی مؤمنی

 ؛کنـد عقوبـت را نـادان توانـدنمی و آورد،مـی غضـب بـه سکوت و صمت با که آورد غضب به
 4«.کندمی عقوبت را او سکوت با طورکهآن
 تهمت موضع در قرارنگرفتن .2

 امـا ؛است استوار سوءظن عدم و یکدیگر به بینیخوش بر هاانسان بین هرابط ،اسالمی جامعه در
 موجـب خـود کـه کنـد رفتـار ایگونـه به باید ،دیگران با خود رواب  و اجتماعی زندگی در انسان

 آداب و اجتمـاعی زنـدگی در مهم مباحث از یکی ،روازاین نشود. واق  دیگران سوءظن و تعر 
 اجتمـاعی هایمیی  در افراد نباید است. تهمت موض  در قرارگرفتن از پرهیز ،جمعی معاشرت
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ر  به دیگران تعر  زمینه که کنند رفتار ایگونه به  دارد وظیفـه مسلمانی هر گردد. فراهم آنها ع 
 را دیگـران بـدگمانی و بـدبینی هزمینـ که کارهایی از ،جامعه معنوی سالمت حفظ به کمک برای

 کند. خودداری سازد،می فراهم
 او بـه کـه یکسـ نبایـد دهـد قرار تهمت معر  در را شخود که کسی» فرماید:می علیامام

 1«.کند سرزنش برد، بد گمان
 رسول حضرت رهمس و اخطببنحی دختر صفیه، که است شده روایت العابدینزین امام از

 از بعـد و رفـتم ایشان دیدن به بودند، معتکف مسجد در خدا پیغمبر وقتی کرد: حکایت خدا
 در کـرد.مـی تکلـم و آمد من همراه قدری حضرت آن شدم. منزل روانه حضرت آن پیش از شام،

 همسـرم، ایـن» فرمـود: و کـرد صـدا را او حضرت شد. رد آنجا از انصار از شخصی هنگام، این
 بـرم. بـد ظن شما به من که حاشا بود؛ سخن این جای چه کرد: عر  شخص آن «است. یهصف

 باعـث و شـود داخـ  تـو بـر ترسـیدم دارد؛ جـا آدمبنـی خون و رگ در شیطان» فرمود: حضرت
 2«شود. هالکتت

 اسـت: امـت بـرای بـزرگ ارشـاد دو دارای ،خـدا پیغمبر رفتار این» نویسد:می نراقی مرحوم
 خـدا پیغمبـر مثـ  هرچند هرکسی، اینکه دوم و کرد، بد گمان از احتراز نهایت باید اینکه نخست

 3«دارد. نگاه دور تهمت می  از را خود باید باشد،
 هاانسـان امـا کنند؛ پرهیز آن از باید مؤمنان و نارواست گناهی تهمت، طورکههمان اسا،، این بر

 پرهیـز سـازد،می فراهم را خود دینی برادر گناه ینهزم که عملی یا رفتار انجام از کنند سعی باید نیز
 خـودش بـه را دیگـران توجه نباید انسان سو، یک از است: مهم نکته دو دارای موضوع، این کنند.
 سوی از و گردد، دینی برادران و اسالمی جامعه میان خود تیقیر باعث طریق، این از و کند جلب
 جلـوگیری اسـالمی جامعـه در گناه شیوع از کند عیس باید هرکس است ممکن که آنجا تا دیگر،
 را دیگـران گنـاه زمینـه دهـد،می قـرار دیگـران تهمت معر  در را خود که کسی بنابراین، نماید.
 است. گناه در مشارکت مصداق و مذموم امری این، و است ساخته فراهم

  انسان کرامت به توجه .3

 اسـت. انسانی منزلت و کرامت به توجه باشد، مؤثر اندتومی تهمت از اجتناب برای که هاییراه از
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 انسـانی حقـوق الهی، تکریم مقتضای به که کندمی پیدا تیقق زمانی انسان کرامت است بدیهی
 مرتکب فردی اگر شود. شمرده میترم جامعه اعضای دیگر ناحیه از چه و خود ناحیه از چه نیز او

 هایانسـان اگـر و شودمی دارخدشه او کرامت است، ناسازگار او انسانی شنون با که گردد عملی
 بنـابراین، بیند.می آسیب کرامتش باشند، نداشته را او انسانی شنون مالحظه او با رفتار در نیز دیگر
 خـود گیـرد،می قـرار آزار و تیقیـر مورد ما، زدنتهمت سبب به امروز که فردی داشت توجه باید

 دوسـت را بنـدگانش خداونـد چـون است؛ خداوند عزیزکرده سو، یک از او است؛ دیگری عزیز  
 خـواهر، همسـر، فرزند، مادر، پدر، مانند: خودمان نوع از هاییانسان نزد او دیگر، سوی از دارد.

 امـام گـردد.می آنهـا رنجـش موجـب وی، آزاردادن و است عزیزشده دوستانش و بستگان برادر،
ِلُمِّ» فرماید:می صادق ُمس  َُّو ال 

 
اِلِمِّال ِّ أ ِّ ُمس  يُناهُِّ ُهاو  ِّ ع  آُتاهُِّ و  ِّ ِمر  ِليُلاهُِّ و  ِّ د  ِّ یُخوُناهُِّ ال  ِّ و  ُعاهُِّ ال  د  ِّ یخ  ِّ و   ال 

ِلُمهُِّ  َ ِّ ی ِّ و  ِّ یكِذُبهُِّ ال  ِّ و  اُبهُِّ ال  ت   بـه اوسـت. راهنمای و آینه چشم، او است. مسلمان برادر مسلمان، 1؛یغ 
 زبـان او سر پشت و کندنمی تکذیب را او نماید،نمی ستم او بر کند،نمی خیانت او به سبب، این

 «گشاید.نمی غیبت به
 صـاحبان که زمانی تا و دارد النا،حق جنبه معصیت، این اسالم، نگاه از اینکه پایانی و مهم نکته
 .شوندنمی آمرزیده خداوند طر  از نشوند، راضی آنها
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 فحاشی :همچهارد مجلس

 *کریمی محمدکاظم

 اشاره

 و فّیاشـی جلسـه، ایـن بیـث میـور شـد. پرداخته متته موضوع بررسی به پیشین، جلسه در
 بـه امروز جامعه که است انسانی منزلت و حرمت جدی هایآسیب از فّیاشی است. ناسزاگویی

 راحتیبه برخی که یافته گسترش ایگونهبه اخالقی، رذیله این است. روروبه آن با گوناگون اشکال
 هـایآموزه در کـه اسـت حـالی در ایـن شکنند.می را هاانسان حرمت و گشایندمی ناسزا به زبان
 است. شده نکوهش آن از شدتبه دینی

 فحش تعریف

 و اسـت بـدی در گذشتن حد از و ناسزا دشنام، معنای به اّول، ضم به «ُفیش» ریشه از فّیاشی،
 فّیـاش عمـ  فّیاشـی، دهد.می دشنام که است کسی و بددهن دهنده،فیش معنای به فّیاش،

   1است.
 خـاص امکاح و آثار یکهر و است گونه دو زشت، و بد سخنان آوردن زبان به فقها، اصطالح رد

 دارد:
 زادگـیحـرام و زنـا نسبت صورت به اگر ناروا: لماتک گفتن و مؤمن به زشت هاینسبت دادن .9

 ، حـدود و طـالق اح،کـن مختلـف ابـواب در فقـه تـبک در و نامندمی «قذ » را آن فقها باشد،
 است. شده رکذ آن برای خاصی امکاح
 و سـگ فـاجر، فاسـق، ،کخـو خـائن، ملعون، گسار،یم رباخوار،  :یقب از هایینسبت دادن .6
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 و نامنـدمی «سّب » را آن فقهی اصطالح در است، مؤمن ردنکزبون و ریتیق متضمن هک آن مانند
 1اند.کرده رکذ خاصی امکاح آن، برای فقها

 و شـده نهـی آن از تیـباه  ثیـاحاد زبـان در که است دوم قسم همین فّیاشی، از مقصود
 است. گرفته قرار وهشکن مورد

 بحث بایستگی
 تـا شـوند متوسـ  هاییتوجیه به شوند،می مرتکب که گناهانی برای افراد شود،می مشاهده اغلب
 هـایلوهج آشکار نمود   دلی  به فّیاشی، عم  ولی سازند؛ خارج گناه یا جرم دایره از را خود عم 

 فـرار قـبیش از آن، به تمسک با بخواهد شوندهمرتکب فرد تا گذاردنمی باقی گریزی راه هیچ آن،
 بـا تعامـ  هنگـام آن، ماننـد و بـدگویی ناسـزا، دشنام، بر مشتم  سخن   هر مبادله رو،ازاین کند.

 بر ظلم و سلیم عق  نکوهش مورد و است حرام شرع نظر از و فّیاشی مصداق دیگر، هایانسان
 شود.می تلقی بندگان
 از حـاکی رفتارهایی و عبارات از سرشار مجازی، فضای در کاربران صفیات که شاهدیم امروزه

 اسـت قبیـ  این از مواردی و افترا و تهمت ناسزاگویی، و بددهنی رکیک، الفا  بیان پرخاشگری،
 غیرحقیقـی و خصـیش مییطـی ظاهربـه هرچند مجازی، فضای شود.می روزرسانیبه مدام که

 هـاییواکنش خویش، خلوت میی  در که کسی زیرا باشد؛ حقیقت نمایانگر تواندمی اما است،
 آیـد، فـراهم فرصتی اگر گذارد،می نمایش به خود از آن مانند و فیزیکی عاطفی، گفتاری، از اعم

 دهد. انجام را رفتار آن نیز حقیقی میی  در که است آن مستعد
 شـده واق  ستم مورد که کسی برای مگر است؛ ندانسته جایز را بدی به صدا ردنبلندک کریم، قرآن

 از کـریم قرآن 3است. داده ترجی  را گذشت و عفو نیز خصوص همین در اینکه از گذشته 2باشد.
وا ال َوْ» اسـت: کرده نهی نیز مشرکان خدایان به ناسزاگویی ذیَنْ َتُسب  ُعوَنْ ال  ْ َید  هِْ ُدوِنْ ِمن  واَفیَْ الل   ُسـب 

هَْ واْا الل  رِْ َعد  ْ ِبَغی  م 
 یکتـا خـدای به جهالت، روی از آنها مبادا تا ندهید، دشنام آنها معبودهای به 4؛ِعل 

 «دهند. دشنام
 او روانیـپ و هیمعاو ،شاصیاب از یجمع دیشن نیصف جنگ در هک یهنگام علی ،منانؤم ریام
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 ،دشنام یجا هب شما اگر نکل ؛دیباش اشفّی  شما هک ندارم دوست من» فرمود: ،دهندیم دشنام را
 1«است. بهتر ،حجت اتمام یبرا و ترکینزد حق به ،دینک رکذ را آنها احوال و اعمال

  هاعرصه

 خانوادگی عرصه .1

ــه از ــرینمهم جمل ــ  ت ــاینزاع عوام ــته ه ــونت و جمعیدس ــانی هایخش ــورهمین و خیاب  ط
 و همکـاران جامعـه، خـانواده، اعضـای گشودن ناسزا به زبان و فّیاشی خانوادگی، هایاختال 
 یکـدیگر بـه جامعه اعضای تیم  آستانه آمدنپایین است بدیهی است. یکدیگر برابر در دوستان

 رفتار، یا برخورد ترینکوچک با افراد کهایگونهبه آورد؛ شمار به پدیده این نمود   آشکارترین باید را
 هـایمیی  در فیزیکـی برخوردهـای آن، طبیعـی نتیجه لباا غا و گشایندمی ناسزا و دشنام به زبان

 اخیر، هایسال در رفتارها نوع این گسترش متأسفانه، که است بوده عمومی فضاهای و خانوادگی
   است. ساخته مخدوش را اسالمی نظام و دین چهره

 و شـودمی میسـوب جامعـه اعضـای پـذیریجامعه و پذیریفرهنگ برای میی  اّولین خانواده،
 آن الزامات به و شوند آشنا اجتماعی بهتر زیست هایروش با باید میی ، این در خانواده اعضای

 تربیـت در رودمی انتظار و است بیشتر مراتببه خانواده اهمیت اسالمی، جامعه در گردند. ملتزم
 هـایمیی  در اثرگـذار الگوهـای وجـود رو،ازایـن باشـند. کوشا اخالقی موازین مطابق صیی 

 امـری بایـد مطلـوب، اجتمـاعی   زیسـت الزامـات بـا خانواده اعضای آشناسازی برای خانوادگی
 و ناصـیی  اعمـال از صـیی ، رفتارهای با خانواده اعضای آشنایی ضمن تا شود تلقی ضروری

   شوند. داده پرهیز آنان، شأن از دور
 بـه در والدین ناصیی  برخوردهای است، مشهود بسیار که امروز هایخانواده مخاطرات از یکی

 در الفا  همین کارگیریبه عکسبر و خویش، فرزندان درباره ناسزا و رکیک اصطالحات کاربردن
 است. فرزندان توس  خانواده اعضای دیگر و والدین مورد

 مقابـ  در زنان و مردان توس  خانواده میی  در ناسزا و فیش حاوی الفا  کارگیری به همچنین،
 و زن خـانوادگی روابـ  کردنسسـت بر عالوه که رودمی شمار به فّیاشی انواع ردیگ از یکدیگر،

 نیـز طـالق و قهـر و درگیـری مـرز تا آن گسترش و همسران اختالفات به مواق ، بیشتر در شوهر،
 است. شده منجر
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 اجتماعی عرصه .2

 نیـز فراوانـی خواستهنا و خواسته پیامدهای و آثار که جامعه در ناسزاگویی و فّیاشی رایج انواع از
 و اداره پـارک، خیابـان، ماننـد: اجتمـاعی، هایمیی  در یکدیگر برابر در افراد هایفّیاشی دارد،

 نیـز برخـی اسـت. آن مانند و مترو قطار، اتوبو،، تاکسی، قبی : از عمومی، نق  و حم  وسای 
 نگـه را خـود زبـان یر،شـه عالمـان و دینـی بزرگـان حرمت   هتک و بدگویی در و نهاده فراتر را پا

 گردیـده مسـلمانان جامعه گیردامن امروزه که است بزرگی هایآفت از امور، این همه و دارندنمی
 است.

 ای» فرمـود: حضـرت بالفاصـله، رسـیدم. صـادق امـام خـدمت د:یگومی مهرانبنسماعة
 وقـوع بـه دی،بـو ردهکـ هیـراک او از هکـ شتری صاحب و تو انیم هک بود جنجالی چه نیا سماعه!
 اتفـاقی چنین گفتم: پاسخ در «باشی. سیک بر فرستندهلعنت و بدزبان دهنده،دشنام مبادا پیوست!

 از نیـا ردی.کـ سـتم شـتریب تـو رد،کـ ستم تو به او اگر» فرمود: بود. ردهک ستم من به او اما افتاد؛
 و بطلـب آمرزش رتپروردگا از دهم.نمی دستوری نیچن انمیعیش به و ستین تیباه  ما اخالق

 1نکردم. تکرار دیگر و نمودم استغفار هم من «نگرد. باز عم  آن به گرید
 سـهولت و اجتمـاعی حیات گوناگون سطوح در مجازی فضای فراگیرشدن امروزه این، از گذشته
 ایـن از هـاگروه و اشـخاص اطالعـات بـه آسان دسترسی ویژهبه یکدیگر، با افراد تعام  و ارتباط
 هتـک اسـت. شـده تبـدی  جامعه در فّیاشی گسترش بسترهای از یکی به خود أسفانهمت طریق،
 و مطالـب حاوی هایپیامک ارسال نزاکت، از دور و رکیک الفا  بیان طریق از اشخاص حرمت
 اسـت؛ سـاخته گرجلـوه بستر این از نامناسب تصویری بدگویی، و فیش بر مشتم  هایعبارت

 سیاسـی، مسـائ  و مباحـث حوزه به هافناوری قبی  این ظرفیت یافتناهر و کارگیریبه آنکه ویژهبه
 و اشـخاص دربـاره بـدگویی و ناسـزا انـواع بـه زدندامـن و جامعه در فّیاشی گسترش متأسفانه

 همچـون سیاسـی هایپدیـده در کـه اسـت بـدیهی اسـت. گردیـده باعث را سیاسی هایجناح
 افـزایش دیگـر زمـان هـر از بـیش ناشایسـت تارهایرف این گستره و حجم انتخاباتی، هایرقابت

 یابد.می

 بودنـد داده اطالع ایشان به گفتند.می اصول در، عصرها قم، سلماسی مسجد در خمینی امام
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 و عصـبانیت حالت با ایشان .است شده اهانت مالصدرا به میققان، بعضی در، مجلس در که
 مسـائلی مالصـدرا؟ ما أدراک ما و» :فرمود یند بزرگان به کردنجسارت از نهی و موعظه مقام در
 1«نیستیم؟ زبانمان مواظب چرا است. کرده ح  مالصدرا بود، مانده عاجز آنها از بوعلی که

 پیامدها و آثار

 اجتماعی مشکالت بروز .1

 فرد اخروی عذاب و دنیا در آبروییبی باعث و است کبیره گناهی که فردی جنبه بر عالوه فّیاشی
 کینـه، گسـترش یکـدیگر، از افراد خاطر رنجش دارد. همراه به نیز فراوانی اجتماعی آثار شود،می

عمــال غیرمنطقـی، دعواهـای و نفـرت و خشـم بــروز بلندمـدت، هـایارتباط قطـ  و دشـمنی  ا 
 قومی و خیابانی خانوادگی، هاینزاع برخی بروز و همدیگر ضّد  بر فیزیکی و زبانی هایخشونت

   است. اجتماعی هایمیی  در فّیاشی پیامدهای و آثار جمله از جامعه، در
  وخىنیی  چشیما   کی   قیدم   آ  ظای 

 

 سییدخىنی ر  عییاییم   ییاسییخن زآ  
 

 کنییی ویییر   سییخن ییی  ر  عییاییم 
 

 2کنیییی شییییر   ر  میییر ه روبَهیییا  
 

عمـال مـورد،بی هایغضب و خشم دیرینه، هایکینه و قهر از بسیاری ریشه وقتی  و هاخشـونت ا 
 بررسـی امـروزی جامعـه در را بلندمـدت هـایمجازات و هارفتنزنـدان ها،قت  از بسیاری حتی

 و اسـت گردیـده آغاز رکیک سخن یا دشنام یا بدزبانی یک از آنها فراوان بخش بینیممی کنیم،می
 شـرای  در افـراد مناسـب، کنتـرل عـدم و اّولیـه غضـب و خشـم صـیی  نشدنهدایت دلی  به

 .شد واق  افتاد،می اتفاق نباید آنچه و رفتندگ قرار ناخواسته
 بیییل بیی  گییرفىن شییایی چشییم رِس

 

 3پیییل بیی  گذشییىن نشییایی پرشییی چیید 
 

 گناه از زداییقبح .2

 قب  متأسفانه، است. زشت رفتار این از زداییقب  جامعه، در فّیاشی ناخواسته پیامدهای از یکی
 خودنمـایی برای برخی شودمی مشاهده کهیطوربه است؛ شده شکسته ایرانی جامعه در فّیاشی

                                                           
 . 601، ص فرزانگان سیمای. مختاری، 1
 .9800، بیت 9، دفتر یعنوم مثنوی مولوی، .2
  ، باب اّول در سیرت پادشاهان؛ برگرفته از:گلستان . سعدی،3
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 و سـرگرمی بـرای ایعـده خـود، اجتمـاعی و گروهی هویت معرفی برای بعضی خودشیرینی، و
 اصـطالح بـه و شوخی باب از گروهی عادت، روی از بعضی همدردی، ابراز برای برخی تفری ،

 و دشـنام رکیـک، الفا  از ن،آ مانند و اعتماد جلب و صمیمیت ابراز برای نیز ایعده و گیریغاف 
   کنند.می استفاده ناسزا
 و فرانسـوی خاورشـنا، و جهانگرد «شاردن ژان» که آنجاست تا زمینایران فرهنگ برای کار قب 

 بـا و داشـت اقامـت ایران در مدیدی مدت صفویه دوره در که شاردن نامهسیاحت کتاب نویسنده
 پـی ناهنجار رفتار این ویژهبه ایرانیان، ما رفتاری صخصای عمق به بود، شده آشنا نیز فارسی زبان
 وی اسـت. داشـته تقـدیم جهانیـان بـه هنرمندانـه توصـیفی بـا را خـود مشـاهدات و است برده
   نویسد:می

 سـتایش عادتشان گرچه دارند. ناشایست صفتی اخالقی، هایفضیلت همه این برابر در ایرانیان»
 و گوینـدمی اللهبسم حتماا  کاری، به نهادن آغاز هنگام و است احدیت حضرت درپیپی نیایش و

 زبـان همان از اّما نرانند؛ زبان بر اللهشاءان و آورند میان در سخن چیزی یا کاری از است ناشدنی
 و رکیـک جمالت و کلمات و دشنام هزاران تراود،می بیرون حق تیمید و نعت چندین که دهان و

 و خـوی همـین بـر اشـرا  و اعیـان و بزرگان بلکه عامی، مردمان اتنه نه شود.می خارج ناسزاوار
 که برندمی را بدن اعضای از قسمت آن نام غالباا  هم، به دادنفیش و ناسزاگفتن ضمن اند.صفت

 نـه آنکـه حـال دهنـد؛می ناسزاوار هاینسبت هم زنان به و است، شرمگین آن اسم آوردن از قلم
 ایشـان رسـوایی و بـدنامی خواهـان دل در اینکـه نـه و داننـد،می را نامشـان نـه و انددیده را آنان
 1«ندارند. مردان از کمیدست هم، با ستیزگری هنگام نیز زنان باشند.می

 در گنـاه یـک کـردنرایج برای» :فرمایدمی زشت رفتارهای از زداییقب  درباره رهبری معظم مقام
 از قـبیش که بگویند قدر آن کنند؛ رایج هازبان در را گناه آن که است این هایشراه از یکی عم ،

   2«برود. بین

 مقابله هایراه

 زبان مدیریت .1

 ابـزار، یک عنوان به زبان است. زبان مدیریت فّیاشی، شنی  عم  با مقابله اصلی هایراه از یکی
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 ارد.د ناصتحیح استتفاده ظرفیت هم و است صحیح استفاده استعداد دارای هم بالقوه، صورت به
 کارهتای بته هم و شود واداشته نیک کارهای به هم شودمی باعث فرد، در استعدادی چنین وجود
 شتود،می یتاد «زبتان مدیریت» به آن از که زبان از مراقبت و حفظ رو،ازاین شود. داده سوق ناروا

 استت  فرمتوده ختدا رستو  استت. آن ناخواسته پیامدهای از بودنایمن برای ضروری امری
«َ
 
َ ْمِسْكَأ ك  ان  ا ِلس  ه  ِإنَّ ةَ  ف  ق  د  َ ص  ق  دَّ ص  ت  ا ت  ل ى ِبه  َ ع  ْفِسك  َ ن  م َّ َ ث  ما   َ ق  َ و  َ ل    ِِ ْعم َ ي  ْبمد  مةَ  ع  ِقيق  ماِ َ ح  يم  مى اْْلِ تَّ  ح 

َ ْخز    هَ  ي  ان   ختودت جتان بترای کته استت ایصتدقه زبتان، از مراقبتت زیرا نگهدار؛ را زبانت 1؛ِلس 
 «است. میسر زبان از مراقبت با تنها ایمان، حقیقت فهم فرمود  گاهآن کنی.می پرداخت

   فرماید می حنفیهمحمدبن به وصیت در علی امام
«َ ا و  َ م  ق  ل  هَ  خ  َ اللَّ لَّ ج  و  زَّ ْيئاَ  ع  َ ش  ن  ْحس 

 
َ أ ِمَ ِمن  َل  َ اْلك  َ و  َ ل  ح  ْقب 

 
ِمَ ِمْنمه   أ َل  مِ َ ِبماْلك  ضَّ مو َ  اْبي  ج  َ اْلو  ِمَ و  َل   ِبماْلك 

ِتَ دَّ و اْسو  ج  َ  َ اْلو  ْ َ و  َ اْعل  َّ 
 
َ أ م  َل  َ ِفي اْلك  اِقك  ث  ا و  ْ َ م  ْ َ ل  لَّ ك  ت  ا ِبِهَ ت  ِإذ  َ ف  ْم   لَّ ك  َ ِبمِهَ ت  ت  ِْ اِقمِهَ ِفمي ِصم ث  ْ َ و  ماْخز   ف 

َ ك  ان  ا ِلس  م  َ ك  ْخز    َ ت  ك  ب  ه  َ ذ  َ و  ك  ِرق   انستان ستخن، بتا است؛ نیافریده سخن از بهتر چیزی خداوند 2؛و 
 در ستخن ای،نیتاورده زبان به را سخن که زمانی تا بدان و گرددمی هروسیا آن با و شودمی آبرومند

 اتنقره و طال مانند را زبانت بنابراین، هستی. آن پیمان در تو آوردی، زبان بر چون و توست پیمان
 «کن. محافظت

   است  شده وارد نیز باقر امام از سخن، این مشابه
«َ ا ِإ َّ ذ  َ ه  ا   س  َ اللِّ اح  َ ِمْفت  لِّ َ ك  ِ َخ  َ ْي َ و   ِ ِغي ش  ْنب  ي  ْؤِمِنَ ف  ْ َ ِلْلم 

 
َ أ ْخِت   ل ى ي  ماِنِهَ ع  ما ِلس  م  َ ك  ْخمِت   مى ي  ل  ِبمِهَ ع  ه  َ ذ   و 

ِتِهَ  ختود زبتان بتر متممن استت شایستته بنابراین، هاست.بدی و هاخوبی همه کلید زبان، 3؛ِفضَّ
َ» فرمود  حضرت گاهآن «زند. قفل هایشنقره و طال همانند َ ل  ْسل    َ ي 

 
َأ د  َ ح  وِ َ ِمن  ن  مى المذن تَّ َ ح  ْخمز     ي 

هَ  ان   «کند. کنتر  را زبانش اینکه مگر ماند،نمی ایمن گناه از کسهیچ 4؛ِلس 
 

 بسییی  دیییی   زگفتییی   پشییین   
 

 5کسیی  خ وشیی  از نگشیی  پشیین    
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 ناسزاگویی زشتی یادآوری .2

 بتا هکت یافتراد و استت انستانی وجود در حیوانیت هایجنبه غلبه و خشم غلیان از ناشی فحش،
 یتا خواستته آورنتد،می روی ناستزا و فحش به شرمانهبی و شوندمی نیخشمگ بهانه نیترکوچک

 و زشتتی همتواره بایتد کسانی چنین بنابراین، گیرند.می فاصله انسانی واقعی صفات از ناخواسته،
 فرمایتد می بتاقر امتام گیرند. فاصله آن از کمکم تا کنند، یادآوری خویش به را گناه این پستی

«َ ح  اِمَ ِسَل  ئ  َ اللِّ ِبيح  ِمَ ق  َل   موستی امتام «استت. هیتفروما و پستت افتراد ستال  زشتت، المکت 1؛اْلك 
ا» فرماید می نیز اظمک َ م  ا َّ س  اِ َ ت  َ اْثن  َ ِإلَّ م َّ مى اْنح  مى اْْل ْعل  مةَِ ِإل  ب  ت  ِْ ل م   بته هکت نفتر دو 2؛اْْل ْسمف 

 «کنند.می سقوط آن نییپا مرتبه به [تی]انسان یواال مرتبه از دهند،می فحش همدیگر
 3«است. انسان پستی و خباثت صفت، این منشأ» است  آمده شّبر اخالق کتاب در
 مردم به مهربانی .3

 ُبعتد در خصتوصبه اجتماعی، حیات به خاصی توجه دین، بزرگان سیره و سالمیا هایآموزه در
 مناست  تعامتل و همتدیگر بتا درستت رفتتار هبت را اعضتا و استت شده جامعه اعضای رفتاری

 متودت و محبتت رحتم،، )صتله خویشتاوندان بتا ارتبتاط یکتدیگر، به نیکوکاری اند.برانگیخته
 امتوری از یکتدیگر، از انتدوه و غتم ساختنبرطرف و اختالفات حّل  همدیگر، به جامعه اعضای

 فرمایتد می ختدا امبریتپ 4استت. شده واقع فراوان تأکید مورد اسالمی هایآموزه در که است
«َ و   ْؤِمن  ِهْ َ ِفي اْلم  ارِّ ب  َ ت  ِمِهْ َ و  اح   ِ َ ت  ِفِهْ َ و  اط  ع  مِلَ ت  ث  م  مِدَ ك  س  ا اْلج  ى ِإذ  ك  ى اْشمت  اع  مد  مهَ  ت  ِ  َ  ل  ِِ ما َِِ س 

مه  َ ِبالسَّ  و 
ى مَّ  آن از یعضتو اگر هک هستند بدن همانند ،یورزعاطفه و مهربانی نیکوکاری، در مممنان 5؛اْلح 

 «.نندکیم یهمدرد آن با ،یدارت  و یداریبش  با اعضا هیبق شود، درد ردچا
 و مردمتان بین صمیمیت و مهربانی مودت، ایجاد نیز معرفت اهل و دینی عالمان گفتار و سیره در

 استت؛ برختوردار ایبرجستته جایگتاه و بسزا اهمیت از یکدیگر، به بدزبانی و خشونت از پرهیز
 اللته» استت  شده توصیه قاضی آقاسیدعلی اللهآیت مرحوم نامهوصیت نیپایا بخش در کهچنان

                                                           
 .287، ص 57، ج األنوار بحار. مجلسی، 1
 .111. همان، ص 2
 . 118، ص اخالق. عبدالله شبر، 3
 .281ت  279، ص 11، ج الشیعة وسائلحّر عاملی، . 4
 .424، ص 12، ج الوسائل مستدرکن نوری، حسی. 5



   911  فحاشی چهاردهم: مجلس

 اسـت شده نق  طباطبایی عالمه مرحوم درباره همچنین، 1«نرنجانید. را کسهیچ دل که الله، الله
 مـورد بسـیار مجـام  در داد،مـی آزارشان تند سخنان با و ورزیدمی دشمنی ایشان به که شخصی

 دعـا شما برای اّول روم،می که حرم به» فرمود:می ایشان به خطاب و گرفتمی قرار عالمه احترام
 2«کنم.می

 خشم کنترل .4

 و ایـدن در خـدا هکـنیا مگـر نبـرد، فـرو را خود خشم ایبنده چیه» فرماید:می میمدباقر امام
 بودنـد. نیکـو صـفت این عیارتمام الگوی نیز حضرت آن خود 3«ند.کمی ادیز را او عزت آخرت
 زنـی او گفـت: و کـرد جسـارت حضـرت آن مـادر بـه و شد مواجه باقر امام با نصرانی فردی
 را مـادرم خداوند گویی،می تو که بود چنان آن او اگر» فرمود: امام است. بوده بدزبان و چردهسیاه

 بـا شـخص آن کنندمی نق  «کند. رحمت را تو خدا نبود، گوییمی کهچنانآن اگر و کند رحمت
   4شد. مسلمان و گفت شهادتین امام، رفتار این هدهمشا

 آورد ایشـان نـزد اینوشته کسی طر  از شخصی است: آمده طوسی نصیرالدینخواجه احوال در
 در خواجـه داد. لقب «کلببنکلب» را ایشان جمله از و بود گفته ناسزا بسیار خواجه به آن در که

 درسـت اسـت، خوانـده سـگ مـرا او اینکـه» رمـود:ف آمیزیمالطفت زبان با وی ناسزاهای برابر
 چهارپایـان، جملـه از سـگ، اسـت. سـگ خصوصـیات از غیر من، خصوصیات چون نیست؛

 نیسـت. مـن در خصوصـیات ایـن و دارد دراز هـایناخن و پشـم از پوشیده پوستش عوعوکننده،
 بیـان این با ونه،گبدین «خندانم. و ناطق و است پهن ناخنم پشم،بی تنم و است راست من، قامت

 5.برنجاند را او فرستاده یا بیاورد زبان بر درشتی کلمه آنکهبی گفت؛ پاسخ او به مالیم،
 ترک بر پیمان و عهد .5

 در جریمـه قـراردادن و ناسزاگویی ترک جهت خود با عهدبستن بدزبانی، با مقابله هایراه از یکی
 امـری شـناختی،روان لیـا  بـه چـه و دینی لیا  به چه امر، این است. پیمان شکستن صورت

                                                           
 .901، ص نبایدها و بایدها زبان؛. گروهی از نویسندگان، 1
 . همان. 2
 .990، ص 6، ج کافیال. کلینی، 3
 . 608، ص 98، ج مطهری شهید استاد آثارمجموعه. مرتضی مطهری، 4
 . 698، ص قبله اقالیم بیدارگران. میمدرضا حکیمی، 5



911    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 در کـه زمانی تشی ، جهان وقت مرج  بروجردی، العظمیاللهآیت است. تأثیرگذار و شدهپذیرفته
 تنـدی افـراد بـه و نکنـد کنتـرل را خـود عصبانیت و خشم اگر که کرد نذر بود، بروجرد شهرستان

 دلیـ  بـه خـود، شـاگردان از یکـی با علمی مباحثه هنگام روز، یک بگیرد. روزه سال یک نماید،
 تنـدی وی بـه و نیـاورد تیمـ  کرد،می بیان بیث موضوع با ارتباطبی و غیرمنطقی مطالب اینکه

 1.کند ادا را خود نذر تا گرفت روزه سال یک ایشان و شد شکسته نذرشان که بود اینجا در .کرد
   ند:کمی عر  خداوند شگاهیپ در سجاد امام سجادیه، صییفه میکوسی دعای در
«ِّ ك  ل  ِّ یا و  ب  طی ر  ر  ِّ ش  الَّ

 
، فی اُعود ِّ أ ُروِهك  ك  ِّ م  مانی و  ِّ ض  ن 

 
ِّ ال أ ِجاع  ِّ فای ار  ُموِمك  اذ  ِّ م  ادی و  ه  ِّ ع  ن 

 
ِّ أ ُجار   اه 

ِّ ع  مي  ِّ ج  ك   و نگـردم بـاز نداری، دوست آنچه به هک امردهک تو شگاهیپ در شرطی پروردگارا! 2؛معاِصي 
 گناهانـت  یـجم از هکـ نمکـمی عهد و نروم ای،ردهک نکوهش تو را آنچه سراغ به نمکمی نیتضم

 «نم.یگز دوری

                                                           
  العظمی بروجردی، نشانی: اللهرسانی آیتالع. پایگاه اط1
 . 49، دعای سجادیه صحیفه. 2



 غیبت :همپانزد مجلس

 *کریمی محمدکاظم

 اشاره
 در آن بـر سـنگین عقوبـت وعـده و بـودنکبیره بـر تصـری  وجود با که است گناهانی از غیبت،

 طـور بـه رذیلـه، ایـن دارد. شـیوع اسـالمی جامعه اعضای رفتار در متأسفانه اسالمی، هایآموزه
 بسـیاری سـهم اجتمـاعی اعتمـاد تخریـب در و است انسانی کرامت و حرمت تهدیدگر مستقیم

 پردازیم.می غیبت موضوع به پیشین، مبیث دو ادامه در و اینجا در دارد.

 غیبت تعریف
 را کسی عیب یا کسی سر پشت بدگویی معنای به لغت در و است «غاب» ماده از مصدر غیبت،

 کـهایگونهبه اسـت؛ دیگـران سـر پشـت گفتنسـخن اصـطالح، در و 1است گفتن وی ابغی در
 بـه فارسـی، تداول در اما است؛ اّول کسر به عربی، لغت در 2گردد. شوندهغیبت ناراحتی موجب

 3شود.می خوانده نیز فت 
فاری، ابوذر  تغیبـ کردم: عر  خدا رسول خدمت گوید:می خدا پیامبر قدرگران صیابی غ 

ِّ» فرمـود: چیست؟ اُرك  ِّ ِذك  ااك   َّ
 
اا أ هُِّ ِبم  ار  ك   موجـب آنچـه بـه دینـی بـرادر دربـاره گفتنسـخن 4؛ی 

ا» گفتم: سپس، «شود.می اشناراحتی ِّ ی  ُسو   ِه، ر  ِّ اللَّ ِإن  ِّ ف  ان  ِذ  ِفيِهِّ ك  ُرِّ الَّ ك  ِّ ِباِهِّ ُیاذ  اا   ِّ ق  ام  ل  ِّ اع  اك  نَّ
 
ا أ  ِإذ 

هُِّ ت  ر  ك  ا ذ  ِّ ِبم  ِدِّ ِفيِهِّ ُهو  ق  ت ِّ ف  ب  ت  ِّ هُِّاغ  ا و  هُِّ ِإذ  ت  ر  ك  ا ذ  ِّ ِبم  س  ي  ِّ ِفيِهِّ ل  د  ق  هُِّ ف  تَّ ه   اگـر خـدا! رسول ای کردم: عر  5؛ب 
                                                           

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. *
 . 6341، ص 6، ج فارسی فرهنگ. میمد معین، 1
 .383، ص 98، ج المیزان تفسیر. سید میمدحسین طباطبایی، 2
 .6341، ص 6، ج فارسی فرهنگ. میمد معین، 3
 .689، ص 96، ج الشیعة وسالل. حّر عاملی، 4
 . همان. 5



910    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 کنـی، نق  اوست در آنچه اگر فرمود: است؟ غیبت هم باشد او در شود،می گفته اشدرباره آنچه
 «است. وتهمت بهتان نیست، او در که بگویی چیزی اگر اما است؛ غیبت

 غیبت نکوهش
 بـه عملـی کمتـر دیـن، بزرگـان سیره و روایات زبان در کبیره، گناه این بارزیان نتایج و ثارآ دلی  به

  خـدا رسول است. شده سفارش آن از گزیدندوری به و گرفته قرار سرزنش مورد غیبت اندازه
ةُِّ» است: فرموده ِغيب  ر  ُِّ ال  س 

 
ُجاِلِّ ِدیِنِّ ِف  أ اِلِمِّ الرَّ ُمس  ِّ ال  اةِِّ ِمان  ِكل  ِّ ِفا  األ   و   از ترسـری  غیبـت، 1؛ِفاِهِّج 

 «سازد.می نابود را مسلمان دین خوره، بیماری
 خـوردن منزله به آن از صراحتبه کریم قرآن در که است ایاندازه به خداوند، نزد عم  این زشتی

ِّ» است: شده یاد مرده برادر گوشت ِّ ال و  ب  ت  غ  ِّ ی  ُضُكم  ع  ضا ِّ ب  ع  ِّ ب 
 
ِّ أ ِّ ُیِحب  ُدُكم  ح 

 
ِّ أ ن 

 
ِّ أ ُكل 

 
أ ِّ ی  م  ح  َّياِهِّ ل 

 
تاا ِّ أ ي   م 

ُتُموهُِّ ِره  ك   مـرده بـرادر گوشـت دارد دوسـت شما از ییک ایآ د؛ینکن بتیغ گریدیک سر پشت و 2؛ف 
 «د.یدار راهتک اریک نیچن از قطعاا  بخورد؟ را خود
 مـرده او هکـدرحـالی را خـود بـرادر گوشت کسی هک است آن مثابه به مؤمن بتیغ بیان، این طبق

 جامعـه اعضـای از و او بـرادر مـؤمن، هکـنیا برای برادرش؟ گوشت فرمود چرا اما بخورد؛ است،
َمـا» اسـت: فرمـوده تعالی خدای و است افتهی  کیتش مؤمنان از هک است اسالمی ِمُنـوَنْ ِإن  ُمؤ   ال 
. َوة   دارنـد هکـ است نیا از خبربی مؤمن، آن هک است نیا برای خواند، ُمرده را او کهاین دلی  و «ِإخ 

 3نند.کمی بتیغ وا از
 غیبـت قـدراین کـه عواملی از یکی» :فرموده غیبت نکوهش درباره تهرانی احمد کربالیی مرحوم

 وی هـایعیب و شـود خـراب دیگـران نـزد کسی شخصیت اگر که است آن شده، من  اسالم در
 همیشـه و شناسـندمی بـد عمـ  همـان واسطه به را شخص آن همگان عمر، یک تا گردد آشکار

اا» اسـت: آمـده صـادق امـام از روایتـی در سبب، این به 4«آید.می چشم به او کردار بیخرا  ی 
ِّ ر  ش  ع  ِّ م  ن  ِّ م  م  ل  س 

 
اِنِهِّ أ ِّ ِبِلس  ِّ و  م  ُلِصِّ ل  خ  اُنِّ ی  یم  ِ

ِبِهِّ ِإل ی اْل  ل  ِّ ق  وا ال  ُذم  ِّ ت  ِلِمين  ُمس  ِّ ال  ِّ و  ُعوا ال  بَّ ت  ِّ ت  اِتِهم  ر  و  اهُِّ ع  ِإنَّ ِّ ف  ان   م 
ِّ ع  بَّ ت  اتِِّ ت  ر  و  ِّ ِهم ِّع  ع  بَّ ت  هُِّ ت  هُِّ اللَّ ت  ر  و  ِّ ع  ِّ و  ن  ِّ م  ع  بَّ ت  هُِّ ت  ال ی اللَّ ع  هُِّ ت  ت  ر  و  هُِّ ع  ح  ض  ف  ِّ ی  ِّ و  و  ِتاِهِّ ِف  ل  ي   کـه کسـانی ای 5؛ب 

                                                           
 . 441، ص 6، ج لکافیا. کلینی، 1
 .96. سوره حجرات، آیه 2
 .388، ص 98، ج المیزان تفسیر. سید میمدحسین طباطبایی، 3
 . 44، ص نبایدها و بایدها زبان؛. گروهی از نویسندگان، 4
 .443، ص 6، ج الکافی. کلینی، 5



   913  غيبت پانزدهم: مجلس

 و نکنیـد سـرزنش را مسـلمانان اسـت! نشـده وارد شـما قلـب بـه ایمـان و آوردید اسالم زبان به
 کنـد، وجوجسـت را آنهـا هـایعیب کـه کسـی زیـرا ننمایید؛ وجوجست را آنها پنهان هایعیب

 او کند، وجوجست را هایشعیب خداوند که کسی و نمایدمی وجوجست را هایشعیب خداوند
 «باشد. اشخانه در هرچند سازد؛ مفتض  را

 غیبت هایزمینه و علل

 رودررو وگویگفت ضعف .1

 دهـد،می سـوق ردنکغیبـت سـوی بـه را افـراد کـه اسالمی جامعه در جدی هایآسیب از یکی
 و شـناختیجامعه لیـا  بـه امـروزه رودرروسـت. ارتباطات و وگوگفت فضای از نکردناستقبال

 متقابـ  روابـ  طریق از جامعه، و افراد مسائ  و مشکالت از بسیاری که شده ثابت شناختیروان
 اسـت معتقد آلمانی شنا،جامعه هابرما،، است. ح  قاب  چندطرفه و دوطرفه گوهایگفت و

 در ویژهبـه وگو،گفـت طریـق از بایـد خود، مسائ  و مشکالت حّ   برای هاانسان جدید عصر در
 1کنند. گیریتصمیم عمومی، هایفضا

 نــوع ایــن برقــراری در نــاتوانی و رودرو مواجهــه و وگوگفــت ابزارهــای و هــاتکنیک از ناآگــاهی
 بسـنده سـر پشـت و خفـا به یکدیگر، هدربار نظر اظهار هنگام افراد تا شودمی موجب ارتباطات،

ةُِّ» است: فرموده امام دلی ، همین به کنند. ِغيب  ُدِّ ال  ااِجیِِّ ُجه  ع   نـاتوان انسـان تـالش غیبـت، 2؛ال 
 «است.

 سرگرمی و عادت .2

 نـوعی عنـوان بـه و سرگرمی برای و است شده زدوده کلی طور به غیبت گناه قب  افراد، برخی نزد
 بسـترهای از یکـی مجـازی، فضـای امـروزه متأسفانه، گشایند.می یگراند غیبت به زبان تفری ،

 را دیگـران درباره گفتنسخن کهایگونهبه است؛ گردیده غیبت ویژهبه گناهان، برخی از زداییقب 
 در ارسـال و آن ماننـد و کلیـپ تصـویر، گفتـار، طریق از و دانندمی خود سرگرمی برای ایسوژه

 آورند.می رو کدیگری غیبت به انبوه، حجم
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 دلیلبی توجیهات .3

 بـه غیبـت، موضوع از گریز برای گاه دانند،می شرعی آداب به ملتزم را خود ظاهربه که افراد برخی
 نمونـه، بـرای نشـوند؛ آن حرمـت و قب  مشمول خویش گمان به تا شوندمی متمسک هاییحیله

 گفتـه طور این یا است طور این کسفالن ،«نباشد غیبتش» گویند:می ابتدا خود تبرئه برای برخی
   اند.ساخته مبرا غیبت از را خود دامن جمله، این با کنندمی گمان و است

 غیبـت، مالک آنکه حال ؛«هست او در گوییم،می ما که عیبی یا ایراد این» گویند:می نیز بعضی
 ابـوذر روایـت در کـه طـور همـان نباشـد، او در عیبی چنانچه و است اطالع از پس فرد ناراحتی
فاری    است. دیگری معصیت خود، و شودمی تلقی تهمت 1شد، اشاره غ 
 پـیش آنکـه حـال ؛«گـوییممی هم خودش جلوی» گویند:می و نهندمی فراتر گام یک نیز برخی

   .است حرام و غیبت هم، این و نیست دیگران حضور و منظر در آن جواز بر دلی  گفتن، خودش
 و ابـرو چشم، دست، هایاشاره و حرکات با گفتار، از استفاده بدون کنندمی سعی افراد نیز گاهی
 بـه و شـودمی گنجانـده غیبـت تعریـف دایره در نیز رفتارها این کنند. غیبت به مبادرت آن، مانند

 همسـر عایشـه، از روایتـی در کـهچنان اسـت؛ ردیـف یک در پیشین موارد با نتایج، و آثار لیا 
ِّ» اسـت: مدهآ خدا پیامبر ال   َّ اا د  ين  ل  أة ِّ ع  ماا إمار  ل  ا  ف  لَّ اِدی أوماأُتِّ و  اا ِبي  ه  ِصايرةٌِّ أنَّ ِّ ق  اا   ق   ف 

ا بِته   رسـول اسـت. قامـتکوتاه که کردم اشاره دستم به برگرداند، رو چون آمد. ما پیش زنی 2؛إغت 
 «کردی! را او غیبت فرمود: خدا

ی .4
 

 خاطر تشف

 سیک از انسان هک ردیگمی صورت وقتی معموالا  شدن،خنکدل میاوره، عر  در یا خاطر تشّفی
 3ند.ک راحت را خودش او، بیمعا رکذ با خواهدمی و دارد ناراحتی

 ساختن خود شریک را دیگران .5

 رد،یـنگ قـرار وهشکـن و مـذمت مورد خواهدمی و است داده انجام زشتی ارک انسان هک هنگامی
 مـال مـن اگـر دیـگومـی مثال آورد؛می رو دیگران یبتغ به و سازدمی شریک آن در نیز را دیگران

 انجام هم فالنی و فالنی ام،ردهک را ارک نیا من اگر و خورندمی هم فالنی و فالنی ام،خورده حرام
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 1دهند.می
 برتری اظهار .6

 نـد؛ک اثبـات را خـود برتـری تا ند،کمی رکذ را گریید نواقص و بیمعا انسان یعنی برتری، اظهار
 دهیـفهم و دانـا خـودش هکـ اسـت نیـا منظورش و است نفهم و نادان فالنی دیگومی هکنیا مث 

 2است.
 حسد .7

 حسـادت او بـه و اسـت مـردم احتـرام مـورد شخصی ندیبمی انسان هک است هنگامی مورد، نیا
 3ند.ک کوچک مردم نظر در را او هایش،بیع رکذ با ردیگمی میتصم جهت، همین به ورزد.می

 دوستان با موافقت و یهمراه .8

 همراهـی آنـان بـا نشـود، آنهـا فرار موجب و نباشد گران بار دوستانش بر هکنیا برای انسان گاهی
 4دهد.می اریی گران،ید بت  یغ از بردنلذت در را آنها و ندکمی
 

 مذهبی فضاهای در غیبت

 و بسـترها زادگـان،امام و امامـان هـایحرم تکایـا، ها،حسـینیه مساجد، مانند: مذهبی، فضاهای
 معنـوی هایبهره کسب و گزینیخلوت برای فرصت بهترین و معبود با بندگان ارتباطی هایزمینه

 روایـات طبـق مذهبی اماکن و مسجد در نشستن حتی آنکه وجود با متأسفانه، روند.می شمار به
 کـه شـودمی مشاهده اغلب ولی شده، بسیاری سفارش آن درباره و است فضیلت دارای اسالمی

 بـه عبـادت، و ذکـر به اشتغال جای به را مسجد در حضور فرصت نیز مسجد اهالی و نمازگزاران
ُجُلاوُسِّ» اسـت: فرموده خدا رسول کنند.می سپری خود دینی خواهران و برادران غیبت  ِفا  ال 

ِجِدِّ س  م  ِّ ال  ار   َ ِت ةِِّ ان  ال  ةٌِّ الصَّ اد  ا ِعب  ِّ م  م  ، ل  ِدث  ِّ ُیح  ا ِقيل  ِّ ی  ُسو   ِهِّا ر  ِّ للَّ ا و  ِدُث، م  ِّ ُیح  اا   ِّ ق  ااب  ِتي   نشسـتن 5؛ااِلغ 
 خـدا! رسـول ای شـد: سؤال نکند. احداث که مادامی است؛ عبادت نماز، انتظار برای مسجد در
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 «را. غیبت فرمود نکند؟ احداث را چیز چه
 النـا،حق جنبـه اسـالم شـرع در خاص طور به غیبت انسانی، حقوق دیگر همانند روی، هر به

 شـوندنمی آمرزیده خداوند طر  از نشوند، راضی آنها صاحبان که زمانی تا انسانی حقوق و دارد
 مـذهبی. مکـان یک در یا مجازی فضای یا و شود انجام خانه در عم ، این که کندنمی تفاوتی و

 جـای به را مقد، و مذهبی هایمیی  در خود ارزشمند وقت انسان که است خسران مایه بسیار
 کند. سپری دیگران غیبت به نوی،مع بهره کسب
 غیبت به دادنگوش

 متـذکر اخـالق بزرگـان کـهچنان و اسـت معصـیت کردن،غیبـت همانند نیز غیبت به دادنگوش
 نباشـد، مسـتمعی تـا زیـرا باشـد؛ نیـز بیشـتر کننـدهغیبت از شـنوندهغیبت گناه بسا چه اند،شده

 کننـدهغیبت بـرای را غیبت زمینه کهآن واق  رد و داشت نخواهد غیبت برای ایانگیزه کنندهغیبت
 و شود مواجه شنوندهغیبت منفی واکنش با کهچنان و است شنوندهغیبت شخص سازد،می فراهم

 داشت. نخواهد غیبت برای ایانگیزه نیز او ندارد، غیبت شنیدن به ایعالقه کند احسا، یا
ِّ» :است آمده خدا رسول مناهی روایت در صادق امام از نَّ

 
ِّ أ ُسو   ِهِّ ر  ی اللَّ ه  ِنِّ ن  اةِِّ ع  ِغيب   ال 

ِّ اِ ِّ و  ِتم  ا ااِلس  ه  ي   «است. کرده نهی آن، به دادنگوش و کردنغیبت از خدا رسول 1؛ِإل 
 پـدرم، با دیدار و زیارت برای شاهناصرالدین دختر روزی کند:می نق  انصاری شیخ مرحوم دختر
 و بـود مشتع  منق  در پشک  کمی ذغال، جای به او، اتاق در .شد اشر  نجف در ما منزل وارد
لی، منق  کنار در آویزان. دیوار به حصیری سفره یک  روشـن نیمـه را اتـاق سـفالی سوزپیه یک گ 

  بود! فقاهت دائره قطب آن اتاق اسباب همه اینها بود. کرده
 رو،ازایـن دارد پنهـان را خـویش درون مطلـب نتوانسـت کرد، برانداز را اتاق وض  وقتی شاهزاده

 نشده تمام هنوز سخنش !گویدمی چه کنی مالعلی حاج پس است، این مجتهد و مال اگر :گفت
 چـه کفرآمیـز کـالم ایـن گفتـی؟ چه :فرمود ناراحتی با و برخاست جای از انصاری شیخ که بود

 زیرا ان؛نم اینجا لیظه یک حتی و شو دور من نزد از و برخیز کردی، جهنمی را خود کهبدان بود؟
 کـردم، توبه آقا :گفت و افتاد گریه به شیخ تهدیدات از شاهزاده بگیرد. هم مرا تو عقوبت ترسممی

 تـو» فرمـود: و گذشـت او خطـای از شـیخ !کنمنمی هاغل  این از دیگر کنید، عفو مرا نفهمیدم،
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 1«کجا؟ کنی مالعلی باب در نظر اظهار و کجا
 شـنونده واکـنش نـوع اهمیـت درباره ثانی شهید از ق ن به حدیث چهل کتاب در امام حضرت

   فرماید:می غیبت
 خـود، تعجب اظهار با او زیرا است؛ تعجب روی از آن به کردنگوش غیبت، خفّیه انواع از یکی»

 تعجـب مـن گویـدمی مثالا  کند؛می بیشتر غیبت به وادار را او و کندمی زیاد را کنندهغیبت نشاط
 بـه را کننـدهغیبت خواهـدمی کلمات این با چون دانستم!نمی را این تاکنون حر ؛ این از کنممی

   2«سازد. وادار بیشتر غیبت
 آن .گشـود غیبـت بـه زبـان شخصـی تبریـزی،ملکی جوادآقـا میرزا مرحوم میضر در است نق 

 «انـداختی! زحمـت به مرا روز چه » فرمود: کنندهغیبت به خطاب و شد ناراحت خیلی بزرگوار
 زمـانی معنـوی، زخـم ایـن بهبـود که امشده ایناخواسته گناه مرتکب غیبت، این شنیدن با ییعن

 3طلبد.می طوالنی
 رفتـار ایـن بـر غلبـه در را انسان که است اموری ترینمهم از دینی، بزرگان رفتار از الهام رو،ازاین

   کند:می نق  ینیخم امام میترم همسر قول از لنکرانی فاض  اللهآیت رساند.می مدد زشت
 مطلـب، ایـن خیلـی نشنیدم. ایشان از غیبت یک امکرده زندگی امام با که سال 86 مدت در من»

 خیلـی کـه داشـتیم کـارگری یک ما که بودند گفته ایشان که درجه این تا حتی است؛ گونهمعجزه
 کـه رفـتم امام تخدم من روز، چند از بعد آوردیم. او جای به بهتر کارگر یک نبود. کارکردن اه 

 کـه بفهمـانی من به خواهیمی جمله این با اگر فرمود: امام است. خوبی کارگر خیلی این بگویم
 4«بشنوم. نیستم حاضر من و است غیبت این نبود، خوب قبلی
 شوندهغیبت از دفاع

 بـه و دهـدمی قـرار آسـیب مـورد نیـز را اجتماعی حقوق فردی، حقوق به تعدی بر عالوه غیبت،
 نیـز اجتمـاعی اخـالق رفـتن بـین از باعـث فـردی، اخالق به زدنضربه از گذشته سبب، نهمی
 سازدمی فراهم هاانسان برای را اجتماعی زیست مطلوب شرای  که است جایی جامعه، شود.می

 امنیـت احسـا، کننـد، آرامـش احسا، جامعه در هاانسان که گرددمی میقق زمانی امر، این و
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 غیبـت، امـا کنند؛ اعتماد یکدیگر به بتوانند و باشند داشته خاطر تعلق حسا،ا نمایند، اجتماعی
 غیبـت سرشـان پشـت بداننـد افراد وقتی زیرا کنند؛ اعتماد همدیگر به نتوانند افراد شودمی باعث

 در گروهـی و فـرد هـیچ بـه تواننـدنمی گردد،می فاش دیگران وسیله به آنها نهان اسرار و شودمی
 هـایمیثاق تـدریجبه شـودمی باعـث غیبت اشاعه سبب، این به باشند. داشته ماداعت خود غیاب

 و گردد آسیب دستخوش اجتماعی امنیت و آرامش یابد، کاهش اعتمادها گردد، سست اجتماعی
 1باشد. غیبت پیامدهای و آثار از تواندمی امور، این همه
 گسسـتن از بایـد مناسـب، مـاعیاجت زیست از برخورداری برای جامعه اعضای همه سان،بدین
 هـایراه از یکی بشوند. خود جامعه در غیبت گسترش مان  و کنند جلوگیری اجتماعی هایپیمان

 از دفـاع اسـت، گرفتـه قـرار سـفارش مـورد اسـالمی هـایآموزه در کـه غیبت شیوع از ممانعت
 دینـی بـرادران وقحق عنوان به آن از نیز بیتاه  روایات در و است غیبت هنگام شوندهغیبت

 است. شده یاد
ِنِّ» است: فرموده علی امام به وصیتی در خدا رسول ِّ م  ِتيب  هُِّ اغ  د  َُّوهُِّ ِعن 

 
ِلُمِّ أ ُمس  ا  ِّ ال  ط  ات  اس   ف 

هُِّ ر  ص  ِّ ن  م  ل  هُِّ ف  ُصر  ن  هُِّ ی  ل  ذ  هُِّ َّ  ا ِف  اللَّ ي  ن  ِّ الد  ةِِّ و   تـوان و شـود غیبت مسلمانش برادر او نزد که کسی 2؛اآلَِّر 
 «گرداند. خوار آخرت و دنیا در را او خداوند نکند، یاری را او اما باشد، داشته وا به کمک

 را او و شـود غیبـت مـؤمنش برادر او پیش که کسی» است: شده روایت باقر امام از همچنین،
 او از را غیبـت و نکنـد یاری را او که کسی و نماید کمک را او آخرت و دنیا در خداوند کند، یاری
 ذلیـ  را او آخرت و دنیا در خداوند است، داشته را او به رساندنکمک توان کهدرحالی نکند، دور
 3«نماید.می

 در بلکه نشنود، را کسی غیبت انسان تنها نه که کندمی اقتضا انسان قداست و حرمت حال، هر به
 برآید. آن از دفاع مقام در نیز وقوع صورت

 غیبت درمان

 نفس عزت حفظ .1

 نفـس عـزت است. نفس عزت قوه از گیریبهره غیبت، عم  ارتکاب از جلوگیری هایراه از یکی
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 کـه کسـی رو،ازایـن .دارد خـود اهمیـت و ارزش دربـاره فـرد کـه است اعتقادی و باور واق ، به
 اشدرونـی هـایارزش و عـزت بـه لطمه واردشدن باعث که کاری کند،می نفس عزت احسا،

ن» فرماید:می علی امام دهد.نمی انجام بشود، ُرم   م  يِهِّ ك  ل  فُسهُِّ ع  ان   ن  ياِهِّ ه  ل  اُتهُِّ ع  و  اه   بـه  1؛ش 
 «است. مقداربی نفسانی هایخواهش باشد، مند بهره نفس عزت از آنکه نزد

 مگـس   همانند است، مردمان هایعیب متوجه که کسی و 2است جهنم هایسگ خوراک غیبت،
 خـود دامـن اندیشد،می نفس عزت اعالی مراتب به کهآن بنابراین، 3است. پلید جاهای بر نشسته

 .کندنمی آلوده هاییذلت چنین حضیض به را
ِّ» فرماید:می مؤمنان امیر ك  ل  ُرٌؤِّ ه  ِّ ام  م  ِّ ل  ِرف  ع  ه ی  ر  د   گردیـده نـابود ندانـد، را خود قدر که کسی 4؛ق 

 بـود، دهکـر نصـییت درخواسـت ایشـان از کـه عیسیبنعثمان پاسخ در کاظم امام «است.
ِّ» فرمود: ظ  ف  ِّ اح  ك  ان  ِّ ِلس  ِعیَّ ِّ ت  ِّ و  ِنِّ ال  ك  ِّ ُتم  اس  ِّ النَّ ِّ ِمن  اِدك  ِّ ِقي  ِذ َّ ت  ِّ ف  ُتك  ب  ق   زیـعز تـا ،نگهـدار را زبانـت 5؛ر 
   .«نیک خوار را خود تا ،مده مردم دست به را خود مهار و باشی

 خود عیوب به توجه .2

 انـواع معـر  در هاانسـان سـایر نموده، تأیید ار آنها متعال خداوند که کام  هایانسان از غیر به
 باعـث خـویش، درونـی ایرادهـای و هاعیب در فرد تأم  و توجه رو،ازاین هستند. نفسانی عیوب

 کند. خودداری غیبت قالب در آنها آوردن زبان به و دیگران هایعیب در تفیص از که شودمی
 6نفس با معید عی   ر زنی ک   کس عی  پدشی ک  خد  ی خی  گر

   گوید:می هم سعدی
  م  عی  خلق  یی  ن  مرو ت  ست و مر  

 

 

 7نظر  ب  خدیشىن کن کی  تید  ی  گنیاه   ر      
 

                                                           
 . 331کلمات قصار، ش ، البالغه نهج. 1
 .98494، ح 684. همان، ص 2
 . 681، ص حدیث چهل. امام خمینی، 3
 .931، حکمت البالغه نهج. صبیی صال ، 4
 .664، ص 6، ج الکافی. کلینی، 5
 .860، بیت  9، دفتر عنویم مثنویمولوی،  . 6
 .803 ، ص46،مواعظ شماره سعدی کلیات. 7



961    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

ا» :فرمایدمی علی امام ا ی  ه  ی 
 
اُسِّ أ ِّ ُطوب ی النَّ ن  هُِّ ِلم  ل  غ  ُبهُِّ ش  ي  ِّ ع  ن  اِسِّ ُعُيوِبِّ ع   حـال بـه خـوش 1؛النَّ

 کـه اسـت زشـت چقـدر .«دارد باز مردم هایبیع هب پرداختن از را او خودش، بیع هک سک آن
 بـه را آنهـا و بپـردازد دیگـران معایـب بـه و کنـد غفلت آنها از اما باشد؛ عیب هزاران دارای انسان
 اصـالح بـه و کنـد سیر خود اعمال و اخالق حاالت، در قدری انسان اگر بیفزاید. خود هایعیب

 را خـود عیـب انسان که نیست آن از باالتر یبیع هیچ شود.می اصالح کارهایش بپردازد، خویش
   2کند. سرکشی دیگران عیوب به است، عیوب مجموعه خود آنکه با و باشد غاف  آن از و نفهمد

 ممارست و تمرین .3

 بیمـاری ایـن درمـان هـایراه تریناصـلی از گذشته، جبران بر تعهد و مشارطه مداومت، تمرین،
 دیگـران غیبـت به ورود امکان که هاییزمینه و هامکان س،مجال از گزیدندوری است. خطرناک

 عـدم بـر مبنـی خـود بـا مشارطه و جبران در سعی بودن، ناگزیر صورت در و است فراهم آنها در
   گوید:می مجتهدی اللهآیت است. بزرگ گناه این درمان عالج تکرار،

 واجـب رفـتن جهـنم ببـین :مگفت او به .بیندازد غیبت در مرا خواستمی و آمد من نزد شخصی»
 جهـنم بـه مـرا و کـنم غیبـت چـرا شـود.می ساق  ما گردن از بروند، که دسته یک است؛ کفایی

 3«!بفرستی
 در آتـش سرعت از بیش بندگان، نیک کارهای نابودی در غیبت سرعت» فرموده: خدا رسول

ِّ» است: فرموده حضرت آن نیز و 4«است. خشک چیزهای سوزاندن ةُِّ و  ِغيب  ِّ ال  ُرِّ ال  ف  ای ُتغ  تَّ اا ح  ه  ِفر  غ   ی 
ا اِحُبه   صـادق امـام همچنـین، «کنـد. گذشت صاحبش آنکه تا شود،نمی آمرزیده غیبت 5؛ص 

ِفُرِّ» فرمود: چیست؟ غیبت کفاره که شد سؤال خدارسول از فرماید:می غ  ت  س  ه ِّ ت  ِنِّ اللَّ اهُِّ ِلم  ت  ب  ت   اغ 
ا م  هُِّ ُكلَّ ت  ر  ك   «کنید. استغفار طلب برایش خداوند از افتادید، کردید شغیبت که کسی یاد وقت هر 6؛ذ 

   برآمد. خویش اصالح درصدد باید عظیم، گناه این ناگوار عواقب در گرفتاری از قب  بنابراین،
                                                           

 .918، خطبه البالغه نهج. صبیی صال ، 1
 . 681، ص حدیث چهلخمینی، . ر.ک: امام 2
 . 61، ص نبایدها و بایدها زبان؛. گروهی از نویسندگان، 3
 . 683، ص 4، ج البیضاء محجةکاشانی،  یض. ف4
 . 689، ص 96، ج الشیعة وسالل. حّر عاملی، 5
 . 610همان، ص  .6



   969  غيبت پانزدهم: مجلس

 از ُکش،ایمـان کبیره این و آلودگی این با گذاشت نباید» فرموده: خصوص این در امام حضرت
 مشـّوه صـورت ملکوت، پرده از پس و غیب عالم در کبیره اهگن این برای که شویم منتق  عالم این

 مالئکه و مرسلین انبیای میضر و اعلی مأل در رسوایی موجب آن، بدی بر عالوه که است زشتی
 مـا بـه دیگـر عـالم در آنهـا با مناسب هایصورت به عیناا  ما اعمال که غافلیم ما شود.می مقربین
عـرا  درنـده، هایسـگ چـون طورکـههمان عم ، این صاحب که دانیمنمی و کنندمی رجوع  ا 
 رجـوع او بـه عمـ  ایـن ملکـوتی صـورت نیـز جهـنم در خورده، را آنها گوشت و دریده را مردم

 1«کند.می
 

 

                                                           
 .648، ص حدیث چهلخمینی، . امام 1





 سیره خانوادگی علما
 
 
 
 
 
 
 
 

 رفتارشناسی علما با همسر 
  رفتارشناسی  علما با فرزندان 
 رفتارشناسی  علما با خویشاوندان





 همسر با علما رفتارشناسی :دهمنزشا مجلس

 *فیروزمهر محمدمهدی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
 و زن از نیـز خـانواده نهـاد و شـودمی سـاخته خـانواده نهـاد از انسانی جامعه دینی، متون نگاه از

 خـانواده، درسـت کـارکرد گیرد.می شک  اساسی کانون این اعضای تریناصلی عنوان به شوهر،
 همسـرش بـرای بایـد مـرد یـک دینـی، نگاه در است. شوهر و زن رفتارهای و نگاه نوع به وابسته
يُرُكم» فرمود: خدا رسول باشد. بدی بی و بهترین يُرُكم َّ  نا ِلِنساِئِهِّ َّ 

 
أ يُرُكم و   بهترین 1؛ِلِنسائ  َّ 

 و بهتـر «هسـتم. امخانواده برای شما بهترین من و باشد بهتر اشخانواده برای که است کسی شما
 راهنمـای راه، نقشه عنوان به که است عملی الگوی نیازمند همسرانشان، برای مردان بودنبدی بی

 معصومان بیان و قرآن در خانوادگی، درست رواب  برای الگو بهترین باشد. خانوادگی زندگی
 آن مبنـای بر را خویش خانوادگی زندگی نیستند، معصوم هرچند ربانی، عالمان و است شده ارائه
 علمـا رفتارهای برخی حاضر، نوشتار اند.شده مؤمنانه زندگی عینی ی اسوه خود و کرده ریزیپی

 کند.می تبیین را همسر با

  شناسیحق
 ریشـه دینـی هایآموزه در عالمان، رفتار این است. شناسیحق همسر، به علما رویکرد ترینمهم
ا» فرمود: سجاد امام دارد. ِّ أم  ق  و ح  ِّ جِة،الی  ن 

 
أ ِّ ف  ع  ِّت  م  ِّ ل  ن 

 
ِّ الله ِّ أ ایَّ ِّ ع  الَّ ج  هاا و  ل  ع  ِّ ج  اك  ا ل  ، نا ِّك ِّس  نساا 

ُ
أ  و 

ِّ م  عل  ت  ِّ ف  نَّ
 
ِّ أ ةٌِّ ذلك  ِّ ِنعم  ِّ اللِهِّ ِمن  یَّ ِّ ع  لَّ ج  ، و  يك  ل  ها ع  ُتكِرم  ت ِّ ف  ِّفُِّر ِّو   توجـه که است این همسر حّق  اما 2؛ِبها ق 
 برای خدا سوی از نعمتی او که بدانی و داد قرار تو ُانس و آرامش مایه را او خداوند که باشی داشته

                                                           

 علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.عضو هینت  *
 .334، ص 4، ج الفقیه الیحضره من کتابصدوق،  شیخ .1
 . 344، ص األمالی. همو، 2
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 «کنی. مدارا وی با و بداری گرامی را او که باید پس، توست.
 نکـات به که است این زن، به مربوط واجب   حقوق رعایت بر عالوه همسر، از شناسیحق معنای

 باشیم: داشته توجه هم ذی 
 ،سـجاد حضـرت خنسـ ایـن اسـا، بـر دارد. نقشـی چه زندگی در همسر که شود توجه .9

 نمـود   خـویش همسر با علما رفتار در حضرت، کالم این است. شوهر ُانس و آرامش مایه همسر
 نظـر از کـهطوریبه داشـت؛ وافـری عالقه همسرش به امام حضرت مثال، برای دارد؛ خاصی
 گوید:می امام نوه دیگر. طر  در هایشبچه و داشت قرار طر  یک در همسرشان ایشان،

 گفتیم:مـی شوخیبه ما کرد.می تنگیدل خیلی آقا و بود رفته مسافرت خانم که هست میاد 
 1«کنند.می اخم و اندناراحت آقا نباشند، خانم وقتی و خندندمی آقا باشند، خانم اگر»

   گوید:می الهی میمدحسن سید اللهآیت همسر
 ]بـه دارم پنجـره از مـن دیدندمی اگر و کردندمی نگاه شدند،می وارد خانه در   از که همین»

 از و شـویمی بلنـد تـو کـه همین گفتند:می و آمدندمی خوشیالی با کنم،می نگاه ایشان[
م مانـدمی هاغصه و غم تمام رود؛می یادم چیز همه کنی،می نگاه پنجره  خانـه داخـ  در. د 

 3«نداشتیم. هم با 2لّما و اما یک حتی ما بودند؛ خوب خیلی هم
 مورد در گلپایگانی صافی العظمی اللهآیت است. الهی نعمت آفرینی،آرامش ویژگی با مسره .6 

   گوید:می همسرش
 همسـر عنایـت بـه ام،نوشـته کـه هاییکتاب تألیف در حقیر توفیق مهم اسباب از یکی »...

 بـر عـالوه ایشـان اسـت. بـوده سـیادت و فقاهت بیت از کریمه، و میترمه علویه معظمه،
 داشـته، تـوان در آنچه دارم، که آثاری همه نوشتن در داری،خانه و پرستاری زحمات تیم 

 لطـف بـه امیـدم لـذا اسـت. نمـوده ترغیـب و تشـویق کارم به و کرده کمک و یاری من به
 آثار هایثواب در که ـ ایشان عم  نامه در را نوشته این ثواب که... است این متعال خداوند

 4«فرماید. ثبت ـ است یکشر نثراا  و نظماا  حقیر،
                                                           

  .، به نق  از: زهرا اشراقی، نوه امام خمینی494، ص 9، ج آفتاب پایپابهستوده،  .1
 . چون و چرا، بگو مگو.2
 .61، ص 90، ش 9480ماه ، دی69، مجله مکتب اسالم، سال «مشق مهر». مهدی میمدی صیفار، 3
 . 493ـ  494، ص عرفات در نیایش. صافی گلپایگانی، 4



   96۷  همسر با علما رفتارشناسی شانزدهم: مجلس

   فرمود:می همسرش مورد در پیوسته طباطبایی عالمه
 ام،نوشـته کتـاب هرچـه و اسـت بـوده مـن شـریک او رسـاند. اینجا به مرا که بود زن این»

 1«است. خانم این مال نصفش
 نیربـا عالمـان زندگی در خصوصیات، این نماید. مدارا او با و کند احترام و اکرام را همسرش .4

   اند:نوشته خمینی امام مورد در است. بوده برجسته بسیار
 و کردنـدمی پهن را سفره اگر یعنی خوردند؛نمی غذا تنها بود، منزل در خانم وقتی گاههیچ»

 خانم تا زدندنمی غذا به دست امام بودند، رفته بیرون اتاق از خانم و بود آماده سفره در غذا
 2«بخورند. غذا یکدیگر با و بنشینند و بیاورند تشریف

   اند:نوشته طباطبایی عالمه درباره همچنین،
 او بـه روزیشـبانه طور به و کرد رها را اشزندگی و کار تمام روز61 و شد بیمار همسرش»

 کنـار رفـتمی روز هـر سـال، چهـار تـا و بـود وفادار عشقش به او، مرگ از بعد رسید.می
 هفتـه در روز دو مرتـب طور به داشت، کمتری فرصت هک هم سال چهار آن از بعد مزارش.

 تـرک را برنامه این نداشت امکان و رفتمی همسرش مزار سر شنبه(پنج و دوشنبه )روزهای
 هایشـب در هفتـه هـر سـال یک تا و بدهد کسی به تا بود داده پولی هم شاگردش به کند.

 بخوانـد. نامـهرتزیا مرحـومش همسـر از نیابـت بـه معصومه حضرت حرم در جمعه
 هم را خدا حّق  کند، ادا را مردم حّق  نتواند آدم اگر باشد. شنا،حق باید خدا بنده گفت:می

  3«کند. ادا تواندنمی

 محبت ابراز

 کـریم قـرآن اسـت. خویش همسر خصوصبه خانواده، به میبت ابراز عام ، عالمان دیگر سیره
ْ َوْ» فرماید:می ْ آیاِتهِْ ِمن  ْ ُكم ْلَْ َخَلَقْ َأن  ُفِسُكم ْ ِمن  واجاْا َأن  ـُكُنوا َأز  ُـا ِلَتس  ـَنُكم ْ َجَعـَلْ َوْ ِإَلی  ةْا َبی   َوْ َمـَود 

َمةْا ْ َرح  ْ ذِلَ ْ ِفي ِإن  ْ ْلَیات  ُروَنْ ِلَقو     بـرای خودتان جنس از همسرانی هکنیا او هاینشانه از و 4؛َیَتَفك 
 ییهـانشـانه ن،یا در داد. قرار رحمت و مودت انتانیم در و دیابی آرامش آنان نارک در تا دیآفر شما

                                                           
 . 816، ص 6، ج ابرار گلشنه علمیه قم، . جمعی از پژوهشگران حوز1
 . ، به نق  از: یکی از یاران امام خمینی903، ص 4، ج آفتاب پایپابه. ستوده، 2
 .68، ص 90، ش 9480ماه ، دی69، مجله مکتب اسالم، سال «مشق مهر». مهدی میمدی صیفار، 3
 . 69. سوره روم، آیه 4
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   «نند.کمی رکتف هک گروهی برای است
 از زوجـین، میـان مهربانی و عشق پیدایش و است الهی اینشانه همسر، وجود آیه، این اسا، بر

 از پـس بودنـد، ندیـده را همـدیگر هرگـز ازدواج از پیش که زوجینی است. خداوند برکات دیگر
 دل عمـق در را خود خواهدمی زن که آنجا از و آیدمی پدید ناپذیریفوص عشق میانشان ازدواج،

 داشـت. خواهـد او روان بـر بـدیلیبی و ژر  تـأثیر شـوهر، سوی از عشق این ابراز ببیند، شوهر
ُ ِّ» فرمود: خدا پیامبر و  ُجِلِّ ق  ةِِّ الرَّ

 
أ ر  م  ِكِّ ِإن   ِلل  ِحب 

ُ
ِّ أ ُبِّ ال  ه  ذ  ِّ ی  ا ِمن  ِبه  ل  ادا ِّ ق  ب 

 
 بـه مـرد سـخن ایـن 1؛أ

  «شود.نمی میو او دل از هرگز دارم، دوست را تو که همسرش
 امـا داننـد؛می خـود شأن از دور را آن اظهار و همسر به عشق دلیلی، هر به متدینان، برخی گاهی
ما» فرموده: اکرم رسول بُدِّ ِاْداد ِّ ُكلَّ ا ِّ ِاْداد ِّ ِایمانا ِّ الع  سئِءِّ ُحب   باشـد، باالتر ایمان درجه هرچه 2؛ِللن 
 «بود. خواهد بیشتر هم )همسر( زن به عشق

 او یگـانگی و خـدا هاینشانه از همسران میان میبت یادشده، آیه مبنای بر وقتی که است طبیعی
 بیشـتر اسـت، الهـی آیـات از که همسر به عشقش باشد، بیشتر خداوند به ایمانش هرکس باشد،

ِّمِِّ» :صادق امام بیان به رو،ازاین بود. خواهد ِ ِّ ن  ال   َّ
 
اِءِّ أ ِبي  ن  لَّی األ  هُِّص  ِّ اللَّ ِهم  ي  ل  ِّ ع  ااِءِّ ُحب  س   از 3؛الن 

 در «ورزیدنـد.می عشق )همسرانشان( زنان به که بود این بودند، ایمان اوج در که پیامبران ویژگی
 چشـمگیری نمـود   همسـر بـه عشق هم ربانی عالمان یعنی پیامبران، وارثان سیره در راستا، همین
 شـوم؛ تصدقت» نوشت: همسرش به خطاب اینامه در بود، بیروت در وقتی خمینی امام دارد.
 گردیـدم، قلـبم قوت و عزیز چشم نور آن از جدایی به مبتالی که مدت این در بروم. قربانت الهی

 4«است. منقوش قلبم آیینه در زیبایت صورت و هستم شما متذکر
 همسـر به عشق نیز بیتاه  دوستی دهد،می شافزای را همسر به عشق ایمان، افزایش تنها نه
ِّكُِّ» فرمود: صادق امام بخشد.می فزونی را ِّاشات ِّ ِنِّم ِّ ل  اُحِّ ناال ِّ دَّ ِّشات ِّاِِّ ا ِّب  اُحِّ سااِءِّلن ِّلِِّ د   سکهـر 5؛ا ِّب 
 «د.نکیم یدوست شتریب زین )همسرش( هازن به باشد، عصمت( )خاندان ما دوستدار شتریب

                                                           
 . 481، ص 4، ج الکافی. کلینی، 1
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   961  همسر با علما رفتارشناسی شانزدهم: مجلس

   گوید:می مطهری شهید همسر
 مـن با آرامش و تواض  حالت یک با همیشه کردم، زندگی ایشان با که سالی 68 مدت در»

 خاصی عشق و ارادت یک با من کهطوریبه خندان؛ چهره و متین صدای با کردند،می رفتار
 کارهـای انجـام در مرا کردند،می که هاییمیبت و من به ایشان شدید عالقه و کردممی کار

 1«خشید.بمی عجیبی شوق و رغبت منزل
 و صـفا ایـن و سـازدمی لبریز صمیمت و صفا از را خانوادگی زندگی میی  میبت، ابراز مهارت

 مطهـری شـهید فرزندان از یکی نماید. سرایت نیز فرزندان به تواندمی والدین، سوی از صمیمت
 پدر  متقاب رفتار است، بسته نقش ذهنم در که رفتاری ترینمیترمانه بگویم اگر شاید» گوید:می

 شعر و معرفت و علم اه  نیز و کردهتیصی  کوشا، فهیم، زنی مادرم ام.نکرده اغراق بوده، مادر و
 و آمیزمیبت بسیار رفتاری نیز پدرم متقابالا  و کردندمی درک را پدر موقعیت وجود، تمام با بودند.

 2«داشتند. ایشان با صمیمی

 همکاری

 مـرد شـأن در خانـه، در کـار و اسـت خـانم وظیفه خانه، کارهای تمام کنندمی فکر مردها برخی
 کارهـا برخی در مرد چنانچه و است صمیمیت و صفا میّ   خانه، است. اشتباه نگاه، این نیست.

 فرمایـد:می بـاره ایـن در پیـامبراکرم یابد.می افزایش صیمیت و صفا کند، کمک همسرش به
ا» ِل   ی  ِّ ع  ُدُمِّ ال  خ  ِّ ی  ا   ِعي  ِّ ال  یٌقِِّصِّ ِإالَّ ِّ د  و 

 
ِهيٌدِّ أ ِّ ش  و 

 
ُجاٌلِّ أ یاُدِّ ر  اهُِّ ُیِر ِّ ِباِهِّ اللَّ ار  ي  ا َّ  ي  ن  ِّ الاد  ِّ و   !علـی یا 3؛ةاآلَِّار 

 ریـخ خواهـدمی خدا هک یمرد ای باشد دیشه ای قیصد که کسی مگر ،ندکینم همسر به خدمت
 «کند. عنایت او به را آخرت و ایدن

 اللهآیت ربانی، عالم همسر دارد. یدنید جلوه ربانی عالمان زندگی در همسر، با همکاری ویژگی
   گوید:می مرعشی

 رفیـق یـک ماننـد مـن بـرای بود، داشتنیدوست و مهربان خوب، همسری او اینکه از غیر»
 از بسـیاری کـرد.می کمـک مـن به منزل کارهای در و بود نیز غمخوار همکاری و صمیمی

                                                           
 .68، ص90، ش 9480ماه ، دی69، مجله مکتب اسالم، سال «مشق مهر». مهدی میمدی صیفار، 1
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 و میـوه شسـتن و سـبزی کردنکپا غذا، کردندرست قبی : از آشپزخانه، کارهای در اوقات
  1«کرد.می کمک من به آشپزخانه، وسای 

اا» فرمـود: همسـر، به کمک پاداش و ارزش برشمردن ضمن خدا پیامبر راستا، این در ِلا   ی   ع 
ِّ ن  ِّ م  م  ِّ ل  ن ف 

 
أ ِّ ی  ةِِّ ِمن  م  اِ ِّ َِّد  ِعي  ِّ ال  ل   َّ ة ِّ د  نَّ ج  ِرِّ ال  ي  ِّ ِبغ  اب   را خـود هخانواد به خدمت هرکس !علی یا 2؛ِحس 

 «شود.می بهشت وارد حساب بدون ،نداند ننگ
   گوید:می خویش همسر با امام همکاری درباره ،خمینی امام عرو، طباطبایی، خانم

 را شـب امـام ماندنـد،می بیـدار صب  تا و کردندمی گریه خیلی هاشب هایشانبچه چون»
 خـانم و کردنـدمی دارینگهـ بچـه از خودشـان سـاعت دو مـثالا  یعنی بودند؛ کرده تقسیم

  3«کرد.می نگهداری را هابچه خانم و خوابیدندمی خود ساعت دو و خوابیدندمی
   گوید:می الهی میمدحسن سید اللهآیت همسر

 هاخانم اتوبو، در بود. خوب خیلی هم مسافرت در اخالقشان رفتیم... مشهد زیاد آقا با»
 همـان گفتم:مـی ای؟آورده خودت با بچه تا دو که است خوبش اخالق از گفتند:می من به

 4«کنند.می مراقبت هم ایشان کنم،می مواظبت هابچه از من که قدر

 مدارا

 و رمـز جملـه از اسـت. آفریـده مـرد از متفاوت روحی، و جسمی توانایی لیا  به را زن خداوند
 از رو،ازاین است. زن شآفرین ویژگی به توجه خانوادگی، زندگی در ربانی عالمان موفقیت رازهای
 فرمـود: علـی امـام کردنـد.می پرهیز خانوادگی میی  در نزاع و قهر خشونت، گیری،سخت

«ِّ ِإنَّ ة ِّ ف 
 
رأ ةٌِّ الم  یحان  ِّ ر  يس   و  مانة ِّ ل  هر  داِرها ِبق  لی ف  ِّ ع  ، ُكل  حِسن حا  

 
أ اا الُصاحبة ِّ و  ه  ِّ ل  ِّ ِليصاُفو  يُشاك   5؛ع 

 همراهـی خوبیبـه وی بـا و کن مدارا او با حال همه در ،پس .پیشکار نه است؛ گ  زن، راستیبه
 «شود. باصفا تو زندگی تا نما

                                                           
 . 401ـ  408، ص شریعت شهاب. رفیعی، 1
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   گوید:می بهجت اللهآیت فرزند
 صبوری قدرآن ایشان بود. اشتباه که گفتمی پدر به سخنانی مادر که افتادمی اتفاق بسیار»

 اشـتباه مـورد ایـن در الا مـث شـما گفـتم: مادر به بار یک شدیم.می ناراحت ما که کردندمی
 نبایـد کـه فرمودنـد ایشـان رسـیدم، آقـا خـدمت وقتـی کـردم. ذکـر را آن دالی  و ایدکرده

 گـاه شود. ایجاد خانوادگی رواب  در اصطکاکی ترینکوچک نبودند حاضر یعنی گفتید؛می
 کـه کردندمی سفارش هابچه به دادند.می هدیه عنوان به و گرفتندمی را وسایلی ایشان برای

 1«داد. را پاسخشان باتندی وجههیچ به نباید و کرد مدارا باید مادر با همواره
 حتـی ؛کـردمی اذیـت را ایشان خیلی که داشت همسری خوانساری احمد سید العظمی اللهآیت
 کـار خوانسـاری العظمـی اللـهآیت با گفتند:می و آمدندمی خوانساری یآقا خانه در   به مردم اگر

 بـا را آقـا گـاهی ؛کـردمی فیاشـی آقـا بـه و !«بروید الله؟آیت کدام» گفت:می همسرش ،داریم
 ،ایـن بـود: گفتـه نزدیکشـان یـاران به است. شکسته آقا سر که دیدند مرتبه یک !زدمی اندازخاک

 است! خانم مرحمتی

 صـبوری طـور ایـن چرا شما آقا! بود: گفته ایشان به آقایان از یکی کرد:می تعریف فلسفی مرحوم
 ؛برود ندارد را جایی بیچاره کنم، رهایش کجا» بود: گفته پاسخ در برود. بدهید طالقش کنید؟می
 2.«کنممی صبر من
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 فرزندان با علما رفتارشناسی :هفدهم مجلس

 *فیروزمهر محمدمهدی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 فرزنـد، بـا رفتار چگونگی گیرد.می شک  خانواده در و کودکی در انسان، شخصیت عمده بخش
 تلقـین تأدیب، در اختال  مردم، گوناگونی وجوه از یکی سازد.می را او آینده که است ظریفی امر

 کـودک دارد حق پدر اندگفته رو،ازاین است. کودکی دوران در زشت یا نیکو رفتارهای به عادت و
 فرمـود: پیـامبر کـهچنان دهـد؛ عـادت هانیکی انجام به را او و دارد وا شرعی آداب به را خود

   1«کنید. تنبیه آن،[ ]ترک برای سالگی ُنه در کرده، نماز به امر سالگی هفت در را اطفال»
 پسـت افـراد بـا همنشـینی از را او باید بنابراین، آید.درمی شکلی هر به و است موم مانند کودک،

 و خسـت و خـواری و پسـتی و کرد سینتی او نظر در را نیک امور و شر  کرامت، و نمود حفظ
 عادت دنیوی موردبی هایهو، و عالیق از پرهیز به را او و نمود زشت نگاهش در را مذموم امور
 بـه را او کسـی کـودکی در کـه اسـت ایـن انسـان، سعادت از بخشی اند:گفته حکما برخی داد.

 درک را شـریعت و دیـن لـزوم و رسید بلوغ به که آنگاه تا دهد؛ عادت شریعت و دین با هماهنگی
 آن انجـام بـه نافـذ و قـوی بصـیرت بـا صـورت، ایـن در کـه بیابد خود عادت مطابق را آن کرد،

 خردسـالی در اگر گفت: فرزندش به لقمان» است: فرموده باره این در صادق امام 2پردازد.می
   3«ببری. بهره آن از توانیمی بزرگسالی دوران در شدی، تأدیب و تربیت

 تـالش همـواره دینـی، هـایآموزه از الهـام بـا و کودکی حسا، دوران از آگاهی با ربانی المانع
                                                           

 اه علوم و فرهنگ اسالمی.علمی پژوهشگعضو هینت  *
 .646، ص 9، ج اللئالی عوالیجمهور، ابی. ابن1
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 تـرینمهم بررسی به نوشتار، این در که باشند داشته خود فرزندان با را رفتار ترینمناسب اندنموده
 پردازیم.می فرزندانشان با مواجهه در عالمان سیره هایمؤلفه

 مراقبت
 جسمی سالمت از صیانت شام  که است فرزندان از مراقبت والدین، مهّم  ایهمسؤلیت از یکی

 حـّد  در معمـول طـور بـه والـدین فرزندان، جسمی سالمت از مراقبت در شود.می آنها معنوی و
 خـویش فرزندان معنوی سالمت از مراقبت در گاهی اما کنند؛نمی کوتاهی خود توانایی و آگاهی

 مؤمنـان بـه خطـاب خداونـد نماینـد.می کوتاهی و غفلت است، یجسمان سالمت از ترمهم که
ا یا» فرموده: َُ ِذیَنْ َأی  ُفَسُكم ْ ُقوا آَمُنوا ال  ِلیُكم ْ َوْ َأن  اُسْ َوُقوُدَها ناراْا َأه  ِحجاَرةُْ َوْ الن   هکـ سـانیک ای 1؛ال 

 نگـه اسـت،هسنگ و هاانسـان آن، زمیـه هکـ آتشـی از را شیخو خانواده و خود د!یاآورده مانیا
   «د.یدار

 را مانخانواده و خود چگونه شد: سؤال پیامبر از آیه، این نزول از پس» فرمود: صادق امام
 بـر را ایشـان پـس کنیـد. یـادآوری تـانخانواده به را آن و باشید خیر به عام  فرمود: کنیم؟ حفظ

ِّ کنید؛ تربیت خدا طاعت ا   اُسِّ ق  ِّ یا :النَّ ُسو   ِّ اللِه، ر  يف  ق ك  نا ین  نُفس 
 
ِّ أ ِّ أهلينا؟ و  اا   ُلاوا :ق  ِّ ِاعم  يار  ِّ الخ   و 

روا ك  ُبوُهم أهليُكم ِبِهِّ ذ  أِد  لی ف   باورهـا، در خیـر شـام : پیـامبر سـخن در خیـر 2«.اللاِهِّ طاعةِِّ ع 
 توجـه ذی  امور به باید خود، فرزندان از مراقبت در والدین شود.می رفتار و اخالق ها،نیت افکار،
 کنند:

 خمینـی امام دختر مصطفوی زهرا کنند. گوشزد آنان به را خطرها ملمو،، طور به و عالمانه .9
 گوید:می

 دفعـه یـک داشتم، بنا من گفتند: و کردند صدا را خانه اه  همه خمینی( )امام آقا بار یک»
 کشـتن  آدم دانیـدمی شـما گفتنـد: بعد بگویم. شما به را چیزی هستیم، جم  هم با همه که

 فعـ  دانیدمی شما گفتند: بعد بیشتر! غیبت، فرمودند: بله! گفتیم: دارد؟ گناه رچقد عمدی
 غیبـت، فرمودنـد: بلـه! گفتـیم: اسـت؟ حـرام چقـدر )زنا(، عفت خال  عم  و نامشروع

 3«بیشتر.

                                                           
 . 8. سوره تیریم، آیه 1
 . 139، ص 4، ج البرهان تفسیر. بیرانی، 2
 .  91/4/9481. روزنامه اطالعات، 3
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 بایـد گیرنـد،می والـدین رفتار از را خویش اکتسابی هایویژگی عمده فرزندان، اینکه لیا  به .6
 اللـهآیت احـوال در بشنوند. و ببینند ایشان از را هانیکی فرزندان، تا باشند خیر به هکنندعم  خود

   اند:نوشته طباطبابی قاضی
 هـاینهی و امـر و جدیت تیکم، از خبری طباطبایی(، قاضی اللهآیت )خانه خانه این در»

 مجبـور را هـاآن کـاریهیچ در نیست الزم و آموزندمی پدر از را رفتار هابچه نیست. خشک
 مشتاقشـان بیـداری، بـرای اششـبانه احـوال و کشـاندمی نماز به را هابچه پدر، نماز کنی.

 آنهـا بـه بیفتنـد، مشـقت و تکلـف بـه کودکی از فرزندان ندارد دوست که پدر اما کند؛می
 هایزمزمـه بارهـا کـه هابچه و بیندازید زحمت به را خودتان اآلن از نیست الزم گوید:می

ِّ» وقتـی ــ هاشـبنیمه در را چشمانش از جوشیده زالل و وی قانهعاش لُهامَّ ل  رِنای ا 
 
ا أ لع   ة ِّالطَّ

شيد ِّ ُهو ال» و خواندمی «ة ِّالرَّ  حیـران وی حـاالت در اند،شـنیده و دیـده ــ گفتهمی «ُهو ِإال 
 1«مانند.می

ِّ» رمـود:ف پیـامبر کـهچنان هستند؛ خیرطلب و پاک فطرت دارای نوجوانان و کودکان .4   ُكال 
وُلود ِّ ُدِّ م  ل ی ُیول  ةِِّ ع  ی الِفطر  ت  ِّ ح  ُكون  واهُِّ ی  ب  داِناِهِّ ا  ِو  ِّ ُیه  اراِنِهِّ و  ص  ِّ ُین  سااِنِهِّ و  ِج   فطـرت بـر نـوزادی هـر 2؛ُیم 

 مجوسـی و مسـییی یهـودی، را او والدین تا است، باقی خود فطرت بر و شودمی متولد توحیدی
   «آورند.می بار

 شـکوفایی مـزاحم   عوامـ  تأثیر از تا کنند، یادآوری فرزندان به را نیکی و خیر باید والدین بنابراین،
 و شـر و خیـر از آگـاهی دلیـ  بـه پـدری، حـّس  بـر افزون ربانی عالمان شود. پیشگیری فطرت
 در کـه نیکـی و خیـر از انیـرا  به فرزندانشان که بودند مراقب بسیار الهی، فرامین به بودنعام 

 گوید:می بهجت، العظمی اللهآیت پسر بهجت، علی نشوند. هکشاند آنهاست، فطرت
 ناراحـت هایشبچـه دست از کسی اگر ندهند. انجام معصیت هابچه بود مراقب ایشان[»]

 غـذایی فرمـود: مـن بـه بـار یـک بعد. سال بیست تا حتی کرد؛نمی فراموش هرگز شد،می
 را غـذا من ببر. خودت نه؛ فرمود: ند.ببر گویممی گفتم: ببر. فالنی خانه در   به و کن درست

 مـن از ایـن، از پـیش سـال چنـدین شخص آن رفت. دنیا از شخص آن بعد، روز دو و بردم
 3«فرمود. گونهاین آقا بود، مرگش نزدیک که حاال و بود رفته یادم من و بود شده ناراحت

                                                           
 . 88، صعشق مشقفار، . مهدی میمدی صی1
 .910، ص 9، ج األخبار شرح. قاضی نعمان مغربی، 2
 . 906، ص عشق مشق. مهدی میمدی صیفار، 3
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 عادالنه محبت
 و مهـر مـورد انسـان اینکـه اسـت. میبت به نیاز زندگی، دوران تمام در انسان اساسی نیازهای از

 امـا است؛ تغییرناپذیر و ثابت فراگیر، آن، اص  که است روانی نیاز یک بگیرد، قرار دیگران میبت
 و خـانواده اعضـای وسـیله بـه نیـاز ایـن ابتـدا در اسـت. متفـاوت مختلـف، سـنین در آن تأمین

 پاسـخگویی در همکـاران و دوستان همساالن، تدریج،به ادامه در و گرددمی تأمین خویشاوندان
   1کنند.می ایفا نقش نیاز این به

ِّ» فرمود: صادق امام ا   ی ق  ا ُموس  ِّ ی  ب  ِّ ر    
 
اِ ِّ أ م  ُلِّ األ  ع  ض  ف 

 
؟ أ ك  د  ِّ ِعن  اا   ِّ :ق  ااِ ِّ ُحاب  ف  اِإن   األ  ط   ف 

ِّ ُتُهم  ر  ط  ل ی ف  ِحيِد  ع  و   اسـت؟ برتـر تـو نزد م ع کدام دگارا!رپرو کرد: عر  عمرانبنموسی 2...؛ت 
ّ  .«آفریدم خود یگانگی و توحید بر را آنان فطرت زیرا ؛کودکان داشتندوست فرمود:
 و روحـی سـالمت در مهمـی نقش آنها، به میبت در عدالت رعایت و فرزندان به میبت اظهار
 در ضتبعی شاهد رفتارشان در یا نبیند کافی میبت والدین از که فرزندی دارد. ایشان معنوی رشد

 از کـاذب آمیز  میبـت کـردار بـا اسـت ممکن و داشت نخواهد سالمی شخصیت باشد، میبت
 پسـر ده مـن گفت: که کسی جواب در پیامبر رو،ازاین شود. کشیده انیرا  به دیگران، سوی
ان ؛بیندنمی مهربانی نکند، مهربانی کهکسی» فرمود: نبوسیدم، هرگز را کدامشان هیچ و دارم  ال م 
ُمِّ رح  ُمِّ ال ی   3.«ُیرح 

 پسـر دو کـه مـردی کـرد مشـاهده وقتـی رسـول حضرت که است آمده روایت در همچنین،
 نکـردی؛ رعایـت ایشـان میـان را برابـری چرا» فرمود: نبوسید، را دیگری و بوسید را یکی داشت،
ِّ ال  ه  ِّ ف  ی   ينُهما ساو   4«؟ب 

، دین علمای ، و ندبود دقیق بسیار فرزندان به میبت اظهار در اّوالا  در عدالت که داشتند توجه ثانیاا
 سـید اللهآیت درباره نیاورند. وجود به ایشان میان را کینه و حسادت زمینه تا کنند رعایت را میبت

   اند:نوشته مهدوی بهاءالدین
 ســبقت کودکــان حتــی همــه بــر کردنســالم در شــدند،می وارد منــزل بــه کــه هنگــامی»

 قائـ  تبعیضـی آنهـا بـین و کردنـدمی توجـه یکسـان طـور هب فرزندان همه به گرفتند...می
                                                           

 .644، ص تربیتی شناسیروان. علی شریعتمداری، 1
 . 614، ص 9، ج المحاسن. برقی، 2
 .944، ص 4، ج المناقبشهرآشوب، . ابن3
 . 660، ص األخالق مکارمفض  طبرسی، بن. حسن4
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 رفتـار مشـابه روشـی بـه همـه بـا نیـز عواطـف و احساسـات تأمین و تغذیه در شدند.نمی
  1«کردند.می اقبال وی به هرکسی، شخصیت با متناسب و کردندمی

  کرد: تعریف بهجت اللهآیت شاگردان از یکی
 بـود، خـواب کـه بـزرگم دختـر و بوسـیدم و دمکـر نـوازش را ترمکوچـک دختر شب یک»

 اینکـه جهـت به و باشد بیدار مبادا که کرد خطور دلم در ایلیظه حال، همان در نبوسیدم.
 آقـا خـدمت کـه وقـت اّول صب  نکردم. اعتنایی ]اما[ شود؛ ناراحت ام،نکرده نوازش را او

 رعایـت که را اوالد میان تسویه شاءاللهان گفتند: بنده به خطاب سالم، از بعد دقیقاا  رسیدم،
 2«کنید؟می

 احترام

 کـه آمـوزدمی او بـه و دارد وافـری نقش ایشان سالم شخصیت گیریشک  در فرزندان، به احترام
ِرُموا» فرمود: اکرم پیامبر نکند. فراموش را ادب و احترام دیگران با مواجهه هنگام ك 

 
ِّ أ ُكام  د  ال  و 

 
ِّ أ  و 

ِسُنوا ح 
 
ِّ أ ُهم  اب  ِّی آد  ر  ف  ِّ غ  ُكم   آمرزیـده تـا بیاموزیـد، ایشـان به خوب آداب و کنید احترام را فرزندانتان 3؛ل 

 «شوید.
 بـرای و کشیدمی دست آنان سر بر و کردمی سالم هابچه به که بود گونهاین پیامبر عملی سیره

ِّ» نمود؛می دعا ایشان ان  ُسوُ ِّ ك  ُیوُرِّ وآله عليه اللهصلی اللِهِّر  ِّ ی  ُمِّف ِّ األنصار  ِل  لی ُيس  اُحِّ ِصبياِنِهم ع  مس  ی   و 
دُعو ِبُرؤوِسِهم ی  ُهم و     4.«ل 

 از یکـی داشـتند. کـاملی توجـه فرزنـدان بـه احتـرام در دینـی، هایآموزه از الهام با الهی علمای
   گوید:می بهشتی شهید فرزندان

 د.کـرمی رعایـت را احتـرام و ادب کمـال با صیبت حتی بود؛ مؤدب و مهربان خیلی بابا»
 الفـا  بـا را مـا و آوردمی اسممان اّول را «خانم» یا «آقا» کند، صدایمان خواستمی وقتی

  5«کرد.می خطاب «پسرم» و «دخترم» ،«عزیزم» آمیزمیبت
                                                           

 . 988، ص بندگی اسوه. مهدوی، 1
 . 608، ص توحید فریادگر، بیت. مؤسسه فرهنگی اه 2
 . 664، ص األخالق مکارمفض  طبرسی، بن. حسن3
 . 16، ص الصحابة فضالل. نسائی، 4
 .10، ص هاستاره سیره. زینب عباسی، 5
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 اجبار از پرهیز

 ایشـان به که کنند احسا، هرگاه و است گریزان موردبی اجبار از ها،بچه روح ویژهبه انسان، روح
 پـانزده تـا پسـرها و سـالگی ُنـه تـا دخترها اسالم، دین در دهند.می نشان واکنش شود،می اجبار

 بـرای توانـایی و درسـت درک تـا که است جهت بدان این اند.معا  اجباری تکالیف از سالگی،
 تـا فرزنـد دینـی، هـایآموزه در نیست. کارساز اجبار، و تیمی  باشد، نداشته وجود کاری انجام
رور سال هفت فرزند،» فرمود: پیامبر کند. روریس   باید سالگی هفت  سـال، هفـت است، س 
ُدِّ است؛ کارکمک و وزیر سال، هفت و بردارفرمان ل  لو  ٌدِّ ا  ي  ِّ س  بع  ِّ س  بٌدِّ ِسنين  ع  ِّ و  ابع  ِّ س  یاٌرِّ ِسانين  ْ و   و 
ِّ بع  ِّ س   1.«ِسنين 

 تـوان از آگـاهی بـا ربـانی عالمـان کرد. دوری فرزندان موردبی اجبار از باید نیز تکلیف سنین در
 عالمـه فرزنـدان از یکـی کردنـد.می پرهیز آنان بر غیردینی و دینی امور اجبار از فرزندان، پذیرش

 :گویدمی آملی زادهحسن
 از فق  سلوکی؛ مسائ  در حتی نه و علوم تیصی  در نه نبودند؛ اجبار اه  وجههیچ به ایشان[»]
 2«داشتند. تأکید مسنله این بر تنها نکنیم؛ ترک را واجبات که خواستندمی ما

 گوید:می خویی، اللهآیت فرزند خویی، صاحب سید
 از عزیمـت قصـد دانشـگاه، و حـوزه در زمـانهم تیصی    ادامه جهت 9446 سال اوای »

 و بمـانم کـه داشـتند تمای  خویی( العظمی الله)آیت آقا مرحوم اما داشتم؛ را ایران به عراق
 بـه توجـه بـا ایشان و بودم دانشگاه به مندعالقه من دهم. ادامه نجف حوزه در را تیصیالتم

 پیش که هاییفرصت در تنها و کردندنمی اجبار را ایمسنله وقتهیچ داشتند، که ایروحیه
 و آمـدیممی نجـف بـه کوفـه از ایشـان خـدمت از روز یک فرمودند.می نصییت آمد،می

 مرحـوم شوم. منصر  سفر از که کردندمی یتنصی آقا بودند. ماشین در هم جواد آقامیرزا
 مـن کـه: فرمودنـد آقـا کنیـد؟می تقاضـا جـوان ایـن از قـدراین چـرا گفتند: جواد آقامیرزا

 کـاری بـه وادار را او اکراه و اجبار به خواهمنمی و گیرد صورت کار این عالقه با خواهممی
  3«ندارد. مطلوب نتیجه اکراه، و اجبار با کار زیرا کنم؛

                                                           
 . 666، ص األخالق مکارمفض  طبرسی، بن. حسن1
 .81، ص عشق مشقفار، . مهدی میمدی صی2
 .  88. همان، ص 3
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  هابچه با بازی
ن» فرمود: پیامبر کرد. بچگی باید هابچه با ِّ م  ان  هُِّ ك  ب ل  ِّص  ِّ ی  صابَّ ت  لي  اهُِّ ف   کـودک بـا هـرکس 1؛ل 

 بایـد هابچه با که دادمی نشان خود رفتارهای در پیامبر «.کند رفتار کودکانه او با دارد، سروکار
 پشـت بـر حسـین و حسـن یـدمد و رسـیدم پیامبر حضور» گوید:می جابر کرد. بچگی

 شـتر فرمـود:می و کـردمی حمـ  خود پشت بر را هابچه حضرت آن و بودند شده سوار حضرت
لُ ِّ هستید؛ سوارانی خوب نیز شما و است شتری خوب شما،  َّ ل ی د  ب   ع   وآلاه علياه اللهصالی الن 

الحسُنِّ الُحسيُنِّ و  ِّ السالم عليهما و  لی  هِرهِِّ ع  ِّ ظ  ِّ و  جُثو ُهو  ُهماا ی  ِّ ل  قاوُ ِّ و  ِّ :ی  اُلِّ ِنعام  م  ُلُكماا الج  م  ِّ ج  ِّ و   ِنعام 
دالِنِّ نُتما الع   2.«ا 
 جعفـری میمدتقی عالمه فرزندان جمله از کردند؛می کودکی کودکان، با رفتار در ربانی عالمان

   اند:گفته پدرشان رفتار خصوص در
 الـک ایشـان با بودیم، کوچک وقتی و رفتمی گردش ما با داشت. بخند بگو هایشبچه با»

 وقتی اما بودند؛ پدر کلمه، ]واقعی[ معنای به خانه داخ  در و کردیممی بازیتوپ و دولک
  3«شدند.می علمی هایفعالیت درگیر مستمر بودند، شانکتابخانه در باال طبقه

  آموزش
 از شبـی فرزنـد، حـّق  ایـن ببیند. آموزش را زندگی هایبایسته که است این فرزند، حقوق از یکی

 است: توجه قاب  مهم میور   چند فرزندان، آموزش در است. والدین متوجه هرکسی،
 قرآن آموزش .1

ِّ» فرماید:می خدا رسول ق  ِدِّ ح  ل  و  ل ی ال  اِلِده ع  ا و  ِّ ِإذ  اان  ارا ِّ ك  ك  ِّ ذ  ن 
 
ِره أ ف  ات  س  اه ی  مَّ

ُ
ِّ أ ِسان  ح  ت  س  ه وی  ام   اس 

ه م  ل  ِّ وُیع  اب  ه ِكت  ه اللَّ ر  ه  ل ِّ وُیط  اهوُیع  ة ِّ م  اح  اب  ا الس  ِّ وِإذ  ا   ان  ای ك  ث  ن 
ُ
ِّ أ ن 

 
ِره أ ف  ات  س  اا ی  ه  مَّ

ُ
ِّ أ ِسان  ح  ت  س  ا وی  ه  ام   اس 

ا ه  م  ل  ة ِّ وُیع  ور ُسور   را مـادرش کـه اسـت آن باشـد، پسـر کـه صورتی در پدر، بر فرزند حّق  4... ؛الن 
 و دارد نگـاه پـاکیزه را او و بیـاموزد او بـه را خـدا کتـاب و دهد قرار نیکو را او نام و گرداند مسرور

 را نامش و گرداند خشنود را مادرش که است این باشد، دختر اگر اما دهد؛ تعلیم او به را شناکردن
                                                           

 . 383، ص 4، ج الفقیه الیحضره من کتاب. صدوق، 1
 .684، ص 34، ج األنوار بحار. مجلسی، 2
 . 901، ص مهر مشق. مهدی میمدی صیفار، 3
 . 31، ص 8، ج الکافی. کلینی، 4
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 .«دهد تعلیم او به را نور سوره و نهد نیکو
   گوید:می پدرش درباره 1الهی میمدحسن سید اللهآیت دختر

 یـاد من به تا آوردم قرآن که بودم کوچک آیدمی یادم کردند.می قان  را ما ولی ساده، خیلی»
 یـاد را همـه تـوانیمی کنـی، دقت و بخوانی را آیه این اگر گفتند: و خواندند آیه یک بدهند.
 یـاد مـا بـه سـاده زبـان بـا و گفتند می ما به راحتیبه را حرفشان شد. هم طور این و بگیری

 2«کردیم.می قبول هم ما دادند.می

 یدین فرایض آموزش .2

 نمـاز بـرای را آنهـا سـالگی هشـت در و دهید آموزش را نماز فرزندانتان به» فرمود: علی امام
ُموا کنید؛ مؤاخذه ل  ُكُمِّ ع  ان  ي  ة ِّ ِصب  ال  ِّ الصَّ ِّ و  ا َُُّذوُهم  ا ِبه  ُغوا ِإذ  ل  اِن   ب  م     3.«ِسِنين ث 

 گوید:می همدانی انصاری اللهآیت فرزند
 احکـام حتـی و دادنـدمی تعلیم ما به همدانی( انصاری الله)آیت خودشان را فرایض تمام»

 اّول نمـاز گفتنـد:می مـن بـه کردند.می تصیی  را ما سوره و حمد خودشان را. بلوغ سنین
سقاط هم گفتند: چرا؟ گفتم: نده. دست از را وقت  البتـه دارد. فضـیلت هم است، تکلیف ا 

 4«باشد. تقرب تو قصد نخوان، فضیلت برای تو

 دینی سلوک و اعتقادات مورد در دادنآگاهی .3

 بیشـتری ضـرورت باشـد، داشـته قـرار ناصیی  افکار معر  در فرزند اگر خصوصبه امر، این
 بهـره آن از کـه بیاموزیـد چیـزی بیتاه  ما علوم از فرزندانتان به» فرموده: علی امام یابد.می

نهُمر چون[ هاییفرقه ]غل  افکار تأثیر تیت و ببرند ُموا نگیرند؛ قرار ج  ل  ُكم ع  ُهُمِّ ما ِصبيان  ع  نف   اللاهُِّ ی 
غِلُبِّ ال ِبِهِّ ليِهُمِّ ت  ُة. ع   5«الُمرِجئ 

                                                           
. مرحوم الهی، از اعاظم شاگردان است ، برادر مرحوم عالمه طباطبایی. مرحوم آیت الله سید میمدحسن الهی1

. در عظمت مرحوم الهی همین بس که مرحوم عالمه با این همه بزرگـی و عظمـت کـه تفسـیر، بود آقا قاضیآقاسید علی
 .«کنم... من گاهی از برادر استفاده می»فرمود: عرفان، فقه و فلسفه را جم  کرده بودند، در مورد برادرش می

 . 16ص  ،الهیهالشمو،، . شمس2
 . 868، ص الخصالصدوق،  شیخ .3
 . 968، ص مهر مشق. مهدی میمدی صیفار، 4
 .903، ص العقول تحفشعبه حرانی، . ابن5



   919  فرزندان با علما رفتارشناسی هفدهم: مجلس

 گوید:می بهشتی شهید دختر
 آن در بـودم. رسیده تکلیف سن به تازه و نداشتم بیشتر سال ده رفتیم، آلمان به که هنگامی»

 کـه نوجـوان دختـر یـک بـرای سالمیا موازین رعایت و حجاب به تقید بندوبار،بی جامعه
گاا با پدر اما رسید؛می نظر به دشوار بسیار بود، هایشوسالسنهم آزار مورد  بـه دادنهـیآ

 آن در کـه شـدند باعـث اسـالم، در دختـران آزادی و اسـالم و مسـیییت بین مقایسه و من
 بیـابم را صیی  شیوه شرعی، دستورات رعایت و حجاب حفظ به بااعتقاد دشوار، موقعیت

 1«بمانم. پایبند بدان و

                                                           
 .16، ص مهر مشق. مهدی میمدی صیفار، 1





 خویشاوندان با علما رفتارشناسی :هجدهم مجلس

 *فیروزمهر محمدمهدی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 دیـد معر  در را فرد هر شخصیت که است ایآینه اجتماع، و اجتماعی، است موجودی انسان،
 و اسـت مستمر آن در ارتباط و ورحض اینکه لیا  به خویشاوندی، اجتماع دهد.می قرار دیگران

 در دارد. بیشـتری نقـش فـرد هـر شخصـیت نمایانـدن در دارند، کاریمیافظه امکان کمتر افراد
 تأکیـد مـورد بسیار خویشان، و خانواده با رشددهنده و سازنده سالم، رفتار و ارتباط داشتن اسالم

 کـه هسـتند تـو بـال ایشان زیرا بدار؛ گرامی را خویشانت» فرمود: علی امام است. گرفته قرار
 تـو نیرومنـد بازوی و دست و گردیمی باز آنها به که هستند تو ریشه و اص  و کنیمی پرواز بدان

ِّ کنی؛می اقدام آن به که هستند ِرم  ك 
 
ِّ وأ ك  ت  ِشير  ِّ ع  ُهم  ِإنَّ ِّ ف  اُحك  ن  ِذ  ج  ِطيُرِّ ِبه الَّ ِّ ت  ُلك  ص 

 
ِذ  وأ ه الَّ ي  ِصايُرِّ ِإل   ت 

ِّ ُدك  ِتِّ وی  ا  الَّ ُصوُ ِّ ِبه   و تبلیغـی برنامـه شـد داده دسـتور پیـامبر بـه دلیـ ، همـین به شاید 1.«ت 
ْ َوْ» کند؛ آغاز نزدیکانش و عشیره از را خود اصالحی ـِذر  ـَرِبین َعِشـیَرَتَ ْ َأن  ق  َ  شـاوندانیخو و 2؛األ 

   «!نک انذار را تیکنزد
 مهّم  سّنت این و شده رونقبی و رنگکم بسیار امروزی، ماشینی زندگی در خویشاوندان با ارتباط

 هایآسـیب رفـ  و هـاارزش انتقـال در توانـدمی و دارد گوناگونی اجتماعی و فردی آثار که دینی
 آن بـه است الزم رو،ازاین است. فراموشی حال در باشد، مؤثر جامعه افراد معنوی و روانی مادی،

 هسـتیم مناسـبی الگوی نیازمند خویشان، با سازنده و سالم رفتار و ارتباط برای شود. جدی توجه

                                                           

 علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.عضو هینت  *
 . 49، نامه البالغه نهج. 1
 . 693. سوره شعراء، آیه 2
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 رفتـار در و دینـی هـایآموزه قالـب در الگویی، چنین شود. گرفته بهره آن از راه نقشه عنوان به که
 گیـریبهره بـا نیستند، معصوم آنکه وجود با ربانی، عالمان است. شده ارائه معصوم پیشوایان
 خـود و داشـتند خویشـان بـا مطلـوبی رفتـار و تعام  ،بیتاه  و قرآن هایآموزه از درست
   اند.شده دیگران برای مناسب الگوی

  والدین به احترام

 همین به کند.می دریافت خود والدین از زندگی، در را ایثار و احسان و خدمت بیشترین فردی هر
 بنـدگان، بـر خـود حـّق  بیان از پس خداوند دارند. فرزندان عهده بر والدین را حق باالترین دلی ،

   فرموده: نمونه، عنوان به کند؛می یادآوری را والدین حّق 
َ ْ َقضی َوْ» ْ َرب  ُبُدوا َأال  ْ َتع  اهُْ ِإال  ِنْ َوْ ِإی  واِلَدی  ساناْا ِبال  ا ِإح  ْ ِإم  ُلَغن  َدَكْ َیب  ِكَبَرْ ِعن  ْ َأَحـُدُهما ال   َفـل ِكلُهمـا َأو 

ْ ما َتُقل  ُُ ْ َل ُهما ال َوْ ُأف  ر  َُ ْ َوْ َتن  ما ُقل  ُُ ْ َل الا ْ َوْ َكِریماْا َقو  ِفض  ما اخ  ُُ ْ َجناَحْ َل لِّ َمـةِْ ِمَنْ الذ  ح  ْ َوْ الر  ْ ُقـل   َربِّ

ما ُُ َحم  یاِني َكما ار   ییکـن مـادر و پدر به و !دینپرست را او جز :داده فرمان پروردگارت و 1؛َصِغیرا َرب 
 روا آنهـا بـه اهـانتی نیمترک رسند، رییپ سّن  به تو نزد آنها، دوی هر ای دو، آن از ییک هرگاه !دینک

 «!بگو ایشان به بزرگوارانه و دهیسنج و فیلط گفتار و !مزن ادیفر آنان بر و !مدار
 زمـانی خصـوصبه ایشان، به احترام شرایطی، هر در والدین به احسان بر تأکید ضمن آیه، این در
 هـایآموزه از آگـاهی بـا یند علمای است. شده معرفی فرزند قطعی وظیفه دارند، کمک به نیاز که

 حضـرت انقـالب، معظـم رهبـر داشـتند.می نگه را خود والدین احترام مطلوب، شک  به دینی،
 :داشته اظهار ظله(ای)دامخامنه اللهآیت

 کـه بـود روحانیونی جزء مطهری(، میمدحسین شیخ مطهری، شهید )پدر ایشان پدر »...
 پدرشـان بـه عمیقاا  مطهری مرحوم خود بود. تازمم فرد یک تقوا، و زهد و معنوی جنبه از

 جلـوی ایشـان داشـت.می نگـه نظیـرکم و زیاد حّد  در را پدرش احترام و ورزیدمی ارادت
 مشـهد در مـا که جلساتی در بود افتاده اتفاق بارها کند. شوخی بودم ندیده من هرگز پدرش

 قـدربه پدرشـان مقابـ  در ایشـان داشـت. حضـور هم ایشان پدر داشتیم، مطهری آقای با
 احتـرام پدرشـان بـرای عمیقـاا  کـه بود این از حاکی این، کرد؛می برخورد مؤدب ]بسیار[ی

                                                           
 . 63ـ  64سراء، آیه . سوره ا1



   911  خويشاوندان با علما رفتارشناسی هجدهم: مجلس

 را اسـالمی اخـالق و ذکر و عبادت به ُانس من، گفت:می بارها هم ایشان خود بودند. قای 
 1.« گرفتم... یاد پدرم از

 یـا و حم  وض  بارداری، دوران در که هاییسختی و بدیلشبی ایثارهای لیا  به مادر به احترام
 یـادآوری را والـدین احترام و احسان وقتی قرآن است. تأکید مورد بیشتر کند،می تیم  شیردهی

َنا َوْ» دهـد:می قرار توجه مورد بیشتر را مادر حّق  کند،می ی  ساَنْ َوص  ن  ِ
هِْ اْل  ساناْا ِبواِلَدی  هُْ ِإح  هُْ َحَمَلت   ُأم 

هاْا هَُْوَضْ َوْ ُكر  هاْا َعت  ُلهُْ َوْ ُكر  ر َثلُثوَنْ ِفصاُلهُْ َوْ َحم   ُ  و پـدر بـه هکـ میردکـ هیتوصـ انسان به ما 2ا؛َش
 دوران و گـذاردمـی نیزم بر ناراحتی با و ندکمی حم  ناراحتی با را او مادرش ند.ک ییکن مادرش

 .«است ماه سی بازگرفتنش، ریش از و حم 
 و کنـدمی یـادآوری را والـدین به احسان درباره انسان به خود وصیت نخست خداوند آیه، این در

 دوران و گـذاردمـی نیزمـ بر ناراحتی با و ندکمی حم  ناراحتی با را او مادرش» فرماید:می آنگاه
 آن معنـایش مـادر، هـایزحمت دربـاره توضـی  این «است. ماه سی بازگرفتنش، ریش از و حم 
 دارد. ریبیشت حّق  احسان، و احترام در او که است

 اشـر ، نجـف به تیصیلی سفر حتی سفرها تمام در مهدوی بهاءالدین سید اللهآیت» گویند:
 حتـی ادب، ایـن کـرد.می مراقبت ایشان از و بردمی خود همراه نداشت، ضرورتی اینکه با را مادر

 سـر پشـت کـه بود مقید و رفتنمی راه مادر از جلوتر هرگز شد.می رعایت نیز جزئی کارهای در
 وقتـی کرد.نمی دراز را خویش پای هرگز داشت، حضور مادرشان که اتاقی در کند. حرکت ایشان
 خـواب، و اسـتراحت بـرای نشست.می کام  ادب و احترام با مقابلش در آمد،می اتاقش به مادر
 گرفت.نمی سبقت مادرش بر هرگز
 صـر  و مطالعه و نماز از پس اهشب داشت، ایشان به که ایعالقه و ُانس دلی  به مکرمش مادر
 نـزدش مـادر کـه هـم هرچقـدر اوقـات، ایـن در باشـد. کنارشان کمی تا آمدمی اتاقش به شام،

 خسـته یـا دارد اسـتراحت قصـد که دادنمی نشان حتی بلکه کرد،نمی استراحت تنها نه ماند،می
   3«شد.می استراحت مشغول ایشان کرد،می ترک را اتاق خود می  به مادر اینکه از پس است.

 شـیخ دربـاره مثـال، بـرای اسـت؛ آموزنده و جالب العادهفوق مادر، با ربانی عالمان برخی رفتار
                                                           

 . 989، ص مهر مشق. مهدی میمدی صیفار، 1
 .94. سوره احقا ، آیه 2
 . 966، ص بندگی اسوه. سید ابوالیسن مهدوی، 3
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   اند:نوشته انصاری مرتضی
 حمامی زن به را او و گرفتمی دوش به حمام نزدیک تا را مادرش بزرگ، فقیه اعظم، شیخ»

 مـادر بوسـیدست بـه هرشب برگرداند. خانه به را او کار، پایان از بعد تا ایستاد،می سپرده،
 گریسـت.می شـدتبه مادر، مرگ از پس رفت.می بیرون خانه از او اجازه با صب  و آمدمی

 شدم. میروم مادر به خدمت چون مهمی، بسیار نعمت از که است این برای امگریه فرمود:
 عمـر واجـب زهـاینما تمـام مراجعـات، و تدریس و کار کثرت با مادر، مرگ از پس شیخ

( )زنان هامتدّینه از مادر آنکه با خواند؛ را مادرش  1«بود. روزگار متدّین 

  رحم صله

 از» فرمـود: پیـامبر اسـت. خویشاوندان با پیوند دین، تأکید مورد و مطلوب رفتارهای از یکی
 دنیـا بـه آینـده در کـه را کسـانی نیـز و را امتم غائبان و حاضران برسد، فرا که قیامت روز تا اکنون

 راه سـال یـک کـه باشـد نیـاز آن انجـام بـرای اگـر حتـی کنم؛می سفارش رحم صله به آیند،می
ِّ ُاوِص  است؛ دین از جزئی رحم، صله زیرا بپیمایند؛ اِهد  ِّ الشَّ ِتا  ِمان  مَّ

ُ
ِّ أ اِئاب  غ  ِّ وال  ُهم  ِّ ِمان  ان   ِفا  وم 

ِبِّ ال  ص 
 
اِ ِّ أ ج  اِمِّ الر  ح  ر 

 
اِءِّ وأ س  ِمِّ ِإل ی الن  و  ةِِّال ِّ ی  ام  ِّ ِقي  ن 

 
ِّ أ ِصل  ِّ ی  ِحم  ِّ الرَّ ِّ وِإن  ان    ه ك  ل ی ِمن  ةِِّ ع  ِساير  ة ِّ م  ان  ِّ س  اِإنَّ  ف 

ِّ ِلك  ِّ ذ  یِن. ِمن     2«الد 
 نیازهـای تـأمین احسـان، دیـدار، قبیـ : از مختلـف اشکال به و است عام خویشاوندان، با پیوند

 توانـدمی احوالپرسـی و کردنسـالم حتـی و مهربانی و عطوفت ظلم، برابر در آنان از دفاع مالی،
ِِّصاُلوا باشـد؛ کردنسـالم بـا هرچنـد آوریـد؛ جـا بـه رحـم صله» فرمود: پیامبر گیرد. انجام
رحام ِّ

 
ِِّّمكُِّأ وِّو  الِمِِّّل     3.«ِبالسَّ

 کردنـدمی تالش درآید، عم  به باید و است دین جزء رحم، صله دانستندمی چون ربانی عالمان
   اند:نوشته بهشتی شهید احوال در کنند. عم  دینی واجب این به
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 در و کـردنمی خـودداری ارحـام صـله از مانـد،می بـاقی او برای که اندکی وقت وجود با»
 سـر خویشـاوندانش بـه بود، شده هم وقت دقیقه پنج اگر حتی تابستان، یا نوروز تعطیالت

 1«زد.می
 زنـدگی صـرع در حتـی اعصـار، همـه در کـه است آثاری لیا  به دین، در ارحام صله اهمیت
 گـردد.می مترتـب آن بـر است، فراموشی حال در هاسّنت گونه این مندانهسوگ که امروز صنعتی

 از: اندعبارت آثار، این از برخی
 افـراد در کـه اسـت واحدی حقیقت انسان، که بینش این کندمی کمک رحم صله بینشی: اثر .6

 آمـوزدمی غیرمستقیم طور به نیز و گردد ویتتق و بماند زنده همواره یافته، بروز و ظهور گوناگونی
 عضـوی بـه اگر کهچنان ببینند؛ پیکر یک اعضای را یکدیگر باید انسانی، بزرگ جامعه در افراد که
 شوند.می قراربی اعضا سایر برسد، آسیب آن از

 ییییگرنیییی  عضیییا  آ مبنییی 
 

 گد رنیی  یی   ز آفیرین    ر ک  
 

 روزگیار  آور   ر  بی   عضد  چد
 

 قییر ر  نمانییی  ر  عضیید ا  ر گیی 
 

 در ورزیمیبـت و مهربـانی و تعاطف کندمی کمک عاطفی، ُبعد در رحم صله عاطفی: اثر .2
 همـه که بگیرد شک  ایجامعه و کند سرایت باالتر سط  به آن از و یابد گسترش خویشان سط 
 بگیرند. فاصله بدخواهی و بدبینی و کینه از و بورزند عشق یکدیگر به اعضا

 در افزایـیهم و تعـاون روح و آمیزمسـالمت زندگی به رفتاری، ُبعد در رحم صله رفتاری: اثر .6
 ارحـامی جامعـه اعضـای میـان آرامـش و برکـت از سرشـار زندگی نیز و صالح و خیر گسترش

 برطـر  هاکـدورت شـودمی سـبب آنها، مشکالت به رسیدگی و خویشان با ارتباط انجامد.می
 بـه گیرنـد،می قـرار لطـف و توجـه مـورد و کننـدمی دریافـت کمـک که نیکسا هایدل و گردد
   کند. سرایت جامعه سط  به خویشان سط  از حالت، این و شود نزدیک کنندگانتوجه

 دورهمی جلسات

 و توانـایی و ضـعف از عشـیره، یـک اعضـای کـه است فرصتی خویشاوندان، دورهمی جلسات
 کننـد. اقـدام موجود هایاشکال رف  و یکدیگر تعالی و تقویت به و شوند باخبر یکدیگر تجارب

 و شـودنمی رعایـت هاارزش برخی دیگر، عام  هر یا جه  روی از جلسات، گونه این در گاهی
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 هایینسشـت چنـین از کـریم، قرآن در باشد. داشته همراه به عکس نتیجه ها،نشست این بسا چه
ْ َقد ْ» است: شده انتقاد ل آیاِتي كاَن   ُكم ْ یُتت  ُتم ْ َعَلی  قـاِبُكم ْ َعلی َفُكن  ِكُصـوَنْ َأع  ِبِریَنْ * َتن  ـَتك   ِبـهِْ ُمس 
ُجُروَنْ ساِمراْا  ُ  شـد؛مـی خوانـده شما بر وستهیپ من اتیآ گذشته، در ه[ک دیاردهک فراموش ای]آ 1؛َت

 و دیـدرکمـی بارکاست امبر(ی)پ او برابر در هکدرحالی د؛یگشتبازمی عقب به رده،ک اعرا  شما اما
 «د.یپرداختمی ییبدگو به خود جلسات در هاشب

 جمـ  در آنها حضور که دادندمی تشکی  دورهمی جلسات خود خویشان با پارسا عالمان برخی
 کند:می نق  ،طباطبایی عالمه برادر ،الهی میمدحسن اللهآیت همسر است. جالب فامی 

 همـدیگر از بـود، تبریـز عالمه که وقعیم آن بودند. خوب همدیگر با بسیار برادر، دو این»
 و گذاشـتندمی چیـزی ناهـار همیشه داشتند. عالقه خیلی آقا به هم عالمه شدند.نمی جدا
 منـزل بـه رفتیم،مـی مشـهد هـم وقتی باشیم. هم دور ناهار بیایید که ما دنبال فرستادندمی

 خیرمـان بگذار اند؛فامی  گفت:می قاضی. آقای علی دختر همان رفتیم؛می شاندخترعمه
 2«باشد. اینها برای

 جلـوی کـه کنـدمی کمـک پارسـا، عالم یک میوریت با خویشاوندان بودن هم دور و هامیهانی
 اللـهآیت یابـد. گسـترش خویشـاوندان میـان مطلـوب، رفتـار و اخـالق و شـود گرفتـه هالغزش

 آداب برخـی کـه بسـتگانی بـا ایشـان ارتبـاط مورد در خود استاد از ایخاطره نق  با مجتهدی
 گوید:می کردند،نمی رعایت را عرفی

 و رفتم خانه به روزی فرمودند:می برهان اکبرعلی شیخ حاج اللهآیت حضرت ما، استاد»
 بعضـی و دارند تشریف همسرم هایفامی  و آشنایان طر  از مهمان ایعده که شدم متوجه

 بـا دارنـد، توقـ  دیگـران از بـیش ما از مردم و هستیم روحانی ما اینکه رعایت بدون آنها از
 بیـتاه  به لذا داشتند؛ حضور نبود، مناسب ما طلبگی عرفیات با ولی شرعی، که ظاهری

 بعـد و شدندمی متذکر الیمدلله هم آنها و بشوند متوجه که دهد توضی  آنها برای که گفتم
 3«کنند.می را فیاتعر رعایت هم آنها آیند،می ما منزل وقت هر جریان، این از

 فـرا کـه را چیزهـایی و کنـدمی پیدا نشاط انسان که است این دورهمی، و فامیلی جلسات ویژگی
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 قرائتـی والمسـلمین االسـالمحجت دختـر مانـد.می باقی خاطره یک صورت به برایش گیرد،می
   گوید:می

 رفتممـی هاییسـهجل به پدر همراه که بود زمانی ام،کودکی دوران خوش خاطرات از یکی»
حال و بانشاط خیلی روزها آن پدر، دیدم.می را بهشتی شهید و مطهری شهید که  بودنـد. سر 

 جـا یـک در همـه دارنـد. فامیلی جلسه گذشته مانند هایشان،مشغله همه با هم اکنون البته
 شـانمطالعه سـراغ دوبـاره بعـد و هسـتند فامیـ  بـا سـاعتی چند آقاحاج شویم.می جم 

 1«وند.رمی

 دادنههدی

 یـا بدهنـد کسی به ،بزرگداشت و دوستی اظهار رسم به که است ارمغانی و تیفه یامعن به هدیه،
 و کینـه و دهـدمی افـزایش افـراد میان را میبت که است دینی سّنت دادن،هدیه .بفرستند او برای

 دوسـت را گریهمـد اتـ د،یـده هیهد گریدیک به» فرمود: پیامبر برد.می بین از را هابدخواهی
ا د؛بـرمـی بـین از را هانهکی ،هیهد رایز د؛یده هیهد گریدیک به .بدارید و  ااد  ه  وا، ت  ااب  ح  ا ت  و  ااد  ه  اا ت  ه  ِإنَّ  ف 
ُبِّ ه  ذ  اِئِنِّ ت  غ     2.«ِبالضَّ
 تقـدیم هدیـه ایشان به کردندمی سعی که بود این خویشاوندان، با الهی عالمان رفتارهای از یکی

   است: آمده بهشتی شهید فرزند اتخاطر در کنند.
 نـوروز عید که رفتیممی اصفهان به خویشاوندان و اقوام دیدار برای بار دو سالی معموالا  ما»
 تقسـیم همسرشـان مـادر منـزل و مادرشـان منـزل بـین را روزهـا ایـن پدرم بود. تابستان و

 بـود. اقـوام از هریک از دیدار زمان   ساعت، رب  گاه که کردندمی دیدار اقوام از و کردندمی
 یـا، عطـر بـه خاصـی عالقـه چـون مـثالا  بردند؛می اقوام برای تهران از هم هدایایی غالباا 

 را آن سـرنگ با ما و خریدندمی عطر این از بزرگی شیشه سال، آخر و نوروز ایام در داشتند،
 دیــهه را عطرهــا ایــن اقــوام، فرزنــدان بــه و کــردیممی خــالی تریکوچــک هایشیشــه در

  3«دادند.می
                                                           

 . 918. همان، ص 1
 . 933، ص 4، ج الکافی. کلینی، 2
 . 914، ص مهر مشق. مهدی میمدی صیفار، 3



911    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 تحمل
 کـه شـودمی مواجـه اموری و رفتار با ناخواهخواه دیگران، با ارتباطات و فردی زندگی در فردی هر

 کـه آنجـا تـا مـوارد، گونـهاین در هست. هم کنندهاذیت بسا چه و نیست او می  و خواست موافق
 را خـود و کردنتیم  ند،زنمی ایلطمه انسانی و دینی اصول به و است شخصی مناف  به مربوط

 و آدمـی آرامـش و آسایش در مهمی نقش نیفتاده، اتفاق چیزی گویا که معنا این به زدن،غفلت به
 نـیم و اسـت تیمـ  نـیمش عاقـ ،» فرمـود: علـی امام داشت. خواهد او ارتباطات استمرار

ِّ تغافـ ؛ دیگرش، ِّا ِّ و  ِّالعاِقا نَّ ِّ حتمااٌ ِّاِِّ هُِّصاُفِّنِِّ ل  غاُفاٌلِّ هُِّصاُفِّنِِّ و   میـی  در ارتباطـات، و تعامـ  1.«ت 
 آزاردهنـده برخوردهـای بـا شدنمواجه زمینه میی ، این در و است بیشتر خویشاوندان و خانواده

 عالمـان اسـت. نیـاز مـورد بیشتر فضا، این در تغاف  و تیم  ضرورت بنابراین، است. فراهم نیز
 در مهـارت ایـن از سـتند،ه مـردم ارتبـاط و نیـاز معـر  در دیگـران از بیش اینکه لیا  به دین

   اند:نوشته حداد هاشم سید درباره گرفتند.می بهره خویشاوندان نامطلوب رفتارهای با مواجهه
 سـید بسـیار و بـود تندخو و پرخاشگر نیرومند، زنان از یکی ،حداد هاشم سید مادرزن»

 ر عـ قاضـی آقـای خدمت بار چندین گوید:می حداد هاشم سید کرد.می اذیت را هاشم
 دیگـر حقـاا  من و است رسیده نهایت حّد  به من، به الزوجهُامّ  فعلی و قولی هایاذیت کردم:

 طـالق را زنم تا دهید اجازه من به که خواهممی شما از و ندارم را آن شکیبایی و صبر و تاب
 عـر  «داری؟ دوست را زنت تو گذشته، جریانات این از» فرمودند: قاضی مرحوم بدهم.
 ابـداا » فرمودنـد: آری! کردم: عر  «دارد؟ دوست را تو هم زنت آیا» فرمودند: .آری کردم:

 کـه طریـق ایـن بـا و باشدمی زنت دست به تو، تربیت کن؛ پیشه صبر برو نداری! طالق راه
 تیمـ  بایـد باشـد. زنـت دست به تو، ادب که است نموده مقرر چنین خداوند گویی،می

 و تخطـی ابـداا  قاضـی مرحـوم دسـتورات از هم من !«گیری پیشه شکیبایی و بسازی و کنی
  2.«منمودمی تیم  افزود،می ما مصائب بر مادرزن این آنچه و نکردم تجاوز

 خویشاوندان با وآمدرفت

 و زن یعنـی است؛ شوهر و زن بستگان با وآمدرفت خویشاوندان، با رفتار مهّم  هایعرصه از یکی
 منـ  زیـرا کننـد؛ منـ  آنـان دیـدار از را یکـدیگر ندارند حق ـ نکرده من  شرع که آنجا تا ـ شوهر
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   ندارد. همسویی انسانی و دینی اخالق با وآمد،رفت

 عاطفـه و میبـت خـال  عملی بستگانش، و مادر پدر، با وآمدرفت برای زن از شوهر شدنمان 
 یـا مـادرش و پدر خانه به وآمدرفت از را خویش همسر مردان از بعضی متأسفانه، است. انسانی
 مـورد کـه اخالقـی دارند؛ خود بند در ذلی  اسیری همچون را او و کنندمی من  برادرش و خواهر
 است. الهی رحمت از انسان میرومیت باعث و حق حضرت نفرت

 غلـ  خواسـته تسـلیم نباید بستگان، با وآمدرفت یا و مردم مشکالت حّ   خیر، امور در مرد البته
 پیـروی خـدا رسـول روش از اسـت مأمور اینکه به توجه با شوهر زیرا شود؛ خود فرزند یا زن

ْ َوْ» هست؛ نیز آنان انذار و بستگان هدایت اشوظیفه کند، ِذر  َربین َعشیَرَتَ ْ َأن  ق  َ    1.«األ 
 اگـر و کنـد جمـ  اشخانـه در را همسـرش و خود اقوام گاهی انسان که است خداپسندانه بسیار

 بترسـاند. زشـت اعمـال عواقـب از و نمایـد نصییت را آنان دارد، را کار این مهارت و تخصص
 و داشـت بسـتگانش و فرزنـد و زن بـرای را برنامـه این جمعه هایشب مجلسی عالمه گویندمی

 اسـت؛ شـده رنـگکم دینی آموزه این متأسفانه، امروزه 2دانست.می الزم خود بر را کار این انجام
 انسـانی و دینـی تکالیف به عم  از و شوندمی بستگانش خانه به زن وآمدرفت مان  شوهران زیرا

 .اندگردانروی خویش
 
 

                                                           
 «و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن.: »693. سوره شعراء، آیه 1
 .388، ص اسالم در خانواده نظام. حسین انصاریان، 2





 سبک زندگی خانواده
 
 
 
 
 
 
 

 
 سازگاری بین همسران های ایجادترین شیوهبررسی مهم 
  اهمیت و آثار فرزندآوری 
 گذاری فرزندنام 





 همسران بین سازگاری ایجاد هایشیوه بررسی :نوزدهم مجلس

 *اکبریعلی هراضی دکتر

 اشاره

 بـا شـخص هماهنگی سازگاری، است. همسران «سازگاری» ،خانواده خوشبختی زیربنای سنگ
 در آرامـش و صـل  از سرشـار زندگی یک به ،سازگاری دارد. تعلق بدان که است افرادی و میی 
 بسـیاری مشـکالت بـا هـاخانواده شـودمی مشـاهده امـروزه ،متأسـفانه شـود.می منجـر میی 
 پـژوهش ،روازایـن دارد. همسـران سـازگاری در مخربـی پیامـدهای که کنندمی نرم وپنجهدست
 همسـر بـا سـازگاری ایجـاد راهکارهای تریناصلی عنوان به اساسی میور دو بررسی به ،حاضر

 «.شناسیوظیفه» و «میوری اخالق» از: نداعبارت که پردازدمی

 مداریاخالق ل:او   محور

 را سیاسـی و فرهنگـی اجتمـاعی، خانوادگی، فردی، ابعاد که دارد ایگسترده بسیار دامنه اخالق،
 تـرینمهـم از مـورد دو بـه اینجـا در .دارند فراوانی مصادیق ابعاد، این از هریک و شودمی شام 

 همسـران سازگاری تیقق در را تأثیر بیشترین که کنیممی اشاره خانواده در مداریاخالق مصادیق
 دارد.

 محبت ابراز .1

 از را آن و داد قـرار یکـدیگر بـه نسـبت شـوهر و زن قلب در را میبت ،ازدواج واسطه هب خداوند
 و زن بـین «میبـت» مسـنله برجسته نقش نمایشگر حقیقت، این دانست. خود وجود هاینشانه

 و «مـودت» کلمـه دو از خداوند که است عمیق ایگونه به میبت این ،قرآن نگاه از است. شوهر
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ْ َوْ» نماید:می استفاده «رحمت» ْ آیاِتهِْ ِمن  ْ َلكم ْ َخَلَقْ َأن  ُفِسكم ْ ِمن  واجاْا َأن  كُنوا َأز   َجَعـَلْ َوْ ِإَلیُـا ِلَتس 
ةْا َبیَنكم ْ  در تـا آفریـد شـما بـرای خودتان جنس از همسرانی که است این او هاینشانه از و 1؛َمَود 

 از خدوانـد کـه اسـت حالی در این .«داد قرار رحمت و موّدت میانتان در و یابید آرامش آنان کنار
ناک مـا َوْ» نماید:می یاد للعالمینةرحم عنوان به اعظم رسول َسـل  َمـةْا ِإالْ  َأر  عـاَلِمین َرح   2.«ِلل 

ْ» گیرد:می بهره مودت واژه از تنها ،پیامبر رسالت مزد درباره خداوند ،همچنین ـَئُلكم ْ ال ُقل   َأس 
راْا َعَلیهِْ ةَْ ِإالْ  َأج  َمَود  بی ِفی ال  ُقر   خـانواده اهمیـت بیـانگر ،آیـه دریـک کلمـه دو این از استفاده 3.«ال 

   است.
 4بمانـد. پنهـان آنکـه نه ؛باشد ظاهر عم  مقام در اثرش که است میبتی معنای به تقریباا  ،موّدت

 زنـدگی آورد. فراهم را همسران سازگاری موجبات تا گردد ابراز آشکار صورت به است الزم ،پس
 آشـکار بـا همسـران اسـت. خـالی طـراوت و حالوت از بوده، جاذبه و نشاط فاقد میبت، بدون

 هـر بـروز از و کننـد جلـب خود به را یکدیگر هایدل توانندمی خود، دلدادگی و میبت ساختن
 بـه او نیـاز اسـت، عـاطفی موجـودی زن کـه آنجـا از البته کنند. پیشگیری ناسازگاری و ناراحتی

 مهربـان مـردان از بـیش زنـان، بـه نسـبت خـدا سبب، همین به شاید و بوده مرد از بیش یبت،م
ِّ» فرمود: اکرم پیامبر است. ِّ الله ِّ ِانَّ ک  اار  ب  ِّ ت  اال ی و  ع  ای ت  ل  ااِءِّ ع  س  اف الن  ط  ل  ای ِمناهُِّ ا  ل  ُكورِِّ ع   5؛الاذ 
 زنـان هبـ نیز رتحض آن خود «.است مهربان و لطیف مردان از بیش زنان، به نسبت متعال خدای
 .بود مردم ترینمهربان

 از و دیـده شوهرش میبوب   را خود همواره که است این در زن روحی نشاط شناسی،روان نگاه از
 احسـا، گـردد، حاصـ  او بـرای اطمینان این اگر 6باشد. مطمنن خودش به او انیصاری هعالق

 شـوهر بـه نسـبت ،نتیجـه در و شـد خواهد برخوردار باالیی بسیار روانی آرامش از داشته، امنیت
 باشـد آن بخـشتداوم و میبت ابراز شوهرآغازگر است بهتر ،بنابراین نماید.می میبت ابراز خود،

 آن نتیجـه و درآورد خـویش تصـّر    بـه را او دل حـریم خـود، همسـر بـه عالقه ابراز هواسط به و
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 تـرگـرم مشـترک زنـدگی برای را دهخانوا کانون قوی، ایانگیزه با و شده سازگارتر زن، که شودمی
   کند.می
 او شـوهرش که نکند تصور آید،نمی جلو او همپای احساسی نظر از شوهرش بیندمی خانمی اگر

 و دارنـد خـود شـغ  بـا شـدید درگیـری مردهـا ندارد. وی روحیات به اعتنایی و ندارد دوست را
 همـین دلیـ  بـه مردهـا، بـاالی اسـتر، انمیز شوند. احساسات کرهنیم وارد راحتیبه توانندنمی

 کـه اسـت اسـا، همـین بر دارند. خود شغ  به که است خاصی نگرش و شغلی شدید درگیری
 از بـیش آقایـان در ،اعتیـاد حتـی و بـاال خون فشار قلبی، حمله چون: هاییبیماری آمار بینیممی

   هاست.خانم

 نـدارم. زنـدگی در خوشـیدل امـا ؛امهکـرد ازدواج اسـت سـال دو» گفت:می آشنایان از خانمی
 کنـارش کنـد.نمی صـیبت مـن بـا و نـدارد حوصله ،آیدمی منزل به کار سر از وقت هر شوهرم

 رحرفـیپُ  و وّراج زن   کـه کنـدمـی گمـان او اما ؛شوممی گووگفت و صیبت گرم او با و نشینممی
 و جّروبیـث به ما کار ،مواق  برخی رد حتی «بشنوم! چیزی خواهمنمی فعالا » گوید:می و هستم

 رفتـار او بـا چگونـه دانمنمی و امشده خسته همسرم رفتارهای دست از شود.می کشیده بگومگو
 عبـو، ایچهره و گرفته ایقیافه با همیشه شوهرم اما ؛کنممی کار منزل در ،شب تا صب  از کنم.
   «شود.می منزل وارد
 گمـان و بینـدمی غیرمتعادل و آشفته را خود زندگی افتاده، تنگنا در همسرش رفتار از که خانم این
 گونـه این در کند. برآورده را او انتظارات تواندنمی و نیست میبت و زندگی مرد همسرش کندمی

 برخـی اشـتباه است. متفاوت هاخانم با مردانه روحیات که باشند داشته توجه باید هاخانم موارد،
 عینـک بـا و کنندمی مقایسه خود زنانه روحیات با را شوهر مردانه روحیات که است این ،هاخانم
 همسـر ظریـف روحیات مراعات باید هم آقایان البته ؛نگرندمی شوهر روحیات به یش،خو زنانه
 کتمان را یشخو میبت و نمایند رفتار خود همسر با بیشتری دقت و صدر سعه با و بکنند را خود

   نکنند.
 غافلت .2

 رفتارهـای از آگاهانـه پوشـیچشـم یـا و دادننشان خبربی و زدنغفلت به را خود یعنی ،«تغاف »
 اسـت ایـن از حاکی ،معصومان سیره و روایات مطالعه 1دارند. خفا در اطرافیان که نامطلوبی
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 شـود.می میسـوب هاتنش کاهش در اهمیت زیحا اصلی عنوان به تغاف ، مهارت از استفاده که
 نبنـدد، امـور بسـیاری از را خـود چشم و نکند تغاف  که کسی» فرماید:می علی ،نامؤمن میرا

 بـد اخـالق بـر که کسی» فرماید:می اکرم پیامبر ،همچنین 1«.داشت خواهد تلخی زندگانی
 الزم صـبر البتـه 2«.کنـدمی عطـا او به آخرت در را شاکران ثواب خداوند کند، صبر خود همسر
 ادب، بگـذارد. مثبـت تـأثیر ،سـازگاری و همـدلی ایجاد در تا ؛باشد همراه ادب رعایت با است

 است. همسر تکریم   و احترام مصداق بارزترین و هدیه نیکوترین
 و کنـدمی رفـ  را هاآفت از بسیاری که است میافظ نقش همانند ،همسران رواب  در ادب نقش

 بـر افـزون کالم، عفت نکردنرعایت و نامناسب الفا  کارگیریبه دارد.می مصون آسیب از را آنها
 همسـران میـان میبـت و صـمیمیت رفتن بین از موجب کاهد،می انسان معنوی مراتب از اینکه

 د.سازمی جسورتر هم به نسبت را آنان و گرددمی

 بـه خواهـدمی سـو، یـک از که است راهکاری همسران، خطای برابر در اخالق رعایت ،بنابراین
 د.نمای فراهم را مقاب  طر  مثبت رفتار زمینه درازمدت در دیگر، سوی از و بخشد شآرام زندگی

 موجـب شرایطی، در گیریجبهه عدم بسا چه است. الزم خاصی تدابیر هد ، بدین وصول برای
 رفتـار اسـتمرار بـه تنهـا نـه و نمایـد تلقـی یشتنخو با همسو را فرد ،خود گمان به مخاطب شود

 اسـت شایسته ،روازاین فراخواند. بیشتر همراهی به نیز را فرد بلکه ورزد،ن مبادرت دخو ناشایست
 الگـوی بلکـه ننمـاییم، همراهـی وی بـا تنهـا نه همسر، شخصیتی خصوصیات گرفتن نظر در با

 باشیم. معنادار سکوت و تغاف 

  شناسیوظیفه دوم: محور

 پرداختـه ایشـان وظـایف بیان هب آیات از برخی در شوهر، و زن سازگاری ایجاد جهت در خداوند
جاُلْ» است؛ اُموَنْ الرِّ سا  َعَلی َقو   از پـذیریاطاعـت» یعنـی زن، وظیفه ترینمهم به آیه این 3«.النِّ
 ،همچنـین .اسـت اثـربخش بسـیار سـازگاری جهـت در وظیفـه، این انجام دارد. اشاره «همسر

 دلیـ  بـه مسـنولیت ایـن البتـه و دانـدمی خـانواده از نگهبانی و سرپرستی مسنول را مرد خداوند
 انجام برای هریک ،بنابراین است. شده گذاشته او برعهده عقالنی، و جسمانی خاص هایویژگی
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   .کنند رفتار آن طبق بر و کرده حاص  مرد و زن هایتفاوت از شناختی است الزم خود، وظایف
  مرد و زن هایتفاوت شناخت .1

 هـم خاصـی هایاختال  دارند، یکدیگر با مرد و زن از یکهر که بسیاری مشترک وجوه کنار در
 آگـاهی دارد. وجـود آنهـا شخصیتی و زیستی و فیزیولوژی نگرشی، احساسی، عاطفی، ابعاد در

 طـر  بـه صـیییی نگـرش شوهر و زن از کدامهر تا شودمی موجب ،هااختال  این از صیی 
 هـایحالـت بخشـکانند. را هـاتفـاهم سـوء و هاناسـازگاری از برخی ریشه و باشند داشته مقاب 

 ایـن تـرینمهـم از برخـی کنـد.مـی تعیـین را انتظارشـان مـورد رفتـار نوع شوهر، و زن متفاوت
 از: نداعبارت هایتفاوت

 ،زن معمـوالا  اسـت. «عـاطفی و احساسی» ،زنان دنیای و «منطقی و استداللی» ،مردان دنیای ـ
 اظهـار جزئـی، هرچنـد مـواردی در که دهدمی حق خود به و 1بیندمی را خود احساسی نیازهای
 2کند. ناراحتی

 دارنـد دوسـت زنان اما کنند؛ ح  را آنها خود، ذهن عالم در ندامای  مشکالت، هنگام به مردان ـ
 شـرای  ایـن در کـه مـردان بـرعکس باشد؛ صبورشان سنگ که کنند پیدا را کسی و 3بزنند حر 

 4زند. هم بر را آنان خلوت کسی خواهندنمی
 «جامعـه در خـویش قـدرت و ییتوانـا» اثبـات و «اقتـدار حفـظ  » ،زندگی در مردان برای مهم ـ

 است. «همدالنه درک  » و «میبت» ،«توجه» ،زندگی در زنان برای مهم ولی ؛است
 هـاخانم و بینندمی را اطرا  هایپدیده ساختار و کلی فرایند بیشتر و هستند نگرکلی غالباا  آقایان ـ

 دارند. بسیاری توجه جزئیات به معموالا 
 کنید: توجه ذی  متفاوت داستان دو به ،هاتفاوت این بهتر درک برای

 گویـدمی مـرد اسـت؟ شـده چـه پرسـد:می زن شـود؛می منزل وارد عبو، و ناراحت مردی: 
 و نکـرده بـاور را مـرد حر  زن، اما ؛شود رد تفاوتبی زن که خواهدمی خدا از دل در و .«هیچ»

 مـرد فهمـدمی زن ولـی ؛زنـدمی لبخند حرفش، اثبات برای مرد کند.می مرد زدنحر  به اصرار
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 از و اسـت خـ  پشت زن دوست آید،می در صدا به تلفن زنگ لیظه، همین در گوید.می دروغ
 زن کـه کنـدمی دعـا دل در مرد اند؛گذاشته قرار صب  از که بروند استخری به هم با خواهدمی او

 شوهر ناراحتی علت به و کندمی عذرخواهی بدقولی بابت دوستش به خطاب زن اما ؛برود زودتر
 خواسـتمی چـون ؛شـودمی ناراحت مرد !رودنمی استخر به بگذارد، تنها را او تواندنمی اینکه و

 باشد! تنها

 اسـت؟ شـده چـه پرسد:می مرد .است عبو، و ناراحت ،زن بیندمی و شودمی منزل وارد مرد 
 اصـرار مسـنله فهمیـدن بـرای شـوهرش که خواهدمی خدا از دل در و .«هیچ» گوید:می آرام زن

 حـال دادننشـان بـرای زن ش.خـود کـار دنبـال رودمـی و کندمی باور را زن حر  مرد اما کند؛
 در .گویـدمی دروغ زن کـه «فهمـد نمی» هم باز مرد اما ؛ریزدمی اشک قطره دو خود، نامناسب

 اسـتخری به هم با خواهدمی او از و است خ  پشت مرد دوست زند.می زنگ تلفن زمان، مینه
 ؛نـرود مرد که خواهدمی خدا از دلش در لیظه این در زن .بروند ،گذاشتند را قرارش صب  از که
 چـون ؛شـودمی ناراحـت زن !«کنممـی حرکـت ناآل» گویـد:می دوسـتش بـه خطـاب مرد اما

 .شدبا تنها خواستنمی
 دو وقتـی ،مثال برای نیست؛ دیگری بر یکی برتری یامعن به ،هاتفاوت این وجود که است گفتنی

ـ و پـا قـدرت میزان به هریک اند،حرکت در کوهی قله سوی به نوردیکوه در دوست  خـود سنف 
 بـه نبایـد و توانـدنمی دارد، بیشـتری سـرعت قبلی تمرین و قدرت با کهآن و کنند صعود تواندمی

 کنایـه و طعن با کند، راهپیمایی او قدم و سرعت به تواندنمی که را کسی یا و بفروشد فخر دیگران
 بخواند. معیوب و افتادهعقب

 1کنیی  عیی   ب  نظر  فىی  نرب   رک  ک     گنیاه  نقی   نی   ببیین  محبت سر کمال
 

 بایـد ،زندگی در اریسازگ ایجاد برای و است متفاوت هم با ،مرد و زن خدادادی مواهب ،بنابراین
  کرد. رفتار هاویژگی آن طبق و شناخت را آنها

 همسرداری آیین فراگیری .2

 اخـالق، تفکـر، طـرز بـا بشناسـند، را همـدیگر ،نـوین زنـدگی آغـاز در شوهر و زن است الزم

                                                           
 ، به نق  از وبگاه گنجور، نشانی: 988، غزل ش شیرازی حافظ دیوان. 1
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 و یابند آگاهی هم قوت و ضعف نقاط از شوند، آشنا یگریکد جسمی توان و تمایالت ها،خواسته
 تعـدی  زنـدگی، تنظـیم هـایراه بـه دسـتیابی و زناشـویی بنیاد تیکیم منظور به نیز اختشن این

 باشد. موجود امکانات از مطلوب استفاده و هاخواسته
 بعـد، مرحلـه در و یکـدیگر شـناخت زنـدگی، آغـاز در شوهر و زن وظیفه ترینمهم ،حال هر به

 بسـیار فـّن  بلکـه ؛است ایساده کار ،همسرداری که نکنید فکر است. همسرداری آیین فراگرفتن
 .دارد آگاهی و علم به نیاز که است حساسی و ظریف

 این در اگر و درآورند عم  مرحله به و بیاموزند را همسرداری فّن  زندگی، آغاز در باید شوهر و زن
 گـردی ،زمـان آن در کرد. خواهند مشاهده نزدیک ایآینده در را آن سوء عواقب کنند، کوتاهی باره

 در کـه اسـت شـوهرداریخـوب ایمعنـ ،ایـن 1بود. خواهد غیرممکن بسا چه و دشوار اصالح،
ادُِّ» است: شده اشاره بدان روایات ةِِّ ِجه 

 
أ ر  م  ُنِّ ال  اِلِّ ُحس  ع  ب   واقعـاا  بخواهـد کـه مردی ،همچنین 2.«التَّ

 درونـی هایخواسته از آورد، دست به کامالا  را همسرش روحیات و اخالق باید ،کند همسرداری
 و اخـالق وسـیله بـه سـازد. مرتـب را زندگی برنامه آنها طبق بر و شود آگاه او نفسانی تمایالت و

 از و شـود گـرمدل زندگی و خانه به که آورد دست به را دلش و کند نفوذ او در چنان ،خویش رفتار
 افـزایش را خـود تیمـ  آستانه ،زن بداخالقی برابر در حتی ؛کند داریخانه عالقه، و عشق روی
ِّ» فرمایـد:می خـدا رسول دهد. ِّ ِإنَّ ال  كم 

 
ِّ أ ِمِنين  ُماؤ  اناا ِّ ال  ِّ ِإیم  اُنُهم  س  ح 

 
ِّ َُُّلقاا ِّ أ ِّ و  ِّ َِّيااُركم   َِّيااُركم 

ِّ اِئِهم   کسـی ،شـما بهترین باشد.می آنها تریناخالقخوش ایمان، جهت از مردم ترینکام  3؛ِلِنس 
 «کند. احسان اشخانواده به نسبت که است

 یکدیگر هایتفاوت طبق بر رفتار .3

 رفتـار آن طبـق بر و باشند داشته توجه مقاب  طر  هایویژگی به مشترک، زندگی در اگر مرد و زن
 هـر در اسـت الزم ،مسـیر ایـن در آیـد.نمی پـیش مشـکالت و هاناسـازگاری از بسـیاری کنند،
 وضـوعم بـه او دیـدگاه از و هگذاشـت مقاب  طر  جای را خود مرد و زن آید،می پیش که ایمسنله

 ازدواج، در سـازگاری بـرای چراکـه ؛بپرهیزنـد جـدل و بیث و نابجا هایقضاوت از و کنند نگاه
 افکـار، در شدنشریک یادگیری ارتباط، الزمه است. ضروری «اثربخش ارتباط تداوم و برقراری»

                                                           
 .633، ص گزینیهمسرجوانّوّ. ابرهیم امینی، 1
 .80، ص العقول تحف شعبه حرانی،. ابن2
 .668، ص 900، ج األنوار بحار؛ مجلسی، 8، ص 6، ج األمالیحسن طوسی، . میمدبن3
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 اسـت فرآینـدی ،ییاشوزن در سازگاری باشد.می قدردانی ابراز و مثبت بازخوردهای احساسات،
 صـفات شـناخت ها،سلیقه انطباق ،آن الزمه زیرا ؛آیدمی وجود به شوهر و زن زندگی طول در که

 لاّو  روزهـای البتـه اسـت. ایمـراوده الگوهـای گیـریشـک  و رفتـاری قواعد ایجاد شخصیتی،
 و زن بـین یتکـامل فرآیند یک ،زناشویی در سازگاری ،بنابراین است. جدی توجه شایسته ،زندگی
   1است. شوهر

 غـر کـه زنـانی اسـت. زنان زدن غر ها،تفاوت به توجه عدم اسا، بر ناسازگاری فراگیر نتیجه یک
 مواجـه نـامربوط یـا مربـوط جمـالت و کلمـات از بمبـارانی بـا را خود همسر معموالا  ،زنندمی
 واکـنش به شروع و اشتهند را آنها شنیدن توان و رودمی سر اشحوصله مرد کهطوریبه ؛سازندمی

 مراکـز به مراجعه در مردان از بسیاری نماید.می دعوا حتی یا و گیریکناره پرخاشگری، صورت به
 بیـان خـود همسـر   زدن غـر جملـه از رفتارهایی را خود مراجعه عل  ،طالق هایدادگاه و مشاوره

 کنند.می

 در و دهـدمی آزار را زن کـه رددا وجـود مشـکلی کـه اسـت این ،زدن غر علت بدانند باید مردان
 روابـ ، در دلسـردی ،نهایـت در و زن ناسـازگاری توانـدمی نشـود، شناسـایی مسنله که صورتی

 از مـرد اینکـه جای به ،بنابراین باشد. داشته دنبال به را بیشتر هرچه دوری و نفرت و کینه احسا،
 زن رفتـار دلی  عصبانیت، و اراحتین از دور به و حوصله و صبر با است بهتر کند، فرار زن زدن غر
 نیاز از ناشی است ممکن ،دهدمی نشان زدن غر شک  به زن که هاییناراحتی از بسیاری بیابد. را
 یـک یا و فرزندان اذیت و خانه کار از خستگی قرارگرفتن، قدردانی و توجه مورد کردن،صیبت به

 باشد. ساده تفاهم سوء

 متوجـه دبای مرد اینکه یا بدانند باید ،خواهندمی آنها را آنچه همه همسرشان دارند توق  زنان اینکه
 کـه دنبگیر یاد هم زنان است بهتر ،پس نیست. ایمنطقی و بینانهواق  تصور ،بشود آنها هایکنایه
 ابـراز را یشخو احسا، یا و کنند مطرح را خود تقاضای مستقیماا  کنایه، از استفاده و واسطه بدون

 د.ننمای

 هنتیج

 که هم هرچقدر شوهر و زن زیرا ؛است طبیعی امری ،ناسازگاری پدیدآمدن زناشویی، زندگی در 
                                                           

 .31، ص دانشجویی هایازدواج زندگی از رضایت بر مؤثر عوامل بررسی. احمد غضنفری، 1
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 در نظـر، اخـتال  ایـن بـا که ستا این مهم آید.می پیش نظر اختال  میانشان باشند، هم مشابه
 ،سـازگاری تقویت   در روش ترینبزرگوارانه شود. برخورد شناسیوظیفه و مداریاخالق از فضایی

 و زن هـایتفاوت از آگـاهی و خود وظایف به عم  ،همچنین است. یکدیگر مقاب  در «تغاف »
   بخشکاند. خانواده در را ناسازگاری هایریشه تواندمی ،شوهر

 از ناشـی احساسـی مواقـ ، بیشـتر در شـوهر و زن آن در کـه است وضعیتی ،زناشویی سازگاری
ــد. همــدیگر از رضــایت و خوشــبختی ــق از ،ازدواج در ســازگاری دارن ــه از عــواملی طری  جمل

 توافـق کـه هسـتند شوهرهایی و زن سازگار، زوجین .شودمی ایجاد شناسیوظیفه و گراییاخالق
 .هستند راضی روابطشان سط  و نوع از و دارند یکدیگر با زیادی

 





  فرزندآوری آثار و اهمیت :بیستم مجلس

 *اکبریعلی راضیه دکتر

 اشاره
َمـاُلْ» برد:می کاربه فرزند درباره کریم قرآن در متعال خداوند که است عبیریت ،«زندگی زینت»  ال 
َبُنوَنْ َوْ َحَیاةِْ ِزیَنةُْ ال  َیا ال  ن  َباِقَیاُتْ الد  اِلَحاُتْ َوال  ْ الص  ر  َ ْ ِعنَدْ َخی  ا َربِّ ْ َثَوابا ر   فرزنـدان، و اموال 1؛َأَملْا َوَخی 

 تـرامیـدبخش و بهتـر پروردگـارت نـزد پـاداش، نظـر از ماندگار هاینیکی و دنیایند زندگی زیور
 هـایزیبایی و شـودمی بـاز انسـان یانزنـدگ بـه رو جدیـدی پنجره فرزند، آمدن دنیا به با «است.
 بـه آید.می شمار به زوجین مشترک پیوند تداوم عام  فرزندان، وجود سازد.می برابر چند را زندگی
 آن، اخـروی و دنیـوی آثار و فرزندآوری اهمیت میور   سه در حاضر مقاله مسنله، اهمیت جهت

 است. درآمده نگارش به

ل: محور  فرزندآوری اهمیت او 
 و شده کار بازار در آنان حضور افزایش باعث ،اشتغال و تیصی  به زنان تمای  اخیر، هایسال در

 در و آورده جـودو بـه مـادری و همسـری هـاینقش و ازدواج مقوله به هاآن در نگرش تغییر نوعی
 جوامـ  و فمینیسـتی تفکـرات از نگـرش، تغییر این است. یافته کاهش فرزندآوری به می  ،نتیجه
 است. گرفته تننش غربی

 معلـول حـدی تـا ،)پـدر( شـوهر بـه نسـبت )مـادر( زن فرودست موقعیت ها،فمینیست نظر به
 فمینیسـت نویسنده، لسو ،فی () بوُوآر دو سیمون 2.است اقتصادی وابستگی

                                                           
 مدر، حوزه و دانشگاه. *
 .38. سوره کهف، آیه 1
، ترجمـه مـریم خراسـانی و حمیـد فمینیسـتی هـاینگـر  شناسـیجامعه بر درآمدیال،، . پامال آبوت و کلر وا2

 .993احمدی، ص 
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 شـد. شـناخته م9188 از بعـد ،فمینیسـم مـادر عنـوان بـه کـه بود فرانسوی اگزیستانسیالیست و
 چیـزی هـیچ خانه در زن کار آنکه دلی  به دارد عقیده او دارد. نام دوم جنس ،وی اثر ترینمعرو 

 وجود خانه، در تواندنمی زن وی، نظر به است. دوم درجه و فرودست دارخانه زن کند،نمی تولید
 بـه خـود اسـتعدادهای بـروز برای نیاز مورد ابزارهای فاقد ،خانه در زن زیرا کند؛ ریزیپی را خود

 است. فرد یک عنوان
 از آمریکــایی، فمینیســت اجتمــاعی فعــال و نویســنده عنــوان بــه ،() فریــدان بتــی
 قربانیـان ،شوندمی مشغول خانگی کار به که را نانیز آمریکا، در زنان جنبش دوم موج گذارانپایه
 بـه ،نگرش این رواج 1داند.می مستمر ماندگیعقب به میکوم را آنها و خوان دمی اشتباه هگزین یک

 تأثیرگـذار بسـیار ،فرزنـدآوری کـاهش در شـده، منجـر جامعه در همسری و مادری نقش تیقیر
 در فرزنـدان وجـود که شودمی روشن ،اسالمی هایآموزه در نظر دقت با کهدرحالی ؛بود خواهد
 :خـدا پیامبر فرموده به دارد. دنبال به فرزندان خود و جامعه والدین، برای فراوانی آثار ،خانواده

يٌ ِّ» ِّ ال ب  كة ِّ ال فيِهِّ ِصبيان  ر   یـا و «.نیسـت آن در برکـت نباشـد، آن در کـودک کـه ایخانـه 2؛فيِهِّ ب 
   3«.بویدمی را آن که خداست جانب از خوشبو گلی پدر، رایب فرزند» فرماید:می

 در فرزنـدآوری 4شـوند.می شـناخته شـوهرداری و فرزنـدداری هوّیـت   بـا زنان همواره ،روازاین
 ترینمهم جمله از ؛گذاردمی اثر اخروی و دنیوی ابعاد و زندگی مختلف هایساحت بر ،خانواده

 خـانواده، بنیان استیکام والدین، شادکامی و جسمی سالمت :به توانمی ،فرزندآوری دنیوی آثار
 اخــروی آثـار میـان از همچنـین و ،مـادر و پـدر معنـوی درجـات و انسـانی شخصـیت ارتقـای

  نمود. اشاره والدین شفاعت نیز و اعمال دفتر بازماندن :به توانمی فرزندآوری،

 فرزندآوری دنیوی آثار دوم: محور

 نوالدی شخصیت رشد .1

 مطالعـات کند.می اضافه والدین شخصیت ساختار به را هاارزش از کاملی مجموعه فرزندآوری،
                                                           

 .31، ص 949، مجله معرفت، ش «فمینیسم و کارکردهای خانواده». اسماعی  چراغی کوتیانی، 1
 .613، ص 98، ج العّمال کنز. متقی هندی، 2
 .18، ص 903، ج األنوار بحار. مجلسی، 3
 .940، ص غربی و ایرانی شناسان جامعه نگاه از یکم و بیست قرن در خانوادهدی لبیبی، . میمدمه4
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 1رسـد؛می کمـال بـه مادری و پدر نقش پذیرفتن با انسان روانی سیستم که دهدمی نشان تجربی
 ند.نشـامی بـار بـه انسـان در را خالقیـت و مسـنولیت فعالیت، تعهد، نقش، این پذیرفتن چراکه

 رشـد و شـدنخوب صر  را خود زندگی شما وقتی دارد. قرار فرزندان پرورش در انسان، پختگی
 2بود. خواهید دیگری آدم کنید، دیگران

 والدین اقتدار .2

 زنـدگی سـخت شـرای  در والـدین توانـای   بازوی و اقتدار عام  فرزند، ،اسالمی هایآموزه طبق
 [بـا رویـارویی] بـرای فرزنـد اندوختن ،[ازدواج برکات از]» فرمود: رضا امام هکچنان ؛است

 یکـی بـه عسکری حسن امام روزی ،همچنین 3«.است زمانه پیامدهای و روزگار هایسختی
ِّ» فرمود: دعا او درباره امام خیر! کرد: عر  داری؟ فرزند آیا فرمود: خود یاران از ُهمَّ اهُِّ اللَّ ق  ُْ ادا ِّ ار  ل   و 

هُِّ یكوُنِّ ُضدا ِّ ل   زیـن امـام 4«.باشـد وی بـرای توانـایی بازوی که کن روزی فرزندی او به خدایا! ؛ع 
ةِِّ ِمن» :هفرمود مورد این در نیز العابدین اد  ع  ُجِلِّ س  ن الرَّ

 
ِّ أ هُِّ یكون  ٌدِّ ل  ل  ِعيُنِّ و   سـعادت از 5؛ِبِهم یست 

 .«برخیزند شاییار به مشکالت در تا باشد داشته فرزندانی که است این ،مرد
نا ُثم ْ» داند:می قدرتمندی وسیله را فرزندان داشتن نیز کریم قرآن ةَْ َلكُمْ َرَدد  كر  م ْ ال  ُِ ناكم ْ َوْ َعَلی َدد   َأم 

وال ْ ناكم ْ َوْ َبنیَنْ َوْ ِبَأم   شـما و گردانیمبازمی شما به را آنها بر تسل  و غلبه ،سپس 6؛َنفیراْا َأكَثَرْ َجَعل 
 «.دهیممـی قـرار [آنهـا از] بیشـتر نفـرات، نظـر از و یمکنمـی یاری فرزندانی و اموال وسیله به را

   است. آن جمعیت   ای،جامعه و خانواده هر قدرتمندی اصلی هایپایه از یکی بنابراین،
 والدین شادکامی و سالمت .3

 معنـای دارای و رسـدمی شکوفایی به زندگی کانون فرزند، با است. پژمردگی فرزند، بدون زندگی
کنده فرزند، وجود با خانه و شودمی حقیقی  نشـان جدیـد تیقیقات 7گردد.می نشاط و خنده از آ

 کند.می میافظت قلبی هایبیماری و سرطان به ابتال خطر از را آنها مادرشدن، و پدر که دهدمی
                                                           

 . 981ـ  988، ص جمعیت و خانواده دانش. زهرا آیت اللهی، 1
 .996، ص 94، ج غرب سیاحت ماهنامه فرزندی، تک خانواده درباره تأملی. بی  مک کین، 2
 .100، ص 90، ج کافی. کلینی، 3
 .614، ص 40، ج األنوار بحار. مجلسی، 4
 .448، ص 69، ج الشیعه وسالل. حّر عاملی، 5
 .8. سوره اسراء، آیه 6
 .911ـ  918، ترجمه عبا، زریاب، ص فلسفه تاریخ. وی  دورانت، 7



011    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 گذاردمی اثر نآنا حافظه عملکرد در ،زنان بارداری که است آن از حاکی تیقیقات این ،همچنین
   1باشد. داشته بهتری عملکرد آنها مغز شودمی موجب و

 بـه خانـه میی  و رسندمی پیری سنین به مادر و پدر که شودمی بیشتر زمانی موضوع این اهمیت
 یا سالمندان خانه در مجبورند فرزند، نداشتن دلی  به و شودمی تبدی  فروغبی و ساکت ایآشیانه
 کنند. سپری رنج و تنهایی در را خود عمر خاموش، ایخانه گوشه
 88 از خـانواده هـزار 600 روی بـر آمریکـا یانـگ بریگهام دانشگاه پژوهشگران تیقیقات نتایج

 بـه والـدین تمایـ  فرزنـد، داشـتن که دهدمی نشان م6004 و 9189 هایسال بین جهان کشور
 افزایدمی والدین نفس به اعتماد بر شود،یم والدین ماندنعاق  باعث دهد،می افزایش را یادگیری

 2آورد.می ارمغان به آنان برای را شادی و
 خانواده استحکام .4

 جامعـه سط  و خانواده کانون در فرزندان زایی  امنیت فرزندآوری، هایارزش و هااهمیت از یکی
 و حفـظ چراکه د؛دار چشمگیری نقش جامعه، و خانه امنیتی نیروی تأمین در ،فرزندآوری و است

 و جـوان نیروهـای توسـ  بـدخواهان، و دشـمنان تهاجم خطر برابر در کشور و خانه از حراست
 و مـال دزدان   باشـد، برومنـد جـوان   چنـد ایخانـه در کـه هنگامی است. بدیهی امری نیرومند،
 در انفرزنـد وجـود ایـن، بر افزون داشت. خواهند را خانه آن حریم به ورود تئجر کمتر نامو،،

 مان  خانواده، کانون در فرزند وجود چون است؛ فروپاشی از خانواده بنیان حفظ موجب نیز خانه
ر فرزنـدان، باشـند، فرزند دارای مرد و زن که هنگامی گردد.می طالق و هاناسازگاری بروز از ـپ   س 

 زنـدگی تـداوم جـبمو حمـایتی، سـپر ایـن کننـد.می فـراهم آنها برای طالق برابر در را حمایتی
 3گردد.می زناشویی
 بـدون هـ أمت افـراد میـان طـالق کـه دهدمی نشان نیز اجتماعی علوم و شناسیجامعه مطالعات

 چراکـه شـود؛می خانواده تزلزل باعث ،فرزندیبی و 4است فرزند دارای نمتأهال از بیشتر فرزند،
 زنـدگی به همسران عالقه نتیجه، در و شودمی تر نمایان مشکالت و گرددمی عادی کمکم زندگی

                                                           
 .988، ص جمعیت و خانواده دانش. زهرا آیت اللهی و همکاران، 1
 .984. همان، ص2
 .989، مبلغان، ش «های اخالقی کاهش جمعیت فرزندانآسیب»نیا، . ر.ک: علی ملکوتی3
هـای اقتصـادی و اجتمـاعی کنندهها و تسهی بازدارنده»زاده، . ر.ک: میمد قدسی، اسماعی  باللی و سعید عیسی4

 .44ش، ش 9410شناسی و علوم اجتماعی، مطالعات راهبردی زنان، پاییز ، نشریه جامعه«طالق
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 هایمشـغولی دل و هاجاذبـه خـانواده، کـانون در فرزنـد حضـور با ولی شد؛ خواهد کم مشترک
 حـس نوزاد، هایناتوانایی مشاهده کنار در امر، همین که آوردمی ارمغان به والدین برای را ایتازه

 جهـت در هـاآن احساسـات و نیـرو تمام شودمی ثباع مادر، و پدر سوی از شفّقت و مسنولیت
 گردد. متمرکز کودک از حمایت

 کشور امنیت عامل و جامعه سازانآینده .5

 کشـور پیشـرفت مهـم هایعام  از یکی کشور، کردهتیصی  و بانشاط و جوان جمعیت ،امروزه
 سیاسـت در بایـد مـا» :کـه دارنـد تأکیـد بسیار اخیراا  ایخامنه اللهآیت حضرت ،روازاین است.
 1«.کنیم تجدیدنظر نس  تیدید

 مطـرح «انسـانی منـاب » عنـوان بـه راهبـردی مباحـث در کـه جمعیت افزایش مسنله ،همچنین
 هایشاخصـه و هامؤلفـه جمله از و گردیده تعریف کشور یک ملی امنیت هایانگاره از شود،می

 هایقـدرت سـوی از بنـابراین، 2.رودمـی شـمار بـه کشـورها «ملـی قـدرت» تعریف در اصلی
 انـرژی که است آگاه و جوان جمعیت همین زیرا ؛است شده تلقی خطر یک عنوان به استعماری

 هایقـدرت هایتوطنـه سـاختنباطـ  و خـود نـوامیس و کشور از حمایت و دفاع صر  را خود
 توسـ  جهـان جمعیـت کـاهش بـرای المللیبین طرح یک پیش، هاسال از 3کند.می استکباری

 قـرار هـاغربی کـار دسـتور در هم هنوز نقشه، این است. شده تدوین غربی هایقدرت از برخی
 خـواص کـه است فرمولی زدایی،جمعیت همان یا جمعیت تعمدی کاهش مبنای و اسا، دارد.

   4.دارند آن به بسیاری عالقه غرب، در سیاسی
 طـی اسـت. بـوده آمریکـا ملی امنیت شورای هایپروژه از یکی ،جهانی جمعیت کنترل ،بنابراین

 مطالعـاتی پـروژه وقـت، جمهـور یسئر ملی امنیت مشاور ،کسینجر هنری زمان در و هفتاد دهه
 هکـ پـروژه ایـن شـد. انجـام آمریکـا ملـی امنیـت بـر جهـانی جمعیـت رشـد رونـد تأثیر درباره

 ،دانسته آمریکا ملی امنیت برخال  را جهانی جمعیت رشد فزاینده روند گرفت، نام ()
                                                           

 .4/4/9419بری)مدظله العالی( در دیدار کارگزاران نظام، مورخ . بیانات مقام معظم ره1
 .948، ص «مناب  تنش و تهدید ایران و جمهوری آذربایجان»میمدی، . مجید علی2
 ، نشانی وبگاه:«رشد جمعیت، مایه حیات و توسعه در یک کشور است». شورای عالی انقالب فرهنگی، 3

  
 ، نشانی وبگاه:«مداران غربیت پرده طرح کاهش جمعیت در جهان از زبان سیاستپش»مشرق نیوز،  .4
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 همکـاری چگـونگی راهکارها، ها،سیاست جهانی، جمعیت مورد در آمریکا استراتژی تشری  با
 رونـد کـاهش بـرای نظـر مـورد کشورهای رهبران اقناع و ترغیب روش و المللیبین هایسازمان

 1کند.می تبیین را جمعیت رشد

 دولت دعوت به «آمریکا جمعیت ایشور» از )میسیون( هینت یک آمدن با اسالمی، انقالب قب 
 اسـالمی، انقـالب پیـروزی از پـس اما 2؛شد آغاز خانواده تنظیم برنامه و سیاست تهران، به ایران

 ولی ؛کرد آغاز را سریعی فزاینده سیر کشور، موالید سط  نتیجه، در و درآمد تعطی  حال به برنامه
 هـرم نیـز حاضـر حال در 3شد. عمومی و علنی جمعیت کنترل سیاست ،سال چند از پس دوباره

 شـروع نقطه اگر ترتیب، بدین است. خوردگیسال به جوانی از انتقال حال در ایران جمعیت یسنّ 
 سـاختار 9364 سـال تـا بگیریم، نظر در 9484 سال را ایران در باروری مستمر و اساسی کاهش

 هـم جامعه برای خانواده، از غیر وریفرزندآ ،بنابراین بود. خواهد خوردهسال کامالا  ایران جمعیت
 داشت. خواهد هاییبرکت

 فرزندآوری اخروی آثار سوم: محور

 والدین آمرزش .1

 گرامـی پیـامبر اسـت. شـده یـاد مـادر و پـدر آمـرزش عام  عنوان به فرزند از اسالمی، متون در
 مـال و جان که است ازیسرب و بیدارشب دار  روزه مانند ،باردار زن» فرمود: سلمه امّ  به اسالم

 خـدا جـز که دهند مادر به اجر چندان شود، متولد کودک چون کند. نثار اسالم پیشرفت راه در را
 دارد اسـماعی  نس  از ایبنده آزادکردن ثواب مکیدن، هر برای دهد، شیر او به چون و نداند کسی

 گویـد: و زنـد مادر پهلوی به دست بزرگوار ایفرشته یابد، پایان کودک شیرخوارگی دوران چون و
 فرزنـد بیمـاری دربـاره نیـز علـی امام 4«.شد آمرزیده تو گناهان تمام که بگیر سر از را عملت

هُِّ» فرماید:می ارةٌِّ إنَّ یه كفَّ  «.است مادرش و پدر گناهان کّفاره فرزند، بیماری 5؛لوالد 
                                                           

 ، نشانی وبگاه:«رشد جمعیت، مایه حیات و توسعه در یک کشور است». شورای عالی انقالب فرهنگی، 1
 

 .86 و 85، ص ایران عمومی شناسیجمعیت. سید مهدی امانی، 2
 .69، ص جمعیتی سیاست تغییر سیاست و ملی رسانه. ابراهیم شفیعی سروستانی، 3
 .349، ص 69، ج الشیعه وسالل. حّر عاملی، 4
 .441. همان، ص 5
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ُدِّ» فرمود: اسالم گرامی پیامبر ،همچنین ل  ِّ كِبُدِّ الو  ُمؤ  ِّ ِمِنِّال  ِّ ِإن  ه مات  ل  ب  ِّ ق  ، صار  ِّ شافيعا  ِّ و  ِّ ِإن   ماات 
ه عد  ِفُرِّ ب  غ  ت  ه ِّ یس  هُِّ اللَّ ه فيغِفُرِّ ل   بمیـرد، مـادر یـا پـد از زودتـر اگـر است. مؤمن جگر []پاره فرزند، 1؛ل 

 واسـطه به] را دو آن خدا و نماید آمرزش درخواست نآنا برای بمیرد، دیرتر اگر و کند آنها شفاعت
 و دنیـا در والـدین معنـوی سرمایه فرزندان، که آیدمی دست به روایات از «.بیامرزد [دفرزن دعای

 الهـی رحمـت نـزول و آمـرزش جلـب باعـث آنهـا وجـود کهایگونهبه آیند؛می شمار به آخرت
 گردد.می

 اعمال دفتر بازماندن .2

 سـه در مگـر ؛شودمی بسته او الاعم پرونده بمیرد، آدمی فرزند هرگاه» فرماید:می اکرم پیامبر
 صـدقه و برنـدمی نفـ  آن از دیگـران کـه علمـی کنـد،می دعـا او بـرای که صالیی فرزند چیز:

 هـایپاداش بـه ثوابی توانندمی والدین برای خیرشان دعای با فرزندان طورکههمان البته 2«.جاریه
 حسـنه والدین برای کنند، دعا والدینشان یبرا دیگران که شوند باعث اگر بیفزایند، آنها اعمال دفتر

 نیـک رثاآ و ثواب دهند، انجام دنیا در که خیری عم  هرگونه فرزندان ،بنابراین شد. خواهد نوشته
 بنـا بیمارسـتانی یـا و مدرسه حسینیه، مسجد، فرزندی اگر مثالا  ؛گرددمی ثبت نیز والدین برای آن

 دنیـا در خیـر افعـال آن از اثـری کـه زمـانی تا کند، یتترب شاگردی یا بنگارد مفیدی کتاب یا کند
 گشت. خواهد ضب  و ثبت او والدین اعمال دفتر در آن ثواب باشد،

 والدین شفاعت .3

 امـین جبریـ  بـه متعـال خداوند یابند،می حضور رسیحساب برای قیامت روز در بندگان وقتی
 بهشـت سـوی بـه را نآنـا وحـی فرشـته کـن. بهشـت وارد را نامؤمنـ فرزندان که دهدمی دستور

 دربـاره نگهبانـان از شـوند؛نمی بهشـت وارد و ایسـتندمی در جلـوی آنها ولی ؛کندمی راهنمایی
 و هستند گنهکار ،شما مادران و پدران دهند:می پاسخ ایشان و کنندمی سؤال خود مادران و پدران

 مؤمنـان اطفـال آنگاه نیستند. شما مانند نآنا ؛اشندبمی خود اعمال و حساب به رسیدگی مشغول
 جبرئیـ  و کنـدمی سـؤال هاگریـه ایـن دربـاره جبرئی  از خداوند کنند.می گریه و کشندمی فریاد

                                                           
 .996، ص 94، ج الوسالل مستدرک. میرزا حسین نوری، 1
 .640، ص 96. همان، ج 2
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 و پـدران بـدون کـه اسـت نامؤمنـ فرزنـدان صـدای ،ایـن ؛تریآگاه تو !خداوندا دارد:می عرضه
 دسـت ،مردم میان از» :دهدمی فرمان جبرئی  به متعال داوندخ شوند.نمی بهشت وارد مادرانشان

 1«.کن بهشت داخ  نآنا با و بگیر را آنها والدین

                                                           
 .964، ص 11، ج األنوار بحار. مجلسی، 1



 فرزند گذارینام :میکوبیست مجلس

 *اکبریعلی راضیه دکتر

 اشاره
 مورد در دارد، برنامه ،اجتماعی چه و فردی چه انسان، زندگی شنون همه برای اسالم کهگونههمان

 هـر در اسـت. مستق  نظام یک دارای نیز است زندگی سبک از مهمی بخش که فرزند گذارینام
 ،نــوزاد تولــد مراحــ  برانگیزتــرین مناقشــه حــال عــین در و ترینبخشلــذت از یکــی ،زنــدگی

 اعتقـادی فرهنگـی نگـاه :همچـون مختلفـی عوام  تأثیر تیت ،نام انتخاب است. «گذارینام»
 و خـاص هـایزمان در خاص هاینام برخی بروز و ظهور جغرافیایی، و مییطی عوام  والدین،
 هویـت شـدنمشـخص جهـت راهـی هـانام ،روازایـن گیـرد.می صورت دست، این از مسائلی
 دارنـده زنـدگی   بـر هکـ ندکمی حم  خود با را خاصی انرژی انسکفر ،اسمی هر هستند. شخص

 بسـیاری در افراد کهایگونهبه ؛گذاردمی تأثیر آدمی شخصیت بر اسم است. تأثیرگذار بسیار اسم،
 برقرار خود اسم با شخص هر هک ایرابطه دهند.می  کش را شانزندگی اسم، پناه در هاجایگاه از

 از مهمـی بخـش ،اسـم تـأثیر ،بنابراین دارد. تأثیر اشاجتماعی موقعیت ویژهبه و آینده بر ،ندکمی
   نند.کمی رشد رده،ک زندگی خود اسم با هاآدم ،ق وا در و گیرددربرمی را شخص هویت

 مربـوط مسـائ  ترینمهم از برخی بررسی به ،حاضر پژوهش فرزند، گذارینام اهمیت جهت به
 خصـوص در امـروز جامعـه چـالش فرزنـد؛ حـق گـذاری،نام جمله: از پردازد؛می مقوله این به

 هـایآموزه در میبـوب اسـامی زنـد؛فر شخصـیت در نیـک نـام انتخاب تأثیر فرزند؛ گذارینام
   افراد. نام اخروی و دنیوی آثار و اسالمی

                                                           
 دانشگاه.مدر، حوزه و  *
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 فرزند حق گذاری،نام .1

 حضـرت کـهچنـان والـدین؛ بـر اوالد حقـوق از اسـت حقی ،نیکو اسامی به فرزندان گذارینام
ِّ» فرماید:می رسول ِّ و  ُق  ِدِّ ح  ل  و  ل ی ال  اِلِدِّ ع  و  ِّ ال  ن 

 
ِّ أ ن  ِس  ُه، یح  م  ِّ اس  ِّ و  ِس  ِّیح  هُِّ ن  ب  د 

 
 ،پـدر بـر فرزند حّق  1؛أ

 حضـرت آن ،همچنـین «.نمایـد تـربیتش شـک  بهتـرین بـه و بنهـد او بر خوبی نام که است آن
ِّاِِّ» فرماید:می ِّ نَّ وَّ   ُلِّ ما ا  نح  ُدُكم ی  هُِّ أح  د  ل  ِّ و  ن، اْلسم  س  ن الح  لُيحس  ُدِّ ف  ِّ ُكمأح  ِدهِِّ ِاسم  ل   ایهدیـه لـیناّو  2؛و 
 خـود فرزنـد بـرای را نـام بهتـرین ،پس است. خوب نام ،بخشدمی دشفرزن به شما از هریک که

 «.کنید انتخاب
 هـم بزرگان رفتار در را سبک این گیرد.می صورت والدین مشورت با فرزند اسم انتخاب ،بنابراین

 روایـت گونـهاین را فرزندانشـان گـذارینام وهشی ،خمینی امام مکرمه همسر هکچنان ؛بینیممی
 مـن باشـد. میمـد گفتمی آقا ؛داشتم اصرار من پسرمان برای را مصطفی نام تخابان» کند:می

 را خـانواده زنـده آدم اسـم که نیست رسم ،هاایرانی ما میان در و است میمد ،من پدر اسم گفتم
 پشـت در و پـذیرفت آقـا و ،میمـد لقب و باشد مصطفی اسم شد قرار بگذراند. فرزندشان روی
 3«.نوشت قرآن

 فرزند گذارینام در امروز جامعه .چالش2

 هـانام این قدر آن ،پرسیممی را او نام و شودمی متولد ایخانواده در نوزادی وقتی یگاه روزها این
 را آن تـوانیمنمی تنها نه که شودمی انتخاب دشوار و سخت تلفظ با و و،منامل و غریب و عجیب

 انـدکی با شویممی ناچار پسر! یا است دختر متولدشده فرزند شویمنمی متوجه حتی ،کنیم تکرار
 و دارنـد تأکیـد فرزند نام بودنکمیاب بر ،والدین برخی زیرا بپرسیم؛ را انتخابی نام معنای درنگ،
 باشد. داشته کمتری فراوانی که کنند انتخاب جدیدی هاینام دهندمی ترجی 
 آنهـا تـرینمهـم از برخـی کـه اسـت عـواملی از متـأثر ،فرزنـد گذارینام سبک در تغییر ،امروزه

 از: نداعبارت
                                                           

 .84، ص 98، ج العمال کنز. متقی هندی، 1
 .31، ص 94، ج الشیعه وسالل. حّر عاملی، 2
ـ  986نامه سرکار خانم خدیجـه ثقفـی، همسـر امـام خمینـی(، ص)زندگی دیگر ایخدیجه انقالب؛ بانوی. علی ثقفی، 3

984. 
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 بـرای حتـی هاخانواده که است ایگونه به جامعه فضای ،متأسفانه :ملی رسانه از تأثیرپذیری *
 شخصـیت نـام سـتایش سـریال در مـثالا  ؛پذیرنـدمی تـأثیر هارسـانه از هـم فرزنـد نـام انتخاب

 در کـه ایبرجسـته شخصیت واسطه به «داآی» اسم بهشت تا کیلومتر پنج سریال در و ،«ستایش»
 از دختـر فرزنـدان اسامی بیشترین زمان، از مقطعی در و گرفت قرار مردم پسند مورد ،داشت فیلم
 سـریال از بعـد و ،پسـرها بـرای «کیان» اسم مختار، سریال از بعد ،همچنین .بود هااسم این بین
 شد. متداول بسیار دخترها برای «هستی» اسم ممنوعه، میوه
 هـاخانواده نـزد هویـت دو ایـن از یککدام ارزش اینکه به بسته :ملی و دینی هویت در تغییر *

 خانـدان هاینام هم دارند تمای  هاخانواده ،امروزه شود.می متیول فرزند گذارینام باشد، بیشتر
 ،یدینـ و ملـی هویـت تلفیـق را. امـروزی و جدیـد هـاینام هـم و باشـند داشته را بیتاه 

 را هویـت دو ایـن ارزش در تغییر وقتی ،حال هر به شود.می زهرانازنین مانند ایاسامی اشنتیجه
 ،جامعـه کلـی نگـاه در دینـی، و ملی هویت نوع دو این کلی وزن دهدمی نشان کنیم،می بررسی

 است. دهش تغییر دچار
 روروبـه هـایینام فـزایشا بـا انقالب  یاوا ،مثال برای :طبقاتی ذائقه نقش و کالن تحولت *

 ،اسـت اسـالم شهیده زن لیناّو  که «سمیه» :مانند ؛است انقالبی هویت دهندهنشان که شویممی
 ،دانسـت باید اما ؛است خمینی امام یادآور که «اللهروح» همچون هایینام و «یاسر» ،«عمار»

 عقـده دچـار لـه:جم از دارد؛ فرزنـد بـرای بسـیاری عواقـب غریـب، و عجیـب هاینام انتخاب
 و گیـریگوشه ،نتیجه در و روانی و روحی مشکالت ،آن دنبال به و دوستان جم  در شدنحقارت

 دینـی و فرهنگی معیارهای با متناسب که صورتی در اسامی جدیدبودن ،بنابراین کشیدن.خجالت
 نآ بـودنخـوب بـر دلیلـی فرزنـد، نـام بـودنعجیـب لزوماا  ولی ؛است خوب ،باشد جامعه کلی

 آن بـه نسـبت دیگران ذهن به را غل  تصوری ،بودنتازه وجود با نامی است ممکن چراکه ؛نیست
 ،وا اسـم کـه بیندیشـند هم فرزندشان آینده به باید فرزند، گذارینام هنگام در والدین کند. القا نام

 کند.می نمعیّ  دیگران نزد و اجتماع در را جایگاهش و شخصیت

 فرزند صیتشخ در نیک نام تأثیر .3

 اسـالم در ،روازایـن .است انکارناپذیر ایمسنله فرزند، سرنوشت و زندگی در نیک نام تأثیرگذای
 بهتـرین و اسـت شده تأکید باشند، اسالمی اصی  فرهنگ و پیام حام  که هاییاسم گذارینام به
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 از بعـد و ن،دالرحمعبـ و عبدالله مانند ؛باشند خداوند بندگی دربردارنده که هستند هایینام آنها،
 شود.می سفارش معصوم امامان و پیامبران نام آن،

 ائمـه هـاینام مثـ  اسـت؛ بزرگـان آن بـه عالقـه نشانه افراد، بر دینی هایشخصیت نام انتخاب
 یابـددرمی مخاطب و کندمی یادآوری شنونده برای را میبوب هاییشخصیت که معصومین

 مـا» شـد: عر  صادق امام به است. بیتاه  میّب  مسلمان   یک به متعلق ،نام این که
 بـود؟ خواهـد مفیـد ما حال به کار این آیا .کنیممی انتخاب خودمان برای را ناتپدران نام و شما نام

 نـوع این 1«است؟ دیگری چیز میبت و دوستی جز ،دین مگر !قسم خدا به ،آری فرمود: امام
 است. بیتاه  به نسبت میبت و یدوست اظهار بر روشن اینشانه گذاری،نام

 فرزنـدان بـرای هامسلمان هک است این دین، اولیای نام داشتن نگه زنده هایراه از یکی ،طرفی از
 اولیای به را خود ارادت فرزندان، حّق  ادای بر عالوه کار، این با که نندک انتخاب را ایشان نام خود،

 نمایند.می ابراز دین
 عجیـب گاه و خاص هاینام دنبال به هامادر و پدر از خیلی که شده شاهدهم ،اخیر هایسال طّی 

 کـه دهـدمی نشـان احوالثبـت سـازمان هرسـاله آمارهـای اما ؛هستند فرزندانشان برای غریب و
 ،اخیر سال ده طی است. اسالمی هاینام به متعلق منتشرشده، آمار اول   اسم چند فراوانی همیشه

 ،«فاطمـه» نام و بوده تغییر در «امیرعلی و امیرحسین و ابوالفض » بین قابتر با پسرها اسم لیناّو 
 دلیـ  ،والـدین است. بوده هادختر برای گذارینام تعداد بیشترین دارای و دارترینرطر پُ  هرساله
 ایـن کـه دارنـد یقـین و داننـدمی اسامی این بودنمتبرک خویش، فرزند برای را هانام این انتخاب
 دهد.می قرار ثیرأت تیت را فرزندانشان خصیتش اسامی،

 اسالمی هایآموزه در محبوب هاینام .4
 و پـدران بسـا چه است. شده سفارش مناسب نام اربردک به همواره ،دینی پیشوایان رفتار و سیره در

 ارکـ ایـن از را آنهـا بزرگـوار ائمـه و دادنـدمی فرزندانشـان بـه نامناسـب هایینام هک مادرانی
 ردند.کمی ونهادنکنی نام به سفارش و داشتندمیباز

 پیـامبر ،مثـال بـرای دارد؛ خـاص سـفارش فرزنـدان، برای اسامی برخی گذارینام درباره اسالم
 نکند، گذارینام من، نام به را آنها از یکی نام و باشد داشته پسر چهار هرکس» :هفرمود اسالم

                                                           
 .400، ص االعمال عقاب و االعمال ثواب. شیخ صدوق، 1
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 احتـرام او بـه و بداریـد گرامـی را او ،گذاشـتید میمد را فرزندتان اسم اگر است. کرده جفا من به
ِّ» :است شده نق  حضرت از ،همچنین 1«.کنید ب  ح  ماِءِّ ا  ِّ االس  بُداللاِهِّ اللاِهِّ ِالی  ِّ ع  باُدِّ و  حمِنِّ ع   2؛الارَّ

 :فرمـود نیـز بـاقر امـام «.اسـت عبـدالرحمن و عبداللـه ،خداونـد نـزد هـانام تـرینمیبوب
 3«.است پیامبران نام ،آنها برترین و برساند را بندگی هک است نامی ها،نام تریندرست»

 شـهید همسـر دهیم.مـی ادامـه کدخـدا میمـد سـید شـهید از داستانی با را قسمت این مطلب
 حاملـه را میمـد .است میمد سید فرزندمان، گذارینام مورد در دارم، که ایخاطره» گوید:می

 بـودیم، بـرده خـود بـا کـه هـم را ایاثاثیه و اسباب مامت آورد. شیراز به اهواز از را ما سید که بودم
 جـا سـاک در را وسـایلش داشـتم .برود تهران به فرماندهی آموزش برای خواستمی برگرداندیم.

 بتوانم اگر :گفتم «کنید؟می قبول بکنم شما از خواهشی خانم!» گفت: و من به کرد رو که دادممی
.  شـدم. ناراحت «بگذاری. میمد سید را اسمش بود، پسر فرزندمان اگر خواهممی» گفت: حتماا
 بـه جبهـه در بعـداا  البتـه کـردم. شـوخی :گفـت خنـده با زنی؟می که است حرفی چه این :گفتم

 یعنی ؛«بگذاریم. میمد سید را پسرش اسم حتماا » بگویند: ما به که بود کرده سفارش دوستانش
 4«خودش نام

 زندفر  گذارینام اخروی و دنیوی آثار .5

 و بزرگـان هاینام انتخاب مثالا  ؛است فرد خود در نام، اثر لیناّو  .دارد بسیاری دنیوی آثار ،افراد نام
 و بزرگـی نـوعی احسـا، نـام صاحب که شودمی باعث افراد، بر موفق و برجسته هایشخصیت

 ،احسـا، ایـن نمایـد. مضـاعف را نظـر مـورد شخصیت با خود رنگیهم و نماید خود در وقار
 مسـنول را خـود کـه ییجـا تا ؛گرددمی او گفتار و رفتار بر اثرگذاری باعث شده، بیشتر روزوزبهر

ّ  شمارد.می نام آن قداست از حراست
هاِلِّ نِما ماا» کنـد:می روایت چنین خدا رسول از علی امام از نق  به اتهبنبناصبغ  بيا  ا 
ِّ اسُمِّ فيِهم بی  ِّ ن  ث ِاال  ع  ِّ اللهُِّ ب  و  یَّ ِّ ع  لَّ ِلكا ِّ يهمِال ِّ ج  ُسُهم م  ِد  اداةِِّ ُیق  ِّ بالغ  ِّ و  ِشای   ایخانـه هـیچ سـاکنان 5؛الع 

                                                           
 .949، ص 909، ج األنوار بحار. مجلسی، 1
 .103، ص 98، ج العمال کنز. متقی هندی، 2
 .966، ص 94، ج الشیعه وسالل. حّر عاملی،  3
 .63، ص خوبان رسم. مؤسسه فرهنگی هنری قدر والیت،  4
 .80، ص 69، ج الشیعه وسالل. حّر عاملی،  5
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 هـر در که دارد گسی  آنان بر ایفرشته خداوند اینکه مگر ؛باشد پیامبری نام آنان بین در که نیست
ّ  «.کند تقدیسشان شام و صب 

 بـه وانسـتمنت و گذشـت روزی چند بودم. صادق امام همنشین مدینه در من» گوید: ابوهارون
 چنـد !هـارونابو ای فرمود: ،گشتم مشر  او خدمت به که چندی از پس شوم. حاضر او خدمت

 بـود. شـده متولـد بـرایم پسـری کـه بـود این آن سبب کردم: عر  دیدم.نمی را تو که بود روزی
 میمـد. کـردم: عـر  کـردی؟ انتخـاب او بـرای نـامی چه !بگرداند مبارک خدا فرمود: امام

 میمـد، میمـد، گفـت:می و بـرد زمـین نزدیـک را صـورتش ،شـنید که را میمد امن حضرت،
 تمـامی و پـدرم مادرم، و جانم :فرمود ،سپس برسد. زمین به صورتش بود نزدیک آنکه تا ؛میمد

 بـدی او بـا و نـزن را او و نـده دشـنام را پسر این فرمود: آنگاه باد. خدا رسول فدای زمین اه 
 1«.شودمی تطهیر روز هر خانه آن آنکه مگر ،باشد میمد آن در که نیست یاخانه که بدان و نکن
ُ ِّ» فرماید:می رضا امام ي  ب  ِذی ال  ٌدِّ ِفيِهِّ الَّ مَّ بِِّیُِّ ُمح  ُلهُِّ ُحِّص  ه  ر ِّ ا  ي 

ِّ ِبخ  ِّ و  ُسون  ر ُیم  ي   در کـه ایخانـه 2؛ِبخ 
ّ«.بود واهدخ برکت و خیر با توأم شامگاهشان و بامداد خانه آن اه  باشد، میمد نام آن

معُ ِّ» گوید:می جعفر سلیمان ،همچنین ا س  ب  ِّ یقو : الحسن ا  َُُّلِّ ال  ُرِّ ید  ق  ف  يتا ِّ ال  ُمِّ ِفيِهِّ ب  ِّ اس  اد  مَّ  ُمح 
ِّ و 
 
ِّ أ د  م  ح 

 
ِّ أ و 

 
ِّ أ ِلی  ِوِّ ع 

 
ِنِّ أ س  ح  ِوِّ ال 

 
ايِنِّ أ ُحس  ِّ ال  و 

 
ار ِّ أ

ف  ع  ِّ ج  و 
 
ِّ أ اِلاب 

ِّ ط  و 
 
اِدِّ أ ب  اِهِّ ع  ِّ اللَّ و 

 
اة ِّ أ اِطم  ِّ ف  ااِءِّ ِمان  س   از 3؛الن 

 میمـد، :نام آن در که ایخانه به بیچارگی و فقر گاههیچ فرمود: که شنیدم کاظم( )امام ابوالیسن
ّ «.شودنمی داخ  باشد، فاطمه و عبدالله طالب، جعفر، حسین، حسن، علی، احمد،

ن» فرماید:می که اکرم پیامبر از روایتی به کنیممی اشاره گذاری،نام اخروی آثار بیان در ِّ م   ُوِلاد 
وُلودٌِّ له ٌرِّ م  ك  ی ذ  م  س  دا ِّ ف  مَّ ا ِّ ُمح  ِّ ُحبَّ ُكا ِّ و  ر  ب  ِّ ِبِاسمی، ت  ِّ كان  ِّ ُهو  وُلوُدهُِّ و  ةِِّ فِیِّ م  نَّ  دنیـا بـه پسری را هرکه 4؛الج 

 دو هـر نوزادش و خود بنامد، میمد را او من، نام به جستنتبرک برای و میبت و مهر سر از و آید
 «.بود خواهند بهشت در

 خودشـان نـام به نیز قیامت در شوند،می خوانده خود نام به دنیا در کهگونههمان هاانسان ،بنابراین
 دنیـا بـه میـدود را مهـم ایـن ،نیکو نام جایگاه بیان و نامؤمن تشویق برای اسالم شوند.می نامیده
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   091  فرزند گذارینام يکم: و بيست مجلس

 :هفرمـود خـدا رسول که آنجا ؛کندمی یادآوری را صاحبش به نام اتصا  قیامت تا و داندنمی
 بـه برخیز !فالنی پسر فالنی ؛شویدمی خوانده هانام این به قیامت در زیرا ؛نهید خود بر نیکو نام»

 1«.نداری نوری که برخیز !فالنی پسر فالنی و ،برو خود نور سوی

 نتیجه

 کـه اسـت حقـوقی از یکـی گـذاری،نام هک آید می دست به اتکن این ،حاضر نوشتار مجموع از
 بـین عاطفی رابطه نوعی نشانه افراد، نام دهند. انجام شک  بهترین به باید ند،فرز به نسبت والدین

 تـأثیر ،بینـیجهـان نـوع هر که است طبیعی باشد.می نام بدان که است شخصیتی و نام صاحب
 خود از باید حال .گذاردمی فرزندان گذارینام ،جمله آن از و خانواده یک زندگی سبک بر را خود

 چـه باشـد، اسـالمی اشزنـدگی سـبک خواهـدمی کـه مسلمان انسان فکری همنظوم در پرسید
 ؟دارد قرار فرزندانش گذارینام برای هاییمالک

 جنسـیت با متناسب کام ، نامی فرزند، برای انتخابی اسم که است این مهم گفت، باید پاسخ در
 زنـدگی مراحـ  تمـام در که باشد نامی باشد؛ جامعه اعتقادات و سنن و آداب دین، با مطابق فرد،

 کـودکی و نـوزادی سـن با فق  که زیبا تلفظی با و خیالی و اییؤیر نامی آنکه نه ؛باشد فرد برازنده
 ،خـود فـانتزی نـام تکـرار از ،شد جامعه در موفق بانویی یا و مرد کودک، که فردا و باشد متناسب
 .تنیس او اجتماعی جایگاه و سن خور در اصالا  که نامی ؛بکشد خجالت
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 بایستگی کمک به همنوعان 
 البیناصالح ذات





 همنوعان به کمک بایستگی :مدووبیست مجلس

 *انصاری لیرضاع والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 جایگـاه اما اند؛نموده فت  را دانش بلند هایقله هاانسان و یافته چشمگیری پیشرفت علم امروزه،
 و کشـینس  جنگـی، جنایـات اسـت. شـده متزلـزل بسـیار عـدالت و انسانیت ق،اخال بنیان و

 بـه چیـز، هـر از قبـ  اسـالم، در امـا ادعاسـت؛ ایـن بـر روشـنی شاهد جهان، در فقر گسترش
 فقهـی، منـاب  و حـدیثی جوام  در کهایگونهبه است؛ شده داده اهمیت کارگشایی، و دوستینوع

 است. گردیده ارائه «المسلمین بأمور اإلهتمام» و «المؤمن حاجة قضاء» مانند مستقلی مباحث
 رسـانیخدمت» موضـوع: سه کوشدمی «اجتماعی زندگی سبک» کلی عنوان تیت نوشتار، این

 نماید. تبیین را «بیمار از عیادت» و «نفر دو بین آشتی» ،«همنوعان به

 دیگران به خدمت اهمیت

 آدمـی جـان اعماق از که است لطیفی عواطف و تاحساسا انسانی، تمایالت ترینعالی از یکی
 مطهـری شهید استاد یابد.می جلوه زندگی صفیه در همنوع به خدمت صورت به و جوشدمی
 یـک است. بشر طبیعی ساختمان از ناشی که است چیزهایی آن طبیعی، هایخواسته» گوید:می

 بـه بشر... مثالا  آنهاست؛ خواهان است، بشر آنکه موجب به بشری هر که [هست ی]امور سلسله
   1«است. طبیعی ها،خواسته این . است... مندعالقه همنوع، به خدمت و همدردی

اُقِّ» فرمـود: اسـالم پیـامبر .است شده خاص توجه خواستگاه این به نیز اسالم در ل  خ  ِّ ال  ُهام   ُكل 
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اُ ِّ ِهِّ ِعي  ِّ اللَّ ُهم  ب  ح 
 
أ ِهِّ ِإل ی ف  ِّ اللَّ یَّ ِّ ع  ِّ و  الَّ ف ِّ ج  ن 

 
ِّأ اِلاه ُعُهام   خـانواده و عیـال [حکـم در] همگـی مـردم 1؛ِلِعي 

 امـام .«برسـاند آنان به را نف  بیشترین که است کسی ،خدا نزد مردم بهترین ،پس هستند. خداوند
اِنِّ» :فرمود حسن ت  ل  ص   َّ ِّ س  ي  ا ل  ُهم  ق  و  اُنِّ ٌءِّش    ف  یم  ِ

ِهِّ اْل  ِّ ِباللَّ ُعِّ و  ف  اِنِّ ن  او   َّ ِ
 کـه اسـت ویژگـی دو اْل 

 بـرادران بـه رسـاندننفـ  ،دیگـری و اسـت خداونـد بـه ایمان ،یکی ؛نیست چیزی ،آن از باالتر
 .«ایمانی
 مکه آهنگ که مسلمانان از ایقافله گویند .دادندمی نشان بسیاری توجه امر این به نیز خدا اولیای

 حرکت مکه صدمق به مدینه از بعد، و کرد استراحت روزی چند رسید، مدینه به که همین داشت،
 آشـنا آنهـا با که شدند روروبه مردی با قافله اه  منازل، از یکی در مدینه، و مکه راه بین در نمود.

 کارهـا به و داشت صالیان سیمای که شد شخصی متوجه آنان، با صیبت ضمن در مرد آن بود.
 کمـال بـا شـناخت. را شـخص آن اّول، لیظـه همـان در کرد.می رسیدگی قافله اه  حاجات و

 شماســت، کارهــای انجــام و خــدمت مشــغول کـه را فــرد ایــن پرســید: قافلــه اهــ  از تعجـب،
 مـا است. پرهیزکار و صال  مردی شد؛ ملیق ما قافله به مدینه در مرد این نه، گفتند: شناسید؟می

 بـه کارهـا در کـه اسـت مایـ  خودش او ولی دهد؛ انجام کاری ما برای که ایمنکرده تقاضا او از
 شـناختید،می اگـر چـون شناسـید؛نمی را او کـه اسـت معلـوم گفت: مرد آن کند. کمک راندیگ

 شـخص ایـن مگـر گفتنـد: کنـد. رسـیدگی شـما کارهـای بـه خادم یک مانند شدیدنمی حاضر
 بـرای خواسـتند و شـدند حالآشـفته جمعیـت، اسـت. حسـینبنعلی این، گفت: کیست؟
 شما که بود کاری چه این گفتند: گالیه عنوان به آنگاه .ببوسند را امام پای و دست خواهیمعذرت

 عمـداا  مـن» فرمـود: امـام بکنیم. شما به جسارتی ما ناخواسته خدای بود ممکن کردید؟ ما با
 مـرا کـه کسـانی بـا گـاهی زیـرا کـردم؛ انتخـاب سـفریهم بـرای شـناختید،نمی مـرا که را شما
 گذارنـدنمی ]دارم،[ خـدا رسـول با[ که سبتی]ن جهت به آنها و کنممی مسافرت شناسند،می

 سـعادت بـه تـا شناسـند؛نمی مرا که کنممی انتخاب سفرانیهم رو،ازاین شوم. خدمتی دارعهده
 3«شوم. نای  خدمت
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   001  همنوعان به کمک بايستگی دوم: و بيست مجلس

 رسانیخدمت هایعرصه

 مسـلمان، بـه هاعرصـه همـه در یعنـی اسـت؛ فرامکـانی و فرازمـانی خدمت، قلمرو اسالم، در
 سـیک چـه شد: سؤال رمکا پیامبر از کرد. خدمت توانمی نیز حیوانات به یحت و غیرمسلمان

 1«برسد. بیشتر هاانسان به نفعش هکآن» فرمود: حضرت است؟ ترمیبوب خداوند نزد
 کـرد.می گـذر بیابـانی از مـردی» که: کرد نق  یارانش برای را داستان این روزی اسالم پیامبر

 آنجـا در مالـد.می بیابـان نمناک هایخاک به را زبانش تشنگی شدت از که دید را سگی ناگهان،
 و کشـید آب آن از و انـداخت چاه داخ  به و بست شالی به را خودش کفش مرد آن بود؛ آبی چاه

 عملـش ایـن دلیـ  بـه را شـخص آن کـرد: وحی زمانش پیامبر به خداوند گذاشت. سگ جلوی
   «بردم. بهشت به و بخشیدم

 خـدا از حیوانـات بـه کمـک بـا تـوانیممی نیز ما آیا کردند: عر  پیامبر انیار هنگام، این در
 شوید، خدمتی انجام به موفق که ایزنده جگر هر برای و آری،» فرمود: حضرت بگیریم؟ پاداش
 2«برد. خواهید ثواب

 بـه اینجـا در گیرد. صورت سیاسی و فرهنگی اجتماعی، فردی، عرصه در تواندمی رسانیخدمت
 بـر صـرفاا  نه باشد؛ الهی نیت با باید رسانیخدمت البته شود.می اشاره اجتماعی و فردی ورمی دو

 جلـب منظـور بـه کـه اسـت ارزشـمند چیـزی آن الهـی، آموزه در زیرا ترحم؛ و احسا، اسا،
 داشـت؛ نخواهـد ثیریأتـ ،نفسـانی مقاصـد نیـت به خدمت وگرنه شود؛ انجام خداوند رضایت

ما» فرماید:می خدا کهچنان ؛پذیرد انجام نیک و خیر راه از باید خیر عم  چراکه ُلْ ِإن  هُْ َیَتَقب   ِمـَنْ الل 

ِقین ُمت   «پذیرد.می را نیک[ ]اعمال ارانکپرهیز از فق  خداوند 3؛ال 
 از: اندعبارت که پردازیممی رسانیخدمت هایعرصه از برخی معرفی به ادامه، در

 یزدایاندوه .1

 آنـان. شادنمودن و همدردی به گاهی و است مالی کمک طریق از گاهی خدا، بندگان به خدمت
 همـین بـه اسـت؛ شمرده الزم نیز را «روانی خدمات» جسمی، خدمات کنار در اسالم ،روازاین

                                                           
 .983، ص 6، ج الکافی. کلینی، 1
 .601، ص انسان تکامل در اخالق رسالت. سید مجتبی موسوی الری، 2
 . 61. سوره مائده، آیه 3



006    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

ااُبِّ» نـام بـه حـدیثی هـایتابک در مخصوصی باب زمینه این در سبب، ااِ ِّ ب   َّ اُرورِِّ ِإد  ای الس  ل   ع 
ِمنال ِّ  مـال بـذل با را مردم همه توانیدنمی هرگز شما» فرماید:می خدا رسول دارد. وجود 1«ُمؤ 

 خشـنود را آنـان خوشـتان اخـالق بـا ولی کنید؛ ایجاد ایشان زندگی در گشایشی و کرده[ ]راضی
 همـه خداونـد بـردارد، مـؤمنی دل از را غصـه و غـم که کسی» فرمود: صادق امام 2«سازید.

   3«برانگیزد. قبر از آرام دلی با را او و کند دور او از را آخرت هایگرفتاری و هااندوه
  کنی  آبا  طاعت ب   گر خان  صی

 

 

  کنی  شیا    خیاطر  ک  نبد  ب  ز  
 

 ر   آز   یطی،   بی    کنی  بنیه گر
 

 

 4 کنیی آز   بنیییه  یی  ر کیی  بهىییر
 

 پرستاری .2

 بیمارسـتان، در سـالمندان یـا بیمـاران یبرخ است. پرستاری رسانی،خدمت هایعرصه از یکی
 خـدمت بهترین دهد، انجام را امر این کسی اگر دارند. نیاز پرستاری و کمک به آسایشگاه یا منزل

 توانـدمی نمایـد، رسـانیخدمت اینـان بـه توانـدنمی انسـان چنانچه اما است؛ نموده ایشان به را
ِّ» د:یـفرمایم خدا رسول گیرد. عهده رب را مهم این دیگر شخصی تا بپردازد را اشهزینه ِّ و  ان   م 
ِّ ام  ل ی ق  ِّ ع  ِریض  ما ِّ م  و  ِّ ی  ة ِّ و  ل  ي  هُِّ ل  ث  ع  اهُِّ ب  اال ی اللَّ ع  ِّ ت  اع  ِّ م  اِهيم  ار  ِلياِلِّ ِإب  خ  ِّ ال   ْ اا ج  ای ف  ل  اِطِّ ع  ار  ِ ِّ الص  ر  ب  اال   ك 

ِمع   یـخل میهابـرا بـا را او خداونـد کنـد، یپرسـتار یضیمر از روزشبانه کی که یسک 5؛الالَّ
  «گذشت. خواهد صراط از درخشان برق مانند و زدیانگیمبر
 شـدند. رهسـپار هکـم سـوی به حج کمناس انجام برای دور راه از نفر دو هک است آمده تاریخ در
 بسـتری منزلـی در و شـد ماریب آنها از ییک آمدند، نهیمد به خدا رسول قبر ارتیز برای یوقت

 ارتیـز مشـتاق لـییخ» گفـت: مـاریب به سفر،هم روزی رد.ک تاریپرس او از سفرشهم و گردید
 مـونس و اریـ تو» گفت: ماریب «برگردم. و بروم ارتیز برای بده اجازه هستم. خدا رسول مرقد

 گفـت: سـفرهم «نشـو. جـدا مـن از اسـت؛ میوخ من مزاجی وض  مگذار. تنها مرا هستی؛ من
ـر ارتیـز بـرای دلم م.یاآمده دور راه از ما برادر!»  و رومیمـ زود د،یـبده اجـازه شـما زنـد.یم پ 
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 بـرود. ارتیـز بـه سـفرشهم خواسـتینم داشت، ازین پرستار به سخت هک ماریب «گردم.یبرم
 امـام حضـور بـه ارت،یـز از پـس و رفـت خـدا رسـول مرقـد ارتیز برای سفرهم باألخره،

 نـارک تو اگر» فرمود: حضرت رساند. امام عر  به را راهش قیرف و خود قصه و رسید صادق
 بـزرگ، خـدای شـگاهیپ در باشی، او مونس و نیک پرستاری او از و بمانی سفرتهم دوست بستر
 1«است. خدا رسول فیشر مرقد ارتیز از بهتر

 اقتصادی کمک .3

 و دهـدمی رنج را انسان سخت که فقری است؛ تنگدستی و فقر جامعه، جدی مشکالت از یکی
 هایعرصـه در اقتصـادی، مشک  این آورد.می وجود به او زندگی برای را ایهعدید هایگرفتاری

 پیـدا نمـود مسـکن تهیـه یـا و جـوان دختران برای جهیزیه تدارک جوانان، ازدواج مانند مختلف،
 و فقیـران سـوزجان نالـه شـاهد روز هـر کـه اسـت انصـا  از دور شـرایطی، چنین در کند.می

 نکیـنم؛ کـاری و بگـذاریم دسـت روی دسـت و باشیم ایشان وزجگرس آه و مظلومانه هایاشک
 تعـالی حـق خشنودی موجب و ضروری بسیار دیگران، مالی و اقتصادی نیازهای رف  کهدرحالی

ِّ» فرمود: خدا رسول است. ِلِّ ِمن  ض  ف 
 
اِ ِّ أ م  ِّ األ  ع  اد  اِهِّ ِعن  ادُِّ اللَّ ار  اادِِّ ِإب  ِكب  ةِِّ ال  اارَّ ح  ِّ ال  ا ُِّ و  اب  اادِِّ ِإش  ِكب   ال 

ةِِّال ِّ اِئع   هـایشـکم ننمودسـیر و تشـنه جگرهـای کـردنسـیراب ،خداوند نزد کارها بهترین از 2؛ج 
 .«تاس گرسنه

 در اقتصـادی، مشـکالت و بـدهکاری دلیـ  به افراد از بسیاری تعداد ها،گزارش برخی اسا، بر
 هـایفتاریگر بلکـه کنـد،نمی حـ  را مشکلی تنها نه زندان، در اینان بودن برند.می سر به زندان

 گـروه این توانندمی طلبکاران داشت. خواهد پی در ایشان هایخانواده و طلبکاران برای را فراوانی
 با خّیر افراد همچنین، بپردازند. را خود بدهی زمان، مرور به تا دهند مهلت آنها به یا و کنند عفو را

 و شـادی بـه را بسـیاری هایدل و ندنمای فراهم را شانآزادی زمینه توانندمی اینان، بدهکاری دادن
 حـ  را مشـکالت گونـهاین راهبـردی، هایروش با توانمی اینکه ترمهم همه از برسانند. آرامش
 یـا و صـدقات دادن الیسـنه، قر  هایوام سازیآسان و گسترش ها،سیاست این از یکی نمود.

 خّیـران، هـایکمک و عـام هایوقف دهیسامان امروزه، باشد.می عام هایوقف روشمندنمودن
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 کند.می ح  را جامعه بدهکاران مشکالت از انبوهی
 اداری مشکالت رفع .4

 عـدم مانند: مختلف، هایقالب در که است اداری مشکالت امروزی، جامعه هایآسیب از یکی
 اداری، هــایوخمپیچ در آنـان کـردندرگیر رجـوع، اربـاب کردنمعطـ  مـردم، کـار انـداختن راه

 بنـدگان بـه بایـد مسـنوالن و کارمندان بنابراین، کند.می پیدا نمود رشوه، درخواست و بازیپارتی
 یقین،بـه بینجامد. رجوع ارباب کرامت به رفتارشان و کنند ح  را آنان مشک  نموده، خدمت خدا

 امـام نمایـد.می حـ  آخـرت و دنیـا در را خـویش بنـدگان بـه خـدمتگزاران مشک  نیز خداوند
ا» رمود:ف صادق م  ی 

 
ِّ أ ِمن 

ِّ ُمؤ  س  فَّ ِّ ن  ن  ِّ ع  ِمن 
ة ِّ ُمؤ  ب  ِّ ُكر  س  فَّ هُِّ ن  هُِّ اللَّ ن  ِّ ع  ِعين  ب  ة ِّ س  ب  ِّ ُكر  ِبِّ ِمان  ا ُكار  ي  ن  ِّ الاد   و 

ِبِّ ِمِّ ُكر  و  ة ی  ام  ِقي   خداونـد سـازد، برطـر  را خـویش ایمـانی برادر مشک  که مؤمنی انسان هر 1؛ال 
 «کند.می رف  آخرت و دنیا در را وی هایگرفتاری از نوع هفتاد

 خدمت برکات و آثار

 و دنیـوی آثـار دارای خـدا، بنـدگان بـه رسانیخدمت که شودمی استفاده دینی روایات و آیات از
 است. اخروی متعدد برکات

 دنیوی آثار الف.

 خداوند یاری از مندیبهره .1

 بـه نیز خداوند کند، کمک نداننیازم به که کسی باشند،می او عیال منزلهبه خدا بندگان که آنجا از
ِّ» فرمود: خدا پیامبر .کرد خواهد کمک او ِمُنون  ُمؤ  ةٌِّ ال  و  ِض  ِإَّ  ق  ِّ ی  ُضُهم  ع  ِّ ب  اِئج  و  ِّ ح  ض  ع  ِضا  ب  ق  ي   ف 
هُِّ ِّ اللَّ ُهم  ِّ ل  ُهم  ت  اج   هـم خداونـد و کنندمی برآورده را همدیگر نیازهای و برادرند یکدیگر با مؤمنان 2؛ح 
 «نماید.می برطر  را آنها نیاز

  محبوبیت .2

 بـه خدمت میبوبیت، کسب مهم هایراه از یکی باشد. دیگران میبوب دارد، دوست انسانی هر
 بـر مـردم، خادمـان آیـد.می دست به عزت و سیادت مردم، به خدمت سایه در خداست. بندگان
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 نیکـی هرکس» فرماید:می علی امام شوند.می هاقلب دژ فات  و کنندمی حکومت هادل قلعه
ُدِّ» فرماید:می نیز اکرم رسول 1«یابد.می گرایش او به هادل کند، نثار دیگران به را خویش اي   س 
ِمِّ و  ق  اِدُمُهم ال   کـه الهـی اولیای و پیامبران اسا،، این بر «است. آنان خدمتگزار قومی، هر آقای 2؛َّ 

 امـری چنـین ایـن، بـر زونافـ بودنـد. میبـوب دیگـران، از بـیش بودند، هاملت واقعی خادمان
 خـدا پیشـگاه در فرد ترینمیبوب پرسیدند: اسالم پیامبر از .دارد پی در را خداوند میبوبیت

ِّ» فرمود: کیست؟ ن  ِّ م  ب  ح 
 
اِسِّ أ ِهِّ ِإل ی النَّ ِّ اللَّ ا   ُعِّ ق  ف  ن 

 
اِسِّ أ اِسِّ النَّ  اسـت کسـی فرد، ترینمیبوب 3؛ِللنَّ

 «شد.با مفید مسلمانان برای همه از بیشتر که
 و عزتمنـد را انسـان آن، واسـطۀ بـه خداوند که است صالیی اعمال از مردم، به کمک تردید،بی

ْ» خوانیم:می کریم قرآن در دهد.می قرار میبوب ذیَنْ ِإن  اِلحاِتْ َعِمُلوا َوْ آَمُنوا ال  َعُلْ الص  ـُمْ َسـَیج  ُُ  َل
مُنْ ح   میبـوب انـد،ردهکـ سـتهیشا ارهـایک و اندآورده مانیا هک را سانیک رحمان خدای 4؛اْاُوّدْ الر 

 .«گرداندمی همه
 دعا اجابت .3

 بـا اما نیست؛ ارتباطی خدا بنده به خدمت و دعا بین ظاهر، حسب به که شود تصور است ممکن
 و سـازدمی متوجـه خداونـد بـه را هـادل دعـا زیـرا دارد؛ وجـود ارتبـاط این دینی، متون در دقت

 کنـد، دعـا را رسـانخدمت شـونده،خدمت و شـود کمـک نـدنیازم انسـان بـه وقتـی همچنین،
 در نرسـد. اجابـت بـه خـودش حّق  در دعایش هرچند رسد؛می اجابت به او حّق  در اشخواسته
 دعـا شما درباره تا بخواهید آنان از شدید، موفق نیازمندان دستگیری به وقتی» است: آمده حدیثی

 مسـتجاب خودشـان دربـاره هرچنـد رسـید؛ واهـدخ اجابت به شما درباره آنان دعای زیرا کنند؛
 5«نشود.

  برکت و خیر .4

 از بیشتر مراتببه که برکتی و خیر است؛ برکت و خیر به دستیابی رسانی،خدمت مهم آثار از یکی
 انفـاق خـدا راه در را خـود مال هک آنان مث  » فرماید:می خداوند است. شده انفاق که است مالی
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ث   نند،کمی  پـاداش خدا باشد. دانه صد ای،خوشه هر در و برآورد خوشه هفت هک است ایدانه م 
 1«داناست. و دهندهشیگشا خدا، ند.کمی برابر چند بخواهد، هک را هکهر
 کنـد.می جایگزین است، شده انفاق که را مالی خدواند که است شده تصری  روایات، برخی در

 مقـدار چـه ای،کـرده خرج که پولی آن از رزندم!ف ای» فرمود: میمد فرزندش، به صادق امام
 میمـد «بـده. صدقه را آنها» فرمود: حضرت دینار. چه  داد: جواب میمد «است؟ مانده باقی

 را پـول ایـن تمـام» فرمـود: حضرت است. نمانده باقی دیگری پول دینار، چه  این از غیر گفت:
 و دارد کلیـدی چیـزی هر که دانینمی مگر دهد؛می تو به را آن جایگزین خدا یقینبه بده. صدقه

 ده هنـوز کـرد. را کار همین میمد «بده. صدقه را دینار چه  این پس، است. صدقه روزی، کلید
 ای» فرمـود: فرزنـدش بـه حضرت رسید. حضرت دست به دینار هزار چهار که بود نگذشته روز

 2«داد. ما به دینار رهزا چهار عو ، در خدا و دادیم خدا راه در دینار چه  ما پسرم!

 هـایمقر  و بـودم گرفتار خیلی من وقت یک» است: شده نق  گلپایگانی العظمی اللهآیت از
 مبلـغ و آمـد کسی که گذشتممی معصومه حضرت حرم صین از مباحثه برای بود. شده زیاد

 ایـن هنمذ در داشتم طور همین من شد.می تومان سی وقت، آن شهریه جم  داد. من به تومان ده
 گفـتم: خـود بـا است. خراب وضعم گفت: و رسید ایبیچاره یک که کردممی تقسیم را تومان ده

 مـن انـد!خوابیده گرسنه هایمبچه دیشب که است شاهد خدا گفت:می او کنم. نصف را پول این
 ،[جهـت همین ]به اند.نخوابیده گرسنه دیگر ما هایبچه باشم، کشیده گرفتاری قدر هرچه گفتم:

 متعـال خداونـد و شـد ایجـاد من کار در گشایشی آن، از بعد و دادم خدا بنده آن به را تومان ده آن
 3«فرمود. عنایت توسعه

 اخروی آثار ب.

 شود:می اشاره پیامدها این از برخی به اینجا در دارد. نیز اخروی مهم آثار مردم، به خدمت
 الهی پاداش کسب .1

 بیـان در صـادق امـام اسـت. ابـدی رستگاری و اخروی سعادت ،کارگشایی آثار ترینمهم از
 خطـاب متعـال خدای کند، برطر  را مسلمانی نیاز که مسلمانی هر» فرمود: کاری چنین پاداش
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 نخـواهم راضـی تـو برای بهشت، از کمتر به و است من عهده بر تو، ثواب و اجر فرماید:می او به
   1«شد.

 و شـد مجلـس وارد هکـم اهـ  از مـردی ناگهـان بـود. هنشست صادق امام میضر در صفوان
 بـرادر و نکـ تکـحر فـوراا » فرمـود: صفوان به امام داد. شرح بود، آمده پیش برایش هک را مشکلی

 ال،کاشـ رفـ  و ارک اصالح در توفیق از پس و رفت صفوان «نما. مدد ارشک در را خودت ایمانی
 فرمـود: امـام رد.کـ اصـالح خداونـد داد: خپاسـ صفوان «شد؟ چطور» رد:ک سؤال امام برگشت.

 از گرفـت، تـو از مـیک وقـت و بـرآوردی سیک از حاجتی هک کوچک ظاهربه ارک همین ،بدان»
   2«است. ترمیبوب عبهک دور طوا  بار هفت
 بـرای روحانیـان از تـن چنـد و خمینی امام اتفاق به تابستان سال یک گوید:می بزرگان از یکی

 همـراه راح  امام و رفتیممی حرم به ظهرها از بعد شدیم. مشّر  مشهد به رضا امام زیارت
 چـایی و اسـت راه به رو و فراهم چیز همه دیدیممی گشتیم،می بر حرم از وقتی آمد.می حرم به ما

 زحمـت و کنیدمی شما که است کاری چه این کردم: عر  امام به روز یک است. شده آماده نیز
م چایی برای را ارتزی و دعا کشید؟می  گردید؟می باز خانه به باشتاب و کنیدمی مختصر کردن،د 

 3«دانم.نمی دعا و زیارت آن از کمتر را خدمت این ثواب من» فرمود: پاسخ در ایشان

  بهشت به ورود .2

 فـراهم را آنـان شادی هایزمینه و نمایند خدمت خدا خلق به که کسانی به اسالمی هایآموزه در
 خـود بـرادر بـه هـرکس» فرماید:می اکرم پیامبر است. شده داده شادی و بهشت وعده ،کنند

 خوبـان و اولیـا بـا را او و دهـدمی قـرار او خدمتگزار را غالمان بهشت، در خداوند کند، خدمت
ِّ» :فرموده باره این در نیز رضا امام 4«نماید.می همنشین ن  ِّ م  ج  رَّ ِّ ف  ن  ِّ ع  ِمن 

ِّ ُمؤ  ج  رَّ اهُِّ ف  ِّ اللَّ ان  ِباِهِّ ع  ل   ق 
ِّ م  و  ةِِّ ی  ام  ِقي   قیامـت در هـم خداونـد بزدایـد[، او از را غمی ]و بگشاید مؤمنی کار از گره هرکس 5؛ال 

                                                           
 .496، ص 13، ج األنوار بحار. مجلسی، 1
 .918، ص 6، ج الکافی. کلینی، 2
 .18و  11، ص 9، ج خمینی امام زندگی از ویژه هایسرگذشت مصطفی زمانی وجدانی،. 3
 .275، ص 75، ج األنوار بحار. مجلسی، 4
 .600، ص 6، ج الکافی. کلینی، 5
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 .«زداید[می را اندوهش ]و گشایدمی را او بسته کار

  گناهان آمرزش .3

 وقتـی سـت.ا آخـرت منـزل آبـادی و قیامـت روز در نجـات مـردم، به خدمت آثار از دیگر یکی
 او بـه قیامـت روز در خداونـد کنـد،می برطر  را فقیر یک مالی نیاز و گرفتاری دنیا در شخصی

 در کـه دارد بنـدگانی زمین روی در خداوند همانا» فرماید:می هفتم امام رساند. خواهد یاری
 کنـد، ادش را مؤمنی دل هرکس و اندایمن قیامت روز در آنان و کنندمی تالش مردم مشکالت رف 

 1«نماید.می شاد قیامت روز در را او خداوند

 علـی امـام .گـرددمی گناهـان از بخشـش موجب مردم به خالصانه رسانیخدمت همچنین،
 پـر و بـال سـبیان خداونـد کنـد، میبـت و احسان زیردستانش و رعیت به هرکس» فرماید:می

 کـریم قـرآن یا و 2«دهد.می قرار خود غفران و آمرزش مشمول را او و بگستراند وی بر را رحمتش
 انجـام بـا را خـویش گناهـان کنـدمی توصـیه آدمی به واق ، در و داندمی بدی کنندهپاک را نیکی

ْ» فرمایـد:می کـه آنجا بشوید؛ شایسته و صال  اعمال َحَسـناِتْ ِإن  َنْ ال  ِهب  ئات ُیـذ  ـیِّ  همانـا 3؛الس 
 «برند.می انیم از را هایبد ها،یکین

                                                           
 .911. همان، ص 1
 .439، ص والمواعظ الحکم عیون، واسطی . لیثی2
 .993. سوره هود، آیه 3



 البینذات اصالح :سوموبیست مجلس

 *انصاری رضاعلی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 اسـت ایگونـه به امر، این ماست. جامعه در موجود هایآسیب از تیم ، آستانه کاهش و هانزاع
 و شـوندمی دادگـاه روانـه سرانجام پرداخته، اختال  و نزاع به مسنله، ترینکوچک با طر  دو که

 و دینـی عالمـان نمـود. جلـوگیری هـانزاع خیلـی از تـوانمی تیمـ  آسـتانه فزایشا با آنکه حال
 البـینذات اصـالح امـروزه متأسـفانه، دهنـد. آشتی را نزاع طر  دو توانندمی نیز جامعه معتمدان

 و صـفات از ،مردمـان میـان اصـالح کـهدرحالی هسـتند؛ تفاوتبی آن به برخی و شده رنگکم
 ایربـ یبسیار ثواب سبب، این به و است ذات طهارت و نفس شرافت هنشان و است نیک فضای 

ِّ ُطوب ی» فرمود: کاظم امام است. گردیده بیان احادیث در آن ِلِحين  ُمص  ِّ ِلل  ن  ي  اِسِّ ب  ِّ النَّ ِئاك  ول 
ُ
 ُهاُمِّ أ

ِّ ُبون  رَّ ُمق  ِّ ال  م  و  ةِِّ ی  ام  ِقي   روز انمقربـ همـان آنـان ؛مـردم بـین کننـدگاناصـالح سـعادت به خوشا 1؛ال 
ةٌِّ» فرمود: نیز صادق امام .«اندقیامت ق  د  اا ص  ه  اهُِّ ُیِحب  ُحِّ :اللَّ اال  ِنِّ ِإص  اي  ااس ب   کـه ایصـدقه 2؛النَّ

   «است. مردم میان کردناصالح دارد، دوست را آن خداوند

  البینذات اصالح تعریف الف.
 بـردنازبـین معنای به و صل  ماده از «اصالح» است؛ شده تشکی  واژه سه از البین،ذات اصالح

 «بـین» و 4اسـت چیـز هـر عین معنای به ذو مؤنث ،«ذات» 3باشد.می مردم میان از کینه و نفرت
                                                           

 نویسنده و پژوهشگر. *
 .393، ص العقول تحفشعبه حرانی، . ابن1
 .601، ص 6، ج الکافی. کلینی، 2
 .396، ص 6، ترجمه غالمرضا خسروی، ج مفردات. راغب اصفهانی، 3
 .63. همان، ص 4
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 بـه تعبیـر ایـن قرآنـی، اصـطالح در 1است. شده وض  آنها وس  یا چیز دو میان فاص  حد برای
 اجتمـاعی میـی  در نادرسـتی و تبـاهی برداشـتن میـان از مفهوم به نیز و مردم دادنآشتی معنای
 3است. نیالبذات اصالح ت،یسعا و نییچسخن مقاب  نقطه 2است.

 البینذات اصالح اهمیت ب.
 نیترمهم از ییک دوستی، و تیمیصم به آن  یتبد و هایدشمن و هادورتک زدودن و تفاهم جادیا

 نزدیـک ،صـل  مشـتقات دیگر و «اصالح» رو،ازاین 4است. اسالم در اخالقی ستوده هایبرنامه
 ترینمهم از مردم، بین دادن آشتی و خانوادگی اختالفات رف  است. رفته کار به قرآن در بار 80 به

 اسـت. گردیـده معرفـی عبادات برترین از یکی البینذات اصالح همچنین، 5است. اصالح موارد
ُحِّ »... فرمـود: فرزنـدانش بـه خطـاب خود سیاسی و الهی نامهدروصیت علی امام اال  اِتِّ ص   ذ 
ِنِّ ي  ب  ُلِّ ال  ض  ف 
 
ِّ أ ةِِّ ِمن  امَّ ةِِّ ع  ال  ِّ الصَّ ايام و   از مـردم، بـین اصـالح فرمود: که شنیدم شما جّد  از من 6؛الص 

   .«است برتر یکسال روزه و نماز
 کسی اگر مردم، بین اصالح اهمیت جهت به اما است؛ کبیره گناهان از یکی گفتن، دروغ اینکه با

 جـایز بـرایش گفـتندروغ کند، ایجاد میبت و صفا دارند، نزاع که نفر دو نبی وسیله این به بتواند
اِلُحِّ» فرمایـد:می صـادق امـام 7اسـت. آمیزمصلیت هایدروغ شمار در و است ُمص  ِّ ال  س  اي   ل 
ِّ اِذب   «نیست. دروغگو دهنده،آشتی 8؛ِبك 

 البینذات اصالح هایعرصه ج.

  از: است عبارت البین،ذات اصالح هایعرصه ترینمهم
  خانوادگی .1

 ایـن پایـداری و تیکیم در شوهر، و زن که کندمی ایجاب آن، تشکی  اقتضای و خانواده اهدا  
                                                           

 .468، ص 9. همان، ج 1
 .661، ص 6، ج تشیع المعارف دالرة. جمعی از نویسندگان، 2
 .493، ص 4، ج قرآن در اخالق. ناصر مکارم شیرازی، 3
 .84، ص 1، ج نمونه تفسیر. همو، 4
 .384، ص 6، ج کریم قرآن المعارف دالرة. مرکز فرهنگ و معار  قرآن، 5
 .51، ص 7، ج یالکاف. کلینی، 6
 .646، ص عملی اخالق. میمدرضا مهدوی کنی، 7
 .690، ص 6، ج الکافی. کلینی، 8
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 دوامـش بـر کردنـد، اقدام آن پدیدآوردن بر که انگیزه همان با و برند کار به را خود سعی نهایت بنا
 بـا مطـابق را خـویش زوج عللـی هب ازدواج، از پس مردی و زن اگر بنابراین، نمایند. پافشاری نیز

 خداونـد کوشـیدند، آن مصـال  و بنا این حفظ در خانواده، مصال  دلی  به و نیافتند معیارهایشان
 بعـد نساء سوره در متعال خدای کهچنان گشاید؛می آنان سوی به را برکات و خیرات از ایدریچه

ُروف عاِشُروُهن» بـه امر و همسران با رفتاریخوش بر تأکید از ْ» فرمایـد:مـی 1،«ِبالِمع   ُهـَوْ ُقـل 
قاِدُرْ ْ َعلی ال  َعَثْ َأن  ُكم ْ َیب  ْ َعذاباْا َعَلی  ِقُكم ْ ِمن  ْ َفو  ْ َأو  ِ ْ ِمن  ُجِلُكم ْ َتح  ْ َأر  ِبَسُكم ْ َأو  َضُكم ْ ُیذیَقْ َوْ ِشَیعاْا َیل   َبع 
َسْ ض َبأ   بفرسـتد، شـما بر ذابیع تانیپاها ریز از ای سرتان فراز از هک ستا آن بر قادر او بگو: 2؛َبع 

 را اتیـآ هک بنگر بچشاند. گرید گروه به را گروهی نکی و خشم و ندکاف هم در گروهگروه را شما ای
 .«ابندیدر فهم به هک باشد م.ینکمی انیب گوناگون چگونه

 زوجـین یعنـی است؛ جدایی کند،می تهدید را هاخانواده که جدی هایآسیب از یکی امروزه، اما
 بـا و رفـتن بخت خانه به سفید لبا، با گویا گیرند.می طالق به تصمیم اختال ، ترینکوچک با

 «طالق» تلخ حقیقت ،سفانهأمت .است دور خیلی هایگذشته به مربوط ،آمدن بیرون سفید لبا،
 شـانخـانواده در که کند ادعا تواندمی کسی ندرتبه و کرده پیدا ورود ایرانی هایخانواده بیشتر به

 هـم جشن مناسبتش به گاه است ممکن که شکستهقب  ایپدیده ندارد؛ وجود پدیده این از ینشان
 اّولـین بـه امـروزه شـود،می شـمرده خانوادگی اختالفات در ح راه آخرین که طالق شود! برگزار

 را طـالق در زدگیشـتاب ذیـ ، نمونه شود؛می اقدام آن به زدهشتاب طور به و شده تبدی  راهکار
 دهد:می نشان

 قاضـی بـه ،آن علـت خصوص در و داد طالق درخواست ،خانواده دادگاه به مراجعه با جوانی زن
 نکـرده عـذرخواهی هـم بـار یـک تـاکنون ؛کندنمی خواهیمعذرت من از اصالا  شوهرم» گفت:

 3«م.شو جدا او از خواهممی است...
 امر، این به نیز مردم شدند.نمی اجد هم از آسانیبه شوهر و زن گذشته، در که است حالی در این

 شـدهپذیرفته هایسـنت از دیگـر، سـوی از شـدند.می جـدایی وقـوع از مـان  و بودنـد حسا،
 اینـان اسـت. بوده سفیدانریش اصطالحبه و معتمدان توس  البینذات اصالح گذشته، هایزمان

                                                           
 .91. سوره نساء، آیه 1
 . 84انعام، آیه  سوره .2
 .46، ص نبایدها و بایدها طالق؛جویی، . نرگس زرین3
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 صـل  دوطـر  بین نموده، عم  میانجیگر عنوان به ایطایفه و اجتماعی خانوادگی، هاینزاع در
 سّنت، این امروزه اما کنند؛ مراجعه دادگاه به کمتر مردم شدمی موجب امر، این نمودند.می برقرار

َعُلوا َوال» فهیشر هیآ ریتفس در است. داشته پی در را مشکالتی عمالا  و شده رنگکم هَْ َتج  َضـةْا الل   ُعر 

ماِنُكم ْ ی  ْ أِلَ وا َأن  ُقوا َوْ َتَبر  ِلُحوا َوْ َتت  َنْ ُتص  اس َبی  ا» فرمود: صادق امام هک است آمده 1«الن  ِّ ِإذ   ُدِعيا  
ِّ ح 
ِّ ِلُصل  ن  ي  ِنِّ ب  ي  ن  ِّ اث  ال  ِّ ف  ُقل  ل  َّ ت  ِميٌنِّ ع  ِّ ی  الَّ

 
ِّ أ ل  ع  ف 

 
 صـل  نفـر دو انیـم ردندک دعوت را تو هک هنگامی 2؛أ

 «نم.کن اریک نیچن هک خوردم قسم من نگو نی،ک برقرار
 گرفتـار سـپس، و ننـدکمی نیالبذات اصالح به اقدام گاهی هک است سانیک به اشاره ،ثیحد نیا

 نیـا د:یـفرمامـی امـام نکننـد. را ارکـ نیا گرید بار هک نمایندمی ادی سوگند و شوندمی التیکمش
 3شود. مهم و ارزشمند ارک نیا مان  تواندنمی نیشیپ التکمش و است اعتباربی سوگندها،

 بـود. شـده واقـ  راثـییم درباره دامادم و من انیم در نزاعی د:یگومی صادق امام نارای از ییک
 بـا و میرفتـ آنجـا مـا «د.ییـایب مـن منـزل به دو هر» گفت: و ستادیا میک گذشت، آنجا از مفّض 

 از هکـبل نبـود؛ من مال از نیا دیبدان» گفت: سپس، رد.ک ح  را ما انیم اختال  درهم، چهارصد
 آن مـال از شـود، واقـ  انیعیشـ انیم در اختالفی هرگاه فرموده دستور هک بود دقصا امام مال

 4«دهم. صل  را آنها و رمیبرگ حضرت
 اجتماعی .2

 وظیفـه داد، رخ نـزاع کشـور دو بـین یـا و جامعـه گروهـای و افراد بین اگر نیز اجتماعی حوزه در
 نـزاع، و اسـت انسانی جوام  زندهسا اص  و پایه همدلی، زیرا است؛ ایشان بین اصالح مسمانان

 نعمـت عنـوان به همگرایی و همدلی از اسالم رو،ازاین گردد.می جامعه فروپاشی و ذلت موجب
تِصُمواْ » اسـت: کرده یاد ِلْ َواع  هِْ بَحب  ُكُرواْ  َتَفّرُقواْ  َوال جمیعاْا الل  َمةَْ َواذ  هِْ ِنع  ُكم ْ الل  ـُتم ْ ِإذْ  َعَلـی  ـَدا ْا ُكن   اع 

َنْ َفَأّلَفْ ُتم ْ ُقُلوِبُكم ْ َبی  َبح  َمِتهِْ َفَأص  َوانا ِبِنع   نشـوید پراکنده و زنید چنگ خدا ریسمان به همگی 5؛ِإخ 
                                                           

ه نیکی کنید و تقوا پیشه سازید و در خدا را در معر  سوگندهای خود قرار ندهید؛ برای اینک: »663. سوره بقره، آیه 1
 .938، ص 6، ج نمونه تفسیر)ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، « میان مردم اصالح کنید.

 .690، ص 6، ج الکافی . کلینی،2
 .498، ص 4، ج قرآن در اخالق. ناصر مکارم شیرازی، 3
 .464، ص 4)ترجمه اصول کافی(، ج  األولیاء تحفة. کلینی، 4
 .44، ص 4، ج نمونه تفسیر؛ ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، 904عمران، آیه ل. سوره آ5
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 ایجاد الفت شما میان در او و بودید یکدیگر دشمن چگونه که یادآورید به خود بر را خدا نعمت و
   «.شدید برادر او، نعمت برکت به و کرد

 و عظمـت رایـز شود؛می روشن دقت میک با اجتماعی، مسنله این نهیزم در دکیتأ همه نیا علت
 هـامشـاجره اگر ست.ین نکمم تعاون و تفاهم هیسا در جز ملت، یک سربلندی و قدرت و ییتوانا

 و نـدکمـی نفـوذ هادل در جیتدربه دشمنی و عداوت شهیر نشود، اصالح کوچک هایاختال  و
 کـه اسـت بـدیهی و سـازدمـی مبـدل ضـعیف و ندهکپرا جمعی به را قدرتمند و متید ملت یک

 انیـم حتـی و شـد خواهد متزلزل دشمن و حادثه هر مقاب  در زبون، و ناتوان ر،یپذبیآس جمعی
 به قرآن، تیموجود اص  ای و روزه و نماز همانند اسالم اصولی مسائ  از ارییبس تی،یجمع نیچن

 حتـی و اسـت واجب شرعاا  نیالبذات حاصال مراح  از بعضی  ،یدل نیهم به افتاد. خواهد خطر
 اخـتال  و نـزاع کریم قرآن 1است. مجاز آن، دنیبخش تیقق برای المالتیب اناتکام از استفاده

ْ» اسـت: داده قرار الهی عذاب ردیف در را قاِدُرْ ُهَوْ ُقل  ْ َعلی ال  َعَثْ َأن  ُكم ْ َیب  ْ َعذاباْا َعَلی  ِقُكم ْ ِمن  ْ َفـو   َأو 

ْ ِ ْ ِمن  ُجلِْ َتح  ْ ُكم َْأر  ِبَسُكم ْ َأو   پـای ریـز از و ]سـر[ بـاالی از هک تواناست []خدای او بگو: 2؛ِشَیعا َیل 
 بعضـی عـذاب بـه را شما از برخی و سازد ندهکپرا را شما هکنیا ای فروفرستد، شما بر عذابی شما،

 «سازد. گرفتار گرید
 ایـن و دارد پی در را اسالم جهان گرفتاری و ذلت افتادگی،عقب مسلمانان، درگیری و نزاع امروزه،

 اسـتکبار طعمـه افغانسـتان و عراق سوریه، مردم اگر شود.می میسوب اسالم جهان عذاب امر،
 جـز آنهـا، بین نزاع در معموالا  نداشته، همگرایی اسالمی کشورهای که است جهت بدان هستند،

 جامعـه گرایانصـل  توسـ  جوامـ  ایـن نـزاع و اخـتال  اگـر کند.نمی میانجیگری کسی ایران
 جهـان یقین،به باشند، البینذات اصالح منادی اسالمی کشورهای از هرکدام و شود ح  اسالمی

 سـفارش صـل  به را مؤمنان قرآن که است حالی در این گردد.نمی ناتوانی و خواری دچار اسالم
ُقوا» کند:می هَْ َفات  ِلُحوا َوْ الل  ِنُكم ذاَتْ َأص   ییهاخصـومت و دیزیبپره خدا ن[فرما ]مخالفت از 3؛َبی 

ْ َوْ» فرمـوده: دیگر جای در یا و «د.یده آشتی شماست، انیم در هک را ِمنیَنْ ِمـَنْ طاِئَفتاِنْ ِإن  ُمـؤ   ال 

                                                           
 .85، ص 7، ج نمونه تفسیر. ناصر مکارم شیرازی، 1
 .135، ص 7، ج القرآن تفسیر فی المیزان؛ ر.ک: سید میمدحسین طباطبایی، 65. سوره انعام، آیه 2
 .988، ص 66، ج مونهن تفسیر؛ ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، 9. سوره انفال، آیه 3
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َتَتُلوا ِلُحوا اق  ما َفَأص  ُُ َن  آشـتی را آنهـا پردازنـد، جنگ و نزاع به هم با مؤمنان از گروه دو هرگاه و 1؛َبی 
   «د.یده
 جیگرمیان هایگروه د.

 یـا اشـخاص بیـث، از قسـمت ایـن در اسـت؛ کفـایی واجـب همگـان بـر البین،ذات اصالح
 و مهـم کـار ایـن بـه اجتمـاعی و خـانوادگی حـوزه در میانجیگر عنوان به توانندمی که هاییگروه

   شوند:می معرفی کنند، اقدام سازنده
 اختالف سوی دو .1

 آنـان زیـرا هستند؛ نزاع دوطر  خود دارند، وظیفه خانوادگی اختال  ح  در که کسانی نخستین
 شایسـتگی مشـک  حـ  بـرای و انددیگران از آشناتر آن، زدودن هایراه و تیرگی پیدایش ریشه به

 حـ  بـه بایـد زوجـین خـود نخسـت خـانوادگی، هاینزاع در مثال برای بنابراین، دارند. بیشتری
 شددد   قدم  پیش امر این در آنها زا یکی یا و ورزند مبادرت خویش میان اختال  و مشکالت

 نشدان   ای،ویژگدی  چندین  داشدتن  کنم. سازش و ممارا تدانممی بهتر، زنمگی برای مرد مثالً
 اوست. درایت و ایمان

 متعـال خداونـد جملـه از اسـت؛ شده اشاره مضمون بدین متعدد موارد در نیز روایات و قرآن در
َرأةْ  إِنْ َوْ» فرماید:می ْ ام  ْ خاَف   ِلُا ِمن  ْ ُنُشوزاْا َبع  راضاْا أو  مـا ُجنـاَحْ َفل إع  ُِ

ْ َعَلی  ـِلحا أن  مـا ُیص  ُُ َن  َبی 
حاْا ُحْ َوْ ُصل  ل  ْ الص  ر  ِضَرِتْاُْ َوْ َخی  ُفُ ْ ح  ْ األن  ح  ْ َوْ الش  ِسُنوا إن  ُقوا َوْ ُتح  ْ َتت  َمُلـوَنْ ِبمـا اَنْكـ اللـهَْ َفـإن   َتع 
 گنـاهی دو آن بـر باشـد، داشته گردانیروی یا ناسازگاری بیم خویش شوهر از زنی اگر و 2؛َخبیراْا

 و] بخــ  [لــی]و اســت؛ بهتــر ســازش، کــه گراینــد آشــتی بــه هــم بــا صــل  راه از کــه نیســت
 د،ییـنما شـهیپ زکـارییپره و دیـنک ییکن اگر و دارد [غلبه و] حضور نفو،، در ،[بودنگذشتبی

ِّ» :فرموده خدا رسول همچنین، «.است آگاه د،یدهمی انجام آنچه به خدا قطعاا  ِّ و  ن  ای م  ش   م 
ِّ ِف  ح 

ِّ ُصل  ن  ي  ِنِّ ب  ي  ن  لَّی اث  ِهِّ ص  ي  ل  ةُِّ ع  ِئك  ال  ِهِّ م  ی اللَّ تَّ ِّ ح  ِجع  ر  ِّ ی  ِط   و  ع 
ُ
ِّ أ اب  او  اةِِّ ث  ل  ي  ر ل  اد  ق   در کره  کسرى  3؛ال 

 که زمانى تا فرستند،مى درود او بر آسمان فرشتگان بردارد، گا  نفر دو میان اصال  طریق

                                                           
 .1. سوره حجرات، آیه 1
 .968. سوره نساء، آیه 2
 .339، ص 98، ج الشیعة وسالل. حّر عاملی، 3
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«شود.مى داده او به قدر شب ثواب و بازگردد

  داوران انتخاب .2

 سوی دو از داورانی باید کنند، ح  را خود مشک  نتوانند شوهر، و زن مانند کنندگان،اختال  اگر
ْ َوْ» دهنـد: پایان  اختال به وگوگفت با تا شوند، برگزیده اختال  ُتم ْ إن  ما ِشقاَقْ ِخف  ُِ ِن

َعُثوا َبی   َفـاب 
ْ َحَكماْا ِلهِْ ِمن  ْ َحَكماْا َوْ َأه  ِلُا ِمن  ْ َأه  ل ُیِریدا ِإن   (شـوهر و زن) دو آن انیـم ییجـدا از اگـر و 1؛حاْاِإص 

 سـر   اگـر د.یـنک نیـیتع زن[] ایـن خـانواده از داوری و [شـوهر] آن خـانواده از داوری د،یدار میب
 «داد. خواهد سازگاری دو آن انیم خدا دارند، سازگاری

 ازاتییـامت داوری، نیـا کـه کنـدمی تأکید شوهر و زن خانواده داوران انتخاب به جهت بدان قرآن
 درجـه در اینکـه علـت» نویسـد:می باره این در زمخشری 2هستند. آن فاقد م،کمیا ریسا و دارد

 از زن و مرد نزدیکان که است این شوند، برگزیده شوهر و زن خانواده یانم از داوران باید نخست،
 از خویشـاوندی، واسـطه بـه اصـالح بـه آنهـا عالقه نیز و ترندآگاه دو آن میان جاری رویدادهای

 آشـکار بیگانـه از بهتـر خویشـاوند نزد در را خود دل اسرار زوجین همچنین، است. بیشتر بیگانه
 3«کنند.می

  دینی نعالما .3

 پرونـده تشـکی  و دادگاه به دوطر  رفتن از پرداخته، اختالفات ح  به توانندمی نیز دینی عالمان
 حـ  بـرای داشـتند، دینـی عالمـان بـه کـه اعتمـادی بـا مردم گذشته، زمان در نمایند. جلوگیری
 دیـن، لمعـا از مردم انتظار» گوید:می بهشتی شهید کردند.می مراجعه علما به خود هایاختال 

 خـانوادگی هایاختال  یا و هاگروه میان هایکدورت در و کند گشاییگره آنان برای که است این
 همچنین 4«کند. پیشگیری رویداد شدنبزرگ از تدبیر، و فرزانگی با و بدهد زحمت خود به مردم

 در   شـبنیمه از بعـد مردم گاهی» گوید:می و کرده یاد آبادینجف ابراهیم شیخ از بهشتی، شهید
 حـ  را خـانگی دعواهـای اندنتوانسـته فامیـ  سفیدهایریش گویندمی و زدندمی را ایشان خانه

                                                           
 .44. سوره نساء، آیه 1
 .418، ص 4، ج نمونه تفسیر. ناصر مکارم شیرازی، 2
 .408، ص 9، ج التنزیل غوامض حقالق عن الکشافزمخشری، میمود . 3
 .906و  909ش، ش 9411و دی ـ بهمن و اسفند، . مجله حوزه، آذر 4
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   1«دهید. اصالح را ما بیایید لطفاا  کنند؛
 از خیلـی دهـد، انجـام را البـینذات اصالح وظیفه روستا و می  در دینی عالم یک اگر بنابراین،

 خیلـی دینـی، و اجتماعی موقعیت دلی  به دین عالمان والا اص گردد.می ح  هاخانواده اختالفات
 رو،ازایـن بیافرینند. نقش دشمنی، و کینه غبارهای زدودن و جامعه سازیسالم در توانندمی خوب
 درمـان به و کنند یابیریشه را هااختال  و بگذارند میدان به پا باید و دارند سنگین ایوظیفه علما
 انجـام درست را خود رسالت عالمان اگر اند.داده انجام را نابخشودنی اهیگن وگرنه برخیزند؛ آنها

 کند.می فروکش اجتماعی و خانوادگی هاینزاع و هادرگیری از بسیاری دهند،
  معتمدان .4

 تواننـدمی نیـز سفیدانریش اصطالحبه و بزرگان یعنی معتمدان، اجتماعی، و خانوادگی عرصه در
 توسـ  جامعـه افـراد و خـانواده اخـتال  بیشترین گذشته، زمان در کهگونههمان کنند؛ ایفا نقش
 از سـر آن ایفای در دانسته، خود وظیفه را البینذات اصالح معتمدان، گردید.می وفص ح  اینان

 اعضـای بین تا نمودندمی استفاده خود سرمایه از خصوص، این در برخی حتی شناختند؛نمی پا
ا» فرماید:می مفض  به صادق امام .شود برقرار آشتی و صل  نفر، دو یا و خانوداه ِّ ِإذ  ی   

 
أ ِّ ر  ن  اي   ب 

ِنِّ ي  ن  ِّ اث  ا ِمن  ِتن  ة ِّ ِشيع  ع   ْ ا ا ُمن  ِده  ت  اف  ِّ ف  اِل  ِمن   مـال از دیـدی، نزاعی ما شیعیان از نفر دو میان هرگاه 2؛م 
 کـه اسـت بدیهی .کن اصالح را آنان میان اختال ، مورد وجه پرداخت با یعنی «بده. غرامت من

 اصـالح کـه امـروزه متأسـفانه امـا اسـت؛ قضـایی میـاکم در هاپرونـده کاهش امر، این نتیجه
 .است گردیده برابر چندین هادادگاه هایپرونده شده، رنگکم یا و فراموش البینذات

                                                           
 . همان.1
 .219، ص 2، ج الکافی. کلینی، 2



 سبک زندگی اقتصادی
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتدال در زندگی 
  وایاتمدیریت مصرف از دیدگاه قرآن و ر 





 زندگی در اعتدال :وچهارمبیست مجلس

 *آهنگران محمدرسول دکتر والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 و سـاخته رهنمون خویش معنوی و مادی تکام  سوی به را انسان جام ، اینقشه تنظیم با اسالم
 از دور به را ودخ هایآموزه اسا،، همین بر و نهاده بنا اعتدال پایه بر امور تمامی انجام در را اص 

 است. نموده مقرر تفری ، و افراط هرگونه
 معیشـت امـر در رویمیانـه اصطالح، در و 1امور، تمامی در رویمیانه معنای به لغت در اقتصاد،
 همگـان بـر انسـان، حیـات ابعـاد از یکی عنوان به اقتصاد اهمیت است. مصر ( و وکار)کسب
 در حاضـر، نوشـتار پردازد.می مسنله این به نیز تشریعی تعلیمات از وسیعی بخش و بوده آشکار

 است: شده تدوین بخش سه
 زنـدگی در اعتـدال ابعـاد و اهمیت تعریف، به اقتصادی، زندگی در اعتدال موضوع با اّول، بخش

 و پرداخته روایات و آیات منظر از مصر  مدیریت تبیین به دوم، بخش دارد. اختصاص اقتصادی
 بخـش دهـد.مـی قـرار بررسی مورد را بیجا جوییصرفه و )اسرا ( ناپسند یروزیاده مبیث دو

 بـرای ابزار ترینکاربردی عنوان به فرهنگ، این تقویت هایراه و الیسنهقر  اهمیت به نیز پایانی
   پردازد.می رباخواری، شوم تبعات ویژهبه اقتصادی، مشکالت منجالب از جامعه نجات

 اعتدال تعریف 
دل» ریشه از «افتعال» باب مصدر لغوی، نظر زا اعتدال دل» و «ع   در و 2است ـ توأم طور به ـ «ع 

                                                           

 استاد دانشگاه تهران. *
 .816، ص 9، ج القرآن غریب فی المفردات. حسین راغب اصفهانی، 1
 . 60، ص قرآن در اعتدالپور، . میمد حکیم2
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 مختلـف جهـات بـین مسـاوات برقـراری آن، الزمه که است تناسبی هرگونه معنای به اصطالح،
 بـه  ،یتفـر و تجـاوز، یعنـی افراط، است. شده نامیده تفری  و افراط اعتدال، مقاب  نقطه 1باشد.
 2است. شتریب ریتقص و اهیوتک معنای

 4،«وسـ » 3،«قـوام» واژگـان: از تـوانمی را مفهوم این ولی نیامده؛ کریم قرآن در «اعتدال» واژه
 کلیـدواژه قالـب در بیشـتر اعتـدال، نیز روایات در .کرد استفاده 7«حنیف» و 6«سواء» ،5«قصد»
   8است. گرفته قرار ویژه سفارش و تأکید مورد «قصد»

 اعتدال اهمیت

 را تفـری  و افـراط هرگونـه از اجتنـاب و رویمیانـه و 9کرده معرفی وس  دین را اسالم کریم قرآن
 ائمـه معرفـی در نیـز یعلـ بیان، امیر است. داده قرار خویش شریعت و احکام مبنای و اص 
ُنِّ» فرماید:می و داده قرار مالک را رویمیانه هدی ح  ةُِّ ن  ُرق  م  ی الن  ط  ُوس  ا ال  ُقِّ ِبه  ح  ل  اِل  ی  ِّ التَّ اا و  ه  ي   ِإل 
ِجُعِّ ر  اِل  ی  غ   پیشی کهآن و برساند آن به را خود ،ماند عقب کهآن میانه، در هستیم گاهیتکیه ما 11؛ال 
 «نماید. ازگشتب آن سوی به ،گرفته
 عـدم علـی ،امیرمؤمنان و نیست انکار قاب  ،اجتماعی و فردی زندگی در اعتدال رعایت فواید

 و دقـت 11کنـد.مـی معرفی اعتدال هپای بر را عاقالنه زندگی و دانسته، جه  اسا، و مبنا را اعتدال
 مسـتقیم صـراط ایـن در برداشـتنگـام برای انسان مشوق بهترین ،رویمیانه برکات و آثار بر توجه
   :چون آثاری ؛است

                                                           
 .60، ص 3، ج المحیطالقاموس. میمد فیروزآبادی، 1
 . 984، ص 4، ج قرآن قاموساکبر قرشی، علی. 2
 . 81. سوره فرقان، آیه 3
 . 934. سوره بقره، آیه 4
 . 91. سوره لقمان، آیه 5
 . 66. سوره قصص، آیه 6
 . 81عمران، آیه . سوره آل7
 .930؛ همان، حکمت 49، 69؛ همان، نامه 666، 914، 904، 13البالغه، خطبه . نهج8

 .934سوره بقره، آیه  9.
 . 998، صالکلم درر و الحکم غرر تصنیف. تمیمی آمدی، 11
ی» 11. ر  اه     ال  ت  . اْلج  طاا رِّ ْو ُمف  طاا أ  ال  ُمْفر   (684، ص 3 ، ج البحرین مجمع)فخرالدین طرییی، « إ 

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 بـدان نامعصـوم کـالم در که 4نفس اصالح و 3قلوب الفت 2،نیازیبی 1،هالکت از نجات
 است.شده اشاره

 اقتصادی زندگی در اعتدال ابعاد

 ارک و کسب در اعتدال .1

 عامـ  نتـریمهـم را آن و 5برشمرده او تالش و سعی میزان گرو در را انسان ارزش و قیمت ،اسالم
 ایـن در و دهـدقرارمـی ویـژه تأکیـد مورد وابستگی از رهایی و اقتصادی استقالل و معاش تأمین
 تالش ،فراوانی روایات در کهجایی تا ؛داشته مبذول حالل روزی کسب به را خویش تمرکز ،راستا

 است. آمده شمار به 6خدا راه در جهاد از باالتر ،حالل روزی کسب راه در
 از بسـیاری از نیـز را جامعه بلکه است، روان و جسم سالمت موجب تنها نه ،تالش و کار روحیه
 وجـود بـا بود. خواهد نیز اخروی و دنیوی سعادت متضمن ،نموده حفظ هاناهنجاری و هاآسیب

 توجـه مـورد انسـان زنـدگی ابعاد دیگر مانند نیز وکارکسب و معیشت امر در اعتدال رعایت ،این
 شود.می قلمداد ناپسند و مذموم کسب، و روزی طلب در ری تف و افراط ،بوده
 کار و کسب در افراط .الف

 نظـر از نیـز را انسان نیازهای دیگر داده، معاش کسب و تالش و کار به اسالم که اهمیتی وجود با
 اسـت: قسـمت سـه ،مـؤمن انسان هر وقت» فرماید:می علی ،امیرمؤمنان است. نداشته دور

 از اسـتفاده و تفـری  برای ساعتی و ،معاش کسب برای ساعتی و ،عبادت و اجاتمن برای ساعتی
 و معـاش طلـب در رویزیـاده و افـراط ،کار و کسب آفات از یکی بنابراین، 7«حالل. هایلذت

 است: قرار این به آنها ترینمهم که نمایدمی ظهور دلی  چند به افراطی چنین ؛است کسب
                                                           

ْن : ». اإلمام علی1 ک   ل  ن   یْهل 
صد. م   ( 84، ص العقول تحفحرانی،  شعبهابن« )اْقت 

ال  ا .2 ُق ق  اد  ْنُت » :لص  م 
ن   ض 

م  . ل  ر  ق 
ْن ال  یْفت  د  أ  ص   (83، ص 6، ج الفقیه یحضره ال منصدوق، شیخ « )اْقت 

ُموا.: »اللهقال رسول .3 راح  وا ت  ماسُّ و  ُقلوُبکم و ت 
ْست  ُووا ت  ْست   (690، ص الفصاحه نهج)ابوالقاسم پاینده،« ا 

ْبت  »: . اإلمام علی4 غ  ا ر  ذ  ی إ  ح  ص   ف 
ک   ال  ْفس  اد   ن  ص  االْقت   ب 

یک  ل  ع   (949، ص والمواعظ الحکم عیون)لیثی واسطی، « .ف 
 .41سوره نجم، آیه  5.
ا 6. ض  ال  الرِّ ی ی  : »ق  ذ 

ا ی  ال  ز  و  ج    م  ه  ع 
ْض   الل  ْن ف  ه   ُکُف ْطُلُب م  هُ  ب  یال  ی   ا ع  ب 

ی س  د  ف  اه  ن  اْلُمج  ْجراا م  ُم أ  ْعظ  ـز  و  أ  ه  ع 
لل 

.  (88، ص 4، ج الکافی)کلینی،« ج   
ن  » 7. ْلُمْؤم  ُث  ل  ال  ات   ث  اع  ـ س  ا یی  یم  ا ف  ه  ت 

ذ  ین  ل  ه  و  ب  ْفس  ین  ن  ی ب  لِّ ٌة یخ  اع  ُه و  س  اش  ع  ٌة یُرمُّ م  اع  ُه و  س  ب  ا ر  یه  ی ف  اج  ٌة ین  اع  س   ُّ و  ف 
 (434 ، صالبالغة نهج)صبیی صال ، « یْجُمُ .
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 کار( هب )اعتیاد حد از بیش کارـ 

 ایجـاد سـبب ضـروری، نیازهای دیگر انگارینادیده و حرفه و شغ  به اندازه از بیش دادناهمیت
 و وظایف و فردیدرون رواب  و فردی شادی ،شده روانی و جسمی فراوان مشکالت و تعادل عدم

 اندازد.می مخاطره به را اجتماعی هاینقش
 و زنـدگی از کمـی رضـایت و رنددا زیادی استر، و اضطراب ،کار به افراطی وابستگان ،عالوهبه

 و کــار در افــراط بــین البتــه 1؛اســت پــایین شــانشــغلی عملکــرد ،نتیجــه در و دارنــد شغلشــان
 بـه را میولـه کـار تـا اسـت آن بـر ،کوشسخت فرد دارد. وجود آشکاری تفاوت ،کوشیسخت
 خداونـد میبوب فردی چنین کهبل ،نیست مذموم تنها نه ،مسنله این و رساند پایان به وجه احسن
 اوقـات از و داده قـرار خـویش کـاری و شخصی مسائ  بین را مشخص مرزی وی .است متعال

 خـود زنـدگی بـر کنترلـی ،کـار به معتاد انسان ولی 2نماید؛می را استفاده نهایت نیز خود فراغت
 ذکرش و فکر مامت و شده فرد شخصیت به تبدی  که کندمی پیشرفت جایی تا ،مشک  این و ردندا

 کند.می استفاده خود روانی هایتنش التیام برای ،آن از و است کار به معطو 
 خـانواده، بـه تعهـداتی غالبـاا  و دارد را اهمیـت درجـه بیشـترین زندگی در کارشان ،مذکور افراد 

 را قـرار و قـول ایـن ی،کـار هـایضـرورت جهـت بـه کـه دهنـدمی یشخـو فرزندان و دوستان
 ویسـ بـه مدام آنها ذهن پرنده و است کار به مشغول فکرشان هم باز ،حال هر در آنها .شکنندمی

 تربیـت ویـژهبـه و خـانواده بـرای کـافی وقت صر  عدم 3کشد.می رپ   کاری مشکالت و مسائ 
 بسـیاری سـاززمینه ،شده خانواده روان سالمت بر ناپذیریجبران عاطفی لطمات سبب ،فرزندان

 و خانواده فروپاشی ها،کشمکش فرزندان، اعتیاد ی،یزناشو امر در نارضایتی هویژبه ،مشکالت از
 شد. خواهد طالق یا
 اندوزیمالـ 

 قـرار هـد  نباید ولی ؛دارد ایارزنده نقش انسان تعالی و رشد در ،معاش تأمین و ثروت و دارایی
 بـه زنـدگی حیـات ماعظ قسمت دادناختصاص و افراطی کار هایانگیزه ترینمهم از یکی گیرد.

 و مـال انباشـت کـریم قـرآن .اسـت سـرمایه انباشـت و انـدوزیمال به انسان می  ،درآمد کسب
                                                           

رابطه مثبت و معنادار وابستگی افراطی به کـار بـا اسـتر، شـغلی و فرسـودگی »زاده و فرامرز سابقی، . ناصر ناستی1
 .19ـ  11، ص 6پژوهشی سالمت کار ایران، ش ، مجله علمی«شغلی

ه  .  2
ُسوُل الل  ال  ر  م    : »ق 

ا ع  ذ   إ 
ْبداا بُّ ع  ه  یی  ن  الل  ک 

ْحک   و  ل  الا أ  م  ُه.ع   (640،ص 4، ج الشیعة وسالل)حّر عاملی، « م 
 .13ـ  39، ص 9، راهبرد، ش «اعتیاد به کار یا ُپرکاری». حسن زارعی متین و حمزه جمشیدی کهساری، 3
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 و تیقیـر چـون شـومی آثـار بـه گرفتـاری ساززمینه و مذموم و ناپسند امری را آن مکرر شمارش
 1داند.می آخرت در دردناک عذاب ،آن نتیجه در و مردم از جوییعیب

 تبـاهی 2اسالمی، امت نابودی و هالکت عام  ،مال جم  و تکاثر که است آن بیانگر نیز روایات
ا» فرماید:می علی ،مؤمنان امیر که جایی تا ؛است 3قلب اوتسق و دین ِّ ِإذ  اب  ح 

 
اهُِّ أ هُِّ اللَّ ان  ح   ُساب 

دا ِّ ب  ِّ ع  ض  غَّ ِهِّ ب  ي  ِّ ِإل  ا   م  ِّ ال  ِّ و  ر  صَّ هُِّ ق  ِّ ِمن  ا    ،باشـد ایبنـده دارستدو سبیان خداوند که هنگام آن 4؛اآلم 
   «کند.می کوتاه را آرزوهایش و نهاده او دل در را مال دشمنی

  صحیح مدیریت عدمـ 

 عـدم ،کـاریاضـافه معرو  قول به و درآمد کسب برای زیاد زمان دادناختصاص دالی  از یکی
 تمشـکال از بسـیاری امـروزه کـه کـرد انکار تواننمی را مطلب این است. خرج با دخ  تناسب

 وجـود بیشـتری کوشـش و تالش به نیاز زندگی گذران برای که شده سبب ،تورم ویژهبه ،اقتصادی
 نیست. قبول قاب  و موجه ،دلی  این ،موارد از بسیاری در ولی ؛باشد داشته

 قناعـت را ثروت باالترین که اسالمی ناب و اصی  فرهنگ از گرفتنفاصله و بیگانه فرهنگ تهاجم
 کـه شـده سبب ،کاذب نیازهای ایجاد و چشمیوهمچشم و گراییتجم  به وردنآروی و داندمی

 زیـاد سـاعات درگیـر را خـود ،نماننـد عقب ناسالم رقابت و رفریبپُ  بازار این در اینکه برای افراد
 و کننـد حرام گاهی حتی و ناکشبهه هایراه از درآمد کسب و غیرضروری هایوام و کاریاضافه
 و هـاظرفیت از و تیمی  خویش روانی و جسمی سالمت بر که ناپذیریجبران صدمات بر عالوه

 ایجـاد ایشـان زندگی کیفیت در نیز دیگری فراوان منفی تأثیرات ،کنندمی غفلت دخو هایقابلیت
 شود.می
 کار  و کسب در تفریط .ب

 اسـت کـار و کسب در اعتدال آفات از دیگر یکی نیز حالل کسب برای تالش و الزم اهتمام عدم
 گیرد:می سرچشمه عمده دلی  چند از که

 همتیکم و تنبلیـ 

 اکـرم پیـامبر است. شده معرفی برتر عبادت ،آن جهت در تالش و حالل روزی و رزق طلب
                                                           

 . 1ـ  9. سوره همزه، آیه 1
ُک : »علیقال  2. ال  ال   ه  ج  ی ر  ت  . ُأم  ال  ْم   اْلم  ْلم  و  ج  ْرک  اْلع  ی ت   (4، ص 9، ج ورام مجموعةفرا،، ابیبن)ورام« ف 
ال  : »قال علی 3. ة  اْلم  ْثر  ن  ک  ُموا أ  . و  اْعل  ْلُقُلوب  اٌة ل  ْقس  ین  م  لدِّ ٌة ل 

د  ْفس   (911، ص العقول تحفحرانی، شعبهابن« )م 
 .481، ص الکلم درر و الحکم غرر تصنیفتمیمی آمدی، . 4
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ِّ» فرماید:می زیبا روایتی در ن  ِّ م  ات  ااًلِّ ب  ِّ ك  اِبِّ ِمان  ل  ِ ِّ ط  اال  ح  ِّ ال  اات  ُفاورا ِّ ب  غ  اهُِّ م   اثـر بـر کـهکسـی 1؛ل 
 .«شد خواهد آمرزیده ،رود خواب به تالش و کار از گیخست

 تالش و کار دنبال به ،دیگر عبارت به و است بیکار روز طّی  و خواب شب در که فردی ،مقاب  در
 آدمـی دنیـای و دیـن به ،مذموم صفت این 2است.شده معرفی خداوند نزد فرد منفورترین ،نیست

 از ،کسـالت و تنبلـی 3شـد. خواهـد شـخص در کهتـری احسـا، و تیقیر سبب ،رسانده زیان
 آن ایجـاد در ،اجتمـاع و خانواده میی  تربیت، بلکه ؛شود منتق  وراثت توس  که نیست صفاتی

 کنند.می نقش ایفای
 اجتمـاعی هنجـاری بـه ،کـاریکـم و شده رنگکم ،ما جامعه در تالش و کار فرهنگ ،متأسفانه

 کشـورهای سـایر بـه نسـبت ایـران در دولتـی رمنـدانکا مفید کار ساعات آمار است. شده تبدی 
 حـدود ایـران در مفید کار ساعت ،حالت ترینبینانهخوش در که است مطلب این گویای ،جهان

 کـار سـاعات متوس  و (ساعت16 ـ 43 جنوبی کره در و 80 ـ 30 ژاپن )در هفته در ساعت 99
 بوده ظاهرشاغ به افراد مورد در آمار این البته 4است. دقیقه 66 تنها ،دولتی بخش در مفید روزانه

 . است شده جوان نس  در ویژهبه و کشور در غالب فرهنگ به تبدی  ،کاریکم و تنبلی و سستی و
 ،آن از پـس و خـانواده در ابتـدا در که است صفتی ،پذیریمسنولیت عدم ،شد بیان که گونههمان
 ،ژاپـن چـون کشـوری در ،دلیـ  همـین بـه و دهدمی شک  را آن جامعه فرهنگ و آموزشی شیوه

 از ،ایـن و شوند دارعهده را مدار، نظافت مسنولیت دبای آموزاندانش و اندمستخدم فاقد مدار،
 و کـار فرهنـگ گیریهمه و پذیریمسنولیت حّس  ایجاد برای کشور این که است اییهکار جمله
 5دهد.می انجام ،تالش

 بیجا توقعات و طلبیراحتـ 

 التیصـیالنفـارغ و کـار جویـای جوانان وکارکسب در اهمال و بیکاری دالی  ترینمهم از یکی
 داشـتن و میزنشـینیپشـت میـ  افـزایش توانمی را 6بیکاری( درصد 43 باالی )آمار دانشگاهی

                                                           
 . 681، ص أمالیشیخ صدوق، .  1
ال  ع  2 ی.ق  ُض : »ل  ْبغ  ْلق   أ  ی اْلخ  ل  ه   إ 

. الل  ـار  ه  الن  ـاٌل ب  ط  ی   ب  الل  ٌة ب 
یف   ومسـتنبط الوسـالل مسـتدرک)حسـین نـوری، « ج 

 ( 441، ص 8، ج المسالل
ُ  : »اإلمام الباقر3.  س  ْنیا. اْلک  ین  و  الدُّ الدِّ  ب 

رُّ  )980، ص 14، ج بحاراألنوار)مجلسی، « یض 
4.
5  
6
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 برد. نام ردرآمدپُ  و زحمت بدون هایشغ 
 بـه تن ،کردهتیصی  قشر در هویژبه ،جوانان که شده سبب انتظارات و توقعات سط  ،حقیقت در

 از بسـیاری در و بـاال درآمـد دارای و زحمتکم و آسان که مشاغلی از و نداده مشاغ  از بسیاری
 اتبـاع که خالی هایشغ  پدیده با کشور ،دلی  همین به و کنند استقبال ،استنیافتنیدست مواق 
 جوانان شغلی هایفرصت رفتن دست زا سبب ،خود این و بوده مواجه ،دارند اشتغال آن به بیگانه

 آورد.می وارد چشمگیری لطمه کار بازار به ،شده
 بیهوده هایسرگرمی به اشتغال و آموزیمهارت عدمـ 

 آمـوزیمهـارت عـدم ،دانشـگاه التیصـیالنفـارغ ویـژهبه ،جوانان معضالت ترینبزرگ از یکی
 و مولـد مشاغ  در شدنجذب در نایشا توانایی عدم و نظری مباحث به کردنبسنده و تخصصی

 و کارنـد جویوجست در نه که است جوانانی به مربوط ،کار بازار کنندهنگران قسمت .است فنی
 436 و میلیـون 91 مجمـوع از آمـدهدستبه اطالعات طبق .مهارت کسب یا آموزش حال در نه

 که است بیکارانی تعداد نفر 61 و هزار 468 و میلیون 1 تعداد سال، 61 تا 94 جوان 344 و هزار
 رانـده حاشـیه بـه خطـر معـر  در شدتبه ،گروه این نیستند! مهارت کسب یا تیصی  حال در

 1اند.اجتماعی هایناهنجاری و هامیرومیت با مواجهه و کار بازار از شدن

 ژهویبه و ساعت(3 )تلوزیون جمعی ارتباط هایرسانه از استفاده میزان دهندهتکان آمار ،همچنین
 و مجـازی فضـای در بـازی در 2سـاعت میلیـارد93/8 صر  و ساعت( 1) اجتماعی هایشبکه
 مـوارد از بسـیاری در کـه هـاییگـذرانیوقـت و هـاشـبکه این اجتماعی ناپذیرجبران هایآسیب
 گویـای همگـی ،تبـاهی و فساد منجالب در جوانی فرصت اتال  و دارند ستیزیدین وبویرنگ

   است. جامعه در پرورینت فرهنگ غلبه مضرات
 و تولید بودن شرافتمندانه اص  و تالش و کار فرهنگ صیی  آموزش و سازینهادینه ،تردید بدون

 هـایسـال از دبایـ را شـدندسـتبه کیف و میزنشینیپشت فرهنگ ترویج جای به بازحمت کار  
 نمود. آغاز خانواده میی  در ،آن از قب  و ،کودکان آموزش آغازین

  یاگریزیدنـ 

 دیـن در پسـندیده و تأییـد مـورد امور از ،حرام ذیلذا ترک و اندوزیثروت و دنیا به دلبستگی عدم

                                                           
1  
2  
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 از دیگـران و خـود سـاختنمیروم و حـالل روزی کسـب تـرک یامعن به ،مسنله این ولی ؛است
 نیست. اخروی ثواب به دستیابی و تقوا و ورع داری،دین بهانه به دنیوی هاینعمت و حالل ذیلذا

 خانـه در و شـده نیازمنـد شـد: عر  ایشان به گردید. جویا مردی حال از صادق امام روزی
 خـدا بـه» فرمـود: امـام .دارنـد برعهـده بـرادرانش از برخی را وی زندگی هزینه و کندمی عبادت
 1«است. عابدتر او از ،کندمی تأمین را او زندگی هزینه که کسی سوگند!

 مصرف در اعتدال .2

 کـه بـوده کـریمقـرآن تأکیـد مـورد مسائ  از ،آن صیی  ومصر  الهی هاینعمت از مندیرهبه
 مـواد اسـتعمال 2اسـت. اخـروی و دنیوی سعادت به دستیابی و تعالی و رشد به نی  ،آن از هد 

 و طریـق دبای بلکه است، بشر غریزی و طبیعی نیاز به گوییپاسخ تنها نه قرآن، دیدگاه از مصرفی
 هدفمنـد اصـوالا  مصـر ، بایـد پس .باشد نیز بندگانش حق در خدا عنایات و آیات به ایواسطه

 موضـوع در قـرآن کنـد. کمـک پروردگـارش بـه او تقرب و انسان تکام  به ،ضمنی طور به ،بوده
 ،دیگـر سوی از و داردمی برحذر «تبذیر» و «اسرا » از سویک از را مؤمنان کرد،هزینه و مصر 

 3کند.می نهی ،هزینه و مصر  در تفری  یعنی ،«تخس» یا «بخ » از
 مصرف در افراط .الف

 اسـت. الهـی هـاینعمـت هدردادن و نیاز از بیش مصر  و اعتدال حّد  از نهادن فرا پای ،اسرا 
 اکـرم پیـامبر و 4شـمرده ناسـپا، و شـیاطین بـرادران را مسرفان کریم قرآن در متعال خداوند

اُرِّ» فرماید:می ِتِّ ِشر  مَّ
ُ
ِّ  أ ِذین  وا الَّ ِعيِمِّ ُغذ  ِّ ِبالنَّ ِّ و  ت    ب  ِهِّ ن  ي  ل  ِّ ع  ااُمُهم  س  ج 

 
 مرفهـان ،مـن امـت بـدترین 5؛أ

   «کند.می رشد اسرا  بر اجسامشان که هستند گذرانیخوش
 مصرف در تفریط .ب

 در تفـری  و فروگـذاری و الهـی هـاینعمت از دیگران و خود نمودنمیروم ،بخ  مذموم صفت
 اقتصـادی زنـدگی در و نمـوده عنوان را قناعت ،مذموم صفت این توجیه در یبرخ است. مصر 

                                                           
 . 18، ص 4، ج الکافی. کلینی، 1
 .936و  939؛ سوره انعام، آیه 88؛ سوره مائده، آیه 981و  916، 988. سوره بقره، آیه 2
 . 644و  646ص ، قرآن در اعتدالپور، . میمد حکیم3
 . 61. سوره اسرا، آیه 4

 .918، ص 9، ج ورام مجموعةفرا،، ابیبنورام 5.



   019  گیزند در اعتدال چهارم: و بيست مجلس

 و لـذت از ایبهـره خـود تنهـا نـه که جایی تا ؛گزینندبرمی را معمول از کمتر هایهزینه ،خویش
 جـاآن تا ،ناپسند صفت دهند.اینمی قرار عذاب در نیز را اطرافیان و خانواده بلکه ،برندنمی دارایی

 سـرباز نیـز حـج و زکـات و خمـس چون الهی حقوق پرداخت از حتی فرد که کندمی رویپیش
 عامـ  را ورزیـدنبخـ  و ،دشـمنان دوسـتی سـبب را بخشـندگی علـی ،امیرمؤمنان زند.می

   فرماید:می زیبا عبارتی در و 1دانسته فرزندان دشمنی

«ِّ ر  ش  ِّ ب  ا   ِخيِلِّ م  ب  ِّ ال  اِدث  ِّ ِبح  و 
 
ِّ أ اِرث   .«وارث و حادثه به را بخی  مال ده بشارت 2؛و 

 انفاق در اعتدال .3

 این است. رویمیانه و اعتدال بر ،عبادت حتی ،امور دیگر مانند نیز انفاق مورد در اسالم سفارش
 فرماید:می و نموده بیان شک  زیباترینبه صادق امام به سفارشی در باقر امام را مطلب

ِّ یا» یَّ ِّ ُبن  يك  ل  ةِِّ ع  ن  س  ِّ ِبالح  ين  يِنِّ ب  ت  ئ  ي  محوُهما السَّ : ،ت  ِّ قا   ِّ و  يف  ِّ ك  ِة؟ یا ذِلك  ب 
 
: أ وِلاِه، ِمثاُلِّ قاا   ِّ» ق  اذین  الَّ  و 

قوا ِإذا نف 
 
م أ م ُیسِرفوا ل  ل  قُتروا و   ،بـد ارک دو بین ریخ ارک انجام به نمک می سفارش را تو فرزندم! این 3؛ی 

 فرمـود: امـام اسـت؟ نکـمم زییـچ نیچنـ چگونه :پرسید صادق امام .ندک میو را دو آن تا
 ایـ و اسـرا  ،ننـدکمـی خـرج وقتـی هکـ هسـتند سـانیک مؤمنـان :دیـگومـی قرآن هکطورهمان

 «نند.کنمی رییگسخت
   ر بسیى   خید    ست چنا   رگ  ن 

 

 برکنییار بخششییت  ز ماننییی کیی  
 

 بیال گسیىر ه  بیاش  چنیا    رگی   ن 
 

 4میال  و  مید ل  ز بخشی   بسیار ک  
 

                                                           
ُج   : »666، ص والمواعظ الحکم عیون، واسطی لیثی 1. . ُجوُد الر  ه  د 

ْوال  ی أ  ل  ُضُه إ  غِّ ه  و  ُبْخُلُه یب  اد  ْضد  ی أ  ل  ُبُه إ  بِّ  « یی 
 .914همان، ص  .2
 .61، ص 3، ج الثقلین نور یرتفس. عبدالعلی حویزی، 3
 .کریم قرآن منظوم ترجمه. امید مجد، 4





 
 

 روایات و قرآن دیدگاه از مصرف مدیریت :جموپنبیست مجلس

 *آهنگران محمدرسول دکتر والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 در وری،بهـره و موجـود هـایظرفیـت و امکانـات از بهینـه هاسـتفاد معنای به ،مصر  مدیریت
 هـایبررسی و بیث مورد ،ضروری علوم از یکی عنوان به امروزه که است ممکن سط  باالترین

 ائمـه از شـدهوارد روایـات در و دارد مقولـه این به را ایویژه توجه نیز دین است. قرارگرفته وانیفرا
 را ایمان حقیقی طعم ،مؤمن» آمده: آن اهمیت در و شده یاد «معیشت تدبیر» به آن از ،هدی
 1.«معیشت در صیی  تدبیر و مصائب در صبر ،دین در تفقه خصلت: سه با مگر ؛چشدنمی
 جـوییصـرفه و بخـ  .6 مصر ؛ در رویزیاده و اسرا  .9 است: آفت دو داری ،معیشت تدبیر

 شد. خواهد اشاره آن رابتالیپُ  مصادیق از برخی و آفت دو این شرح به ،ادامه در .ناپسند

  اسراف تعریف

 در و 2است میانه حد از گذشتن در و کردنکاریگزا  معنای به «سر » ریشه از ،«اسرا » واژه
 یفیتک و مّیتک در رویزیاده هرگونه به یعنی ؛شودمی استعمال عام معنای همین به نیز الحاصط

 3شود.می اطالق ،آن مانند و اتال  و گراییبیهوده و
                                                           

 استاد دانشگاه تهران. *
 .690، ص 9، ج األنوار بحار. مجلسی، 1
 .301، ص القرآن غریب فی المفردات. حسین راغب اصفهانی، 2
 .149، ص 6، ج نمونه تفسیر. ناصرمکارم شیرازی، 3
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 مصرف در رویزیاده و اسراف از مصادیقی .1

 طبیعی منابع در اسراف .الف

 بـا و بـرده پنـاه طبیعـت دامـن بـه ،شخوی حیاتی و لیهاّو  نیازهای تأمین برای هاانسان ،گذشته در
 طـّی  بـه مجبـور آب تـأمین برای ،مثال برای کردند؛می تأمین را آن ،فراوان تالش و کوشیسخت

 فراوانـی مشـقات متیمـ  ،آن گرمای از استفاده و سوخت فراهم برای و بودند آن منب  تا مسافتی
 را خـویش مصـر  و بـوده  قائـ اهمیـت ،آن منـاب  و طبیعـت بـرای ،دلی  همین به .شدندمی

 بدون و آسانیبه طبیعی مناب  ،نوین هایفناوری و علم پیشرفت با ولی ؛کردندمی تنظیم معتدالنه
 از مسـتقیم آن تهیـه بـرای افـراد کـه آنجا از و رسدمی کنندهمصر  دست به ،دردسری گونههیچ

 میـزان بـه نیـز تـوجهی شوند،نمی متیم  راه این در نیز سختی و رنج و نشده عم  وارد طبیعت
 و نامتعادل مصر  و اسرا  دلی  ترینمهم ،این و رندندا اسرا  و اعتدال حد از تعدی و مصر 

 آید.می حساب به طبیعی مناب  غیراصولی

 پالسـتیکی مـواد و 1بنـزین ویـژهبـه اسـت، تجدیدناپـذیر کـه نفتی هایفرآورده رویهبی مصر 
ــر  ــارات ،یکبارمص ــی خس ــا  از را هنگفت ــدررفت لی ــرمایه ه ــی س ــکالت و مل ــراوان مش  ف

 ماننـد تجدیدپـذیر طبیعـی مناب  مورد در ،همچنین و کندمی ایجاد را بهداشتی و مییطیزیست
 میلیـون 94 سـاالنه )قط  هاجنگ  2 ،(است جهانی مصر  میزان برابر 6 ایران در آب )سرانه آب

 نـابودی سبب نیز آن نامعقول و غیرمنطقی ر مص که مرات  و 3ایران( در کاغذ تولید برای درخت
 دارد. تأم  بسی جای همه، این که شد خواهد نعمت بازگشت عدم حتی و

ِسُنوا» فرماید:می رضا امام ح 
 
ِّ أ ار  ِمِّ ِجو  ع  ا الن  ه  ِإنَّ ةٌِّ ف  ِشيَّ ح  ا و  ِّ م  ت 

 
أ ِّ ن  ن  ِّ ع  م  او 

ِّ ق  ت  ااد  ع  ِّ ف  ِهم  اي   وقتـی 4؛ِإل 
 دیگـر ،رفـت دسـت از وقتـی .گریزپاسـت نعمـت کـه بدانیـد ار آن قـدر ،رسـید شما به نعمتی
 «گردد.بازنمی

 غذایی مواد در اسراف .ب

ـَرُبواْ  َوْ ُكُلواْ » فرماید:می قرآن ـِرُفواْ  اَلْ َوْ اش   ایـن در .«نیـدکن اسـرا  و بیاشـامید و بخوریـد 5؛ُتس 
                                                           

1 .

2.

3.

 .336، ص العقول تحفشعبه حرانی، . ابن4
 .49. سوره اعرا ، آیه 5

https://vpb.um.ac.ir/
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 .گیردمی قرار بررسی مورد غذایی مواد اسرا  مصادیق ترینمهم ،قسمت

  آورزیان غذایی مواد مصرف و رخوریپُ ـ 

 روان و روح و جسـم بـر را گونـاگونی مشـکالت ،گونـاگون غذاهای از شکم انباشتن و رخوریپُ 
 فرماید:می اکرم پیامبر کهچنان کند؛می تیمی  آدمی

ةُِّ» ِعد  م  ُ ِّ ال  ي  ِّ ب  ِّ ُكل  اء  ِّ د  ةُِّ و  ي  ِحم  ُسِّ ال 
 
أ ِّ ر  ِّ ُكل  اء  و   سـرآغار نیز پرهیز و هاستماریبی تمام خانه ،معده 1؛د 

 «درمان. هر

 وارد آدمـی معنویـت و روان بـر را ناپـذیریجبران لطمات ،رخوریپُ  جسمی، مشکالت بر عالوه
ــی ــان آورد.م ــیم لقم ــه حک ــرش ب ــی پس ــد:م ــرم!» فرمای ــاه پس ــده هرگ ــ مع ــد رُپ ــه ،ش  اندیش

 2«مانند.بازمی عبادت از هااندام و شودمی گنگ خوابد،حکمتمی

 بـرای زمینـه ،آن نتیجه در و 3هستند وزن اضافه دارای ایران کشور مردم درصد 84 ،آمار اسا، بر
 بیمـاری درمان برای تبلیغات بازار بین، این در .است فراهم ایشان برای هابیماری از بسیاری بروز

 نظـر اسـا، بـر ولـی ؛اسـت شـده گذشـته از تـرداغ بسـیار ،جراحـی و داروهـا وسیلهبه چاقی
 و غـذاخوردن آداب رعایـت ،رخـوریپُ  و چـاقی مهلکـه از نجات راه بهترین ،تغذیه صانمتخص

 است. پرهیز یا «حمیه» ،رحمت پیامبر فرمایش بر بنا یا غذایی رژیم
  غذایی مواد ریختن دورـ 

ِّ» فرمایـد:مـی صادق امام است. الهی هاینعمت از بهینه استفاده بر ،دین هایآموزه تأکید  ِإن 
ِّ ر  ِّالسَّ ٌرِّ ف  م 

 
ِغُضهُِّ أ هُِّ ُیب  ی اللَّ ت  ِّ ح  اك  ح  ر  ؛ ط  اة  او  اا النَّ ه  ِإنَّ اُلُحِّ ف  ص  ِّ ت  ای  ،ِلش  ِّ ء  ای و  ت  ِّ ح  ك  ابَّ ِّ ص  ال  ض  ِّ ف  اِبك  ار   4؛ش 
 مفیـد چیـزی بـرای کـه باشد خرمایی هسته ریختن دور هرچند ؛است دشمن اسرا  با ،خداوند

   [.«استفاده قاب ] آب   مانده ریختن دور و است
 کودک هزار 66 حدود روزانه و بوده روهروب غذایی شدید فقر با کشورها از بسیاری که یطیشرا در
 میـزان دهنـدهتکـان آمـار دهنـد،می دست از را خود جان تغذیه سوء و گرسنگی اثر بر جهان در

                                                           
 .91، ص النبی طّبّجعفر مستغفری،  1.
ه  یا بُ » 2. ْبن  اُن ال  ال  ُلْقم  ت  و  ق  د  ع  ُة و  ق  ْکم  ت  اْلی  س  ر  ُة و  خ  ْکر  ت  اْلف  ام  ُة ن  د  ع  أل  ت  اْلم  ا اْمت  ذ  ی إ 

ن   ن 
اُء ع  ْعض 

 
. اأْل ة  اد  ب  )ورام « اْلع 

 (13، ص 9، ج ورام مجموعهابوفار،، 
3.

 .448، ص 1، ج کافی اصول. کلینی، 4
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 غـذایی مواد تن میلیون 44 رفتن هدر یعنی ؛دارد تأم  بسی جای ما کشور در موادغذایی دورریز
 1.فائو آمار اسا، بر انایر در
 بـه مردم دادنتوجه و غذایی مواد مصر  مدیریت امر بهبود راستای در سازیفرهنگ ،بین این در

 و الزم ،پـیش از بـیش 2،اسـت فقـر و نعمـت از میرومیـت آن جملـه از که اسرا  سوء عواقب
  بود. خواهد ضروری

 پوشاک در اسراف .ج

 قبایـ  آداب و رسوم نماد و آراستگی و سرما و گرما از بدن حفظ و پوشاندن برای ایوسیله ،لبا،
 دارد. اشـاره ،اسـت زینت و پوشیعیب که لبا، کارکرد دو به اعرا  سوره 61 آیه و بوده مختلف
 است: شرح بدین ،پوشاک در اسرا  مصادیق بارزترین

 لباس از نابجا استفادهـ 

 نابجـا گیریبهره ]در فرسودن و کردنهنهک است: چیز سه در ،اسرا » فرماید:می صادق امام 
 3.« مهمانی... لبا، از[

 مدگراییـ 

 تـا لبـا، پوشـش کـارکرد تنهـا نـه امروز، جامعه در مدگرایی و غرب فرهنگ رسوخ با ،متأسفانه
 سـبب بلکـه ،اسـت فزونی روبه روزروزبه عفتیبی و برهنگی و شده تیریف دچار زیادی حدود

 مـد لبـا، تهیه به اقدام ،واقعی نیاز داشتن بدون ،غفلت غافله این از تادننیف عقب برای افراد شده
 نمایند. روز

 برقوزرق رپُ  و فاخر لباس تهیهـ 

 تکبر به بپوشد، (خود نیاز و شأن از بیش لبا،) فاخر لبا، که فردی» فرماید:می اکرم رسول
 بـر ،لبـا، کـه است آن بیانگر ،روایت این 4«بود. خواهد دوزخ آتش در ،متکبر و بدیامی گرایش

 خـارج کـه مخارجی سایر است، همچنین ؛است تأثیرگذار فرد عاقبت حتی و آدمی منش و رفتار

                                                           
1

ه   2.
ُسوُل الل  ال  ر  ْن : »ق  ُه. م  ُه الل  م  ر  ر  ح  ذ   (494، ص 4، جکافی)کلینی، « ب 
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   01۷  روايات و قرآن ديدگاه از مصرف مديريت پنجم: و بيست مجلس

 از یکـی .شـودمی خـدا یـاد از غفلـت و دنیـاگرایی باعـث و است زندگی عر  و طبیعی نیاز از
   کند:می نق  خمینی امام دفتر اعضای

 را ماهیانـه مخـارج صـورت ماه پایان در داشتیم، عهده به هما هر که ایوظیفه اسا، بر روز یک»
 وآمـدهایرفت هـا،مهمانی از امام خانه مخارج ،آن ضمن و فرستادیم امام خدمت [جماران در]

 از پـس فرسـتادیم، امـام نـزد را مخـارج صورت که هنگامی بودیم. نوشته را خانه برق پول و امام
 در مرتـب امـام ایـد،داده حساب صورت که وقتی از ت:گف و زد تلفن آقا احمد حاج ،ساعتنیم
 هـزار ده از ،مـاه ایـن در امـام خانـه مخـارج زیرا است؛ ناراحت سخت و زندمی قدم باغچه لب

 مـن کنـد، تجـاوز تومـان هزار ده از من خانه خرج اگر» فرماید:می امام است. کرده تجاوز تومان
 چـه مـاه ایـن در اضـافی خرج که ببینید شما گفت: نم به آقا احمد حاج «روم.می اینجا از اصالا 
 خـرج قلم سه دفاتر، در وجوجست از پس ما شود. راحت خیالشان و بگوییم آقا به تا ؛است بوده

 خانـه از کـه گازوئیلی .9 :مثال برای ؛است نبوده امام خانه به مربوط ابداا  که یافتیم را ماه آن اضافه
 خـانواده کـه ماشـینی بـه .6 ؛بریزنـد جمـاران حسینیه انبار در را آن گفتیم ما و بود آمده زیاد امام

 برزنتـی مالمین .4 ؛بود شده وارد آن به خسارتی راننده، توجهیبی اثر بر و بردمی را امام حضرت
 زیـرا نشـود؛ دیـده بـام پشـت باالی از ایشان منزل داخ  تا بود شده تهیه امام حضرت خانه برای

 ؛فرسـتادیم امـام خدمت را خرج اضافه قلم چند این صورت دادند.می بانینگه آنجا در پاسداران
 1«شدند. خاطرآسوده ایشان ،نتیجه در

 مسکن در اسراف .د

 را ایویـژه توجه ،دین آنکه وجود با است؛ مسکن گیرگریبان آفت دو ،گراییکثرت و گراییتجم 
 و 2برشـمرده انسـان سـعادت عالمات از را وسی  خانه و داشته مبذول آن هایویژگی و مسکن به

 نکـوهش مـورد نیـز را گراییتجم  و گریاشرافی داشته، بیان دقت با را مناسب خانه هایویژگی
 .دهدمی قرار
ِّكُِّ» فرماید:می صادق امام ِّ ل  نااء  ِّ ب  ايس  ِّ ل  فااف  ِّ ِبك  ُهاو  بااٌ ِّ ف  ِّ صااِحِبه علای و  اوم  اه ی   هـر 3؛القيام 

                                                           
1

ه  2
ُسوُل الل  ال  ر  ْن » :. ق  ُ . م  اس  ُن اْلو  ْسک  م  اْلم  ْرء  اْلُمْسل  ة  اْلم  اد  ع   (468، ص 8، ج کافی)کلینی، « س 
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 را آن و بـوده آویـزان آن صـاحب برگـردن قیامـت در ،باشد نیاز مورد اندازه از بیش که ساختمانی
 «کند.می حم 
ُنوَنْ أَْ» فرمایـد:می عتاب با و گذاشته صیه مطلب این بر نیز کریم قرآن ْ َتب  َبُثـوَن؛ َ اَیةْا ِریعْ  ِبُكلِّ  َتع 

ِخُذوَنْ َوْ ُكم ْ َمَصاِنَعْ َتت  ُلُدوَنْ َلَعل   ،نیـاز بـدون و اریکبیهوده به بلندی انکم هر روی بر شما آیا 1؛َتخ 
 شـاید هکـ گیریـدبرمـی مجل  و استوار هایاخک و هاقلعه و نید؟کمی بنا برافراشته و عظیم رجیبُ 

   «بمانید؟ جاودانه
 ،کشـور سرسبز و خیزحاص  نقاط از بسیاری در که است تأم  بسی جای ،دیدگاه این به توجه با

 بـرای مجلـ  بناهـای سـاختن و مراتـ  و کشـاورزی اراضـی بـردن بـین از و درختان قط  شاهد
 ایـن در بـازنگری ،مـذکور روایـات بـه توجـه با و بوده سال روزهای از معدودی در گذرانیوقت

   است. ضروری ،غل  فرهنگ
 درمانی و آرایشی هایهزینه در اسراف .ه

 امبراکرمپیـ روایتـی در و بـوده دیـن تأکیـد مـورد فـردی بهداشت رعایت معنای به ،آراستگی
ِّ» فرماید:می عالی الله ِّ ِان  ِّ یبِغُضِّ ت  ِساخ  ِّ الو  اِعث   را ژولیـده و آلـوده شـخص متعـال خداونـد 2؛والش 

   .«داردمی دشمن
 هـایهزینه تیمی  بر عالوه که شده تبدی  جامعه معضالت از یکی به نیز آراستگی در افراط البته

 و تریلیـون 90 ساالنه ،آمار طبق است. تهانداخ مخاطره به را افراد روانی و جسمی سالمت گزا ،
 غیرشـرعی مبیـث از جـدای کـه 3است ایران در آرایشی لوازم مصر  هزینه تومان میلیارد 600
 گـروه ایـن قاچـاق ویـژهبه و رویهبی واردات دلی  به عمومی، مجام  در خودآرایی گونهاین بودن
 آید.می وارد کشور اقتصاد بر ناپذیریجبران لطمات ،هاکاال

 بخـش و 4اسـت جهـانی آمـار استاندارد برابر سه ،ایران در دارو مصر  سرانه نیز درمان زمینه در
 داده قرار تهدید مورد را جامعه سالمت داروها این جانبی عوار  و بوده خودسرانه ،آن از اعظمی
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   011  روايات و قرآن ديدگاه از مصرف مديريت پنجم: و بيست مجلس

 .داریم قرار جهان لاّو  رتبه در نیز زیبایی جراحی نظر از .است
 و ضرورت بدون آرایشی و درمانی مسائ  زمینه در ما جامعه اسرا  و افراط انگربی ،شد بیان آنچه
 است. نیاز

 ناپسند جوییصرفه و بخل از مصادیقی .2

 و ورزیدنبخ  کشیدن،ریاضت کردن،مصر کم معنای به ،مصر  مدیریت و معیشت در تدبیر
 ،نمونـه بـرای اند؛مذموم هم یمالاع چنین و نیست نفقه تیت افراد و زیردستان قراردادن تنگنا در
ِخيُلِّ» آمده: خدارسول از روایتی در ب  ِعيٌدِّ ال  ِّ ب  ِهِّ ِمن  ِعيٌدِّ اللَّ ِّ ب  اِسِّ ِمن  ِعيٌدِّ النَّ ِّ ب  ة ِمن  نَّ ج  ِّ ال  یٌبِّ و  ِر ِّ ق   ِمان 

ار  اسـت دور مـردم و بهشت خدا، از 2،کند(می مصر  اعتدال حد از کمتر که )کسی بخی  1؛النَّ
   .«است دیکنز دوزخ آتش به و

 قناعـت اشـتباهبـه ،بخـ  و گرفتـه صورت خل  ،قناعت و ورزیدنبخ  واژه بین نیز اوقات گاهی
 و اسـت نیـاز مـورد آنچـه از کـم مقدار به نمودنبسنده معنای به لغت در ،قناعت شود.می تلقی

 پایـانبـی گـنج بـه آن از روایـات در و رددا فردی جنبه هچآن از بهینه استفاده و شودمی فرد نصیب
 اعتبـاری و مـالی امکانـات از دیگران و خود نمودنمیروم معنای به ،بخ  ولی ؛است شده تعبیر

 ایـن ،شـد بیـان کهگونههمان و است مالی تمکن صورت در دیگران به سودرسانی عدم و خویش
 است. گرفته قرار نکوهش مورد بسیار عم ،

 غذایی مواد مصرف ناپسند جوییصرفه .الف

 اسـت؛ شـده اسـتفاده طیبـات واژه از ،خـوردن به دستور از پس ،مورد چندین در ،کریم آنقر در
ا یا» مانند: َُ ذیَنْ َأی  ْ ُكُلوا آَمُنوا ال  باِتْ ِمن  نـاُكم ْ مـا َطیِّ ـُكُروا َوْ َرَزق  ـهِْ اش   ایمـان هکـ سـانیک ای 3؛ِلل 
   .«آورید جا هب را خدا رکش و دبخوری ایم،داده روزی شما به هک اییزهکپا هاینعمت از !ایدآورده
 از بسیاری مضرات است. بدن به آن ضرررسانی عدم و سالمت ،غذا بودنطیب مصادیق از یکی

 تـنقالت و پـالم هـایروغـن و کنسروشـده مـواد ماننـد ،دارد قرار مردم غذایی سبد در که موادی
                                                           

 . 84، ص الشریعة مصباح. منسوب به امام ششم، 1
ُهو  ُبْخٌ .: »اإلمام العسکری .2 یه  ف  ل  اد  ع  ْن ز  ن 

، ف  اراا ْقد  اد  م  ص  ْقت  ال  ، الخـاطر تنبیـه و النـارر نزهـة)حسین حلوانی، « ل 
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 ،است بیشتری هزینه صر  مستلزم سالم غذای تهیه اینکه دلی  به ولی است؛ شده ثابت ،ناسالم
 وجـود بـا ،مثـال برای ؛آورندمی روی مضر و ترارزان غذایی مواد به و کرده نظر صر  آن از افراد
 اثبـات آن مضرات و گرفته صورت جامد و مای  هایروغن برخی زمینه در فراوانی تیقیقات آنکه
 تبعـات و مشکالت و بیماری اثر رب که هاییهزینه و ضررها از غاف  و تربودنارزان علت به ،شده

 گیرد.می قرار استفاده مورد ،شودمی ایجاد آن

 ،اسـرا  فرمـود: ایشـان چیست؟ اسرا  :پرسید صادق امام از فردی» :است آمده روایتی در
 مـواد بـه آوردنروی ،بنـابراین .«بزنـد صـدمه بـدنش به و ببرد بین از را مالش انسان که است آن

 ایشـان ،همچنـین آیـد.مـی حسـاب بـه اسرا  ،دارد کمتری هزینه اینکه جودباو ناسالم، غذایی
 صورتی در ؛نمک و نان خوردنیعنی[ اقتار،»] فرماید:)اقتار(می نظریتنگ و بخ  مفهوم درمورد

 1«داری. تریمناسب غذای برای قدرت که
 نیسـت. مغـذی مـواد از خـود نمـودنمیـروم و کـردنهزینهکم معنای به ،جوییصرفه ،بنابراین

 برابـر چنـدین ،ایـران در مضر غذایی موادی مصر  که است آن بیانگر ،آمار به نگاهی ،متأسفانه
 مصـر  و برابر( 6 نمک و برابر 3 هانوشابه برابر، 8 شکر :مصر  مثالا ) جهانی مصر  میانگین

 2است. آن از کمتر سوم( )یک سبزیجات و چهارم( )یک لبنی مواد
 اسـرا  از جلوگیری بهانه به ناسالم غذایی مواد از استفاده ،مذموم هایجوییصرفه از دیگر یکی

 از جلـوگیری بهانـه بـه ولی 3است؛ شدهاثبات امری ،نان کپک زابودنسرطان ،نمونه برای ؛است
 شـیر وارد مسـتقیم کپک و کندمی تغذیه آن از دام و داده قرار دام اختیار در را زدهکپک نان اسرا ،

 اسـتفاده مـورد دام گوشـت و شیر دوباره و نمایدمی وارد دام بدن به را عمیقی صدمات و شده دام
 بود. خواهد انسان در سرطان ویژهبه ،فراوان هایبیماری ساززمینه و گیردمی قرار انسان

 مسکن در اعتدال رعایت عدم .ب

 ویالیـی منزل ساخت امکان هک زمانی در حتی بنا، تجمالت و نشینیآپارتمان به افراد می  ،امروزه
 دارای ایخانـه داشتن بر دین اکید سفارش که صورتی در ؛است فزونی به رو ،دارد وجود وسی  و

                                                           
ْکُ  اْلُخْبز  و  الْ . »1 ال  أ  اُر ق  ْقت  ا اإْل  م  ن  ُقْلُت ف 
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 1است. وسی  حیاط
 و آهـن تقاضـای مـردم از سـد ساخت در ذوالقرنین آمده: کریم قرآن در نیز بنا استیکام مورد در

 بـه کـه ایانـدازه آن مـا جامعـه در ،متأسـفانه 2.کنـد بنا مستیکم ایسازه تا ؛نمود را مذاب مس
 ،امـر ایـن و نیسـت توجـه مورد بنا استیکام ،شودمی داده اهمیت اضافی هایهزینه و تجمالت

 خسـارات و بـوده نـاایمن سـی  و زلزلـه چـون طبیعـی بالیای برابر در بناها ربیشت که شده سبب
 ،بنـا اسـتیکام در جوییصرفه بهانه به و بجا ههزین صر  عدم ،بنابراین آید. بار به ناپذیریجبران
   د.نباش داشته قرار ناایمن وضعیت در هاساختمان معمول که شده سبب

 درمانی و بهداشتی هایهزینه در ناپسند جوییصرفه .ج

 غـموهم تمام و دنگرمی سرمایه چشم به ،طال و ملک و پول به انسان که است تعجب بسی جای
 نـه و اسـت برگشـت قابـ  نه که عمر سرمایه به ولی ،بنددمی کاربه آن از تصیان برای را خویش

ِّ» فرمایـد:مـی علـی ،امیرمؤمنـان باشد.می اهمیتبی ،دارد جایگزین ام   َ ع 
 
اةِِّ أ م  ع  اةُِّ الن  اِفي  ع   ال 

ا ِنُموه  ت  اغ  ا ف  ي  ن  ِّ ِللد  ة و   و دنیـا یبـرا را آن شـما اسـت. تندرسـتی و عافیت نعمت، ترینبزرگ 3؛اآلَِّر 
   «بشمارید. غنیمت ،خود آخرت

 بهانـه بـه ،سـالم تفرییـات و ورزش ویژهبه ،بیماری از پیشگیری هایراه و سالمتی به توجه عدم
 درمـان عـدم و بیمـاری بـروز لیـهاّو  عالئم به توجهیبی نیز و معیشتی، مشکالت و نداشتنوقت

 انـواع و عروقـی قلبی هایبیماری بروز عل  ترینمهم از ،هاهزینه در جوییصرفه بهانه به موق به
 عنـوان بـه را طال توجهی قاب  مقدار خانمی که ایمشده مواجه بارها صینه این با هاست.سرطان

 ایچـاره خـویش خراب دندان چندین برای ولی ؛است آن افزایش درصدد و نموده استفاده زینت
 .کندنمی برگشت غیرقاب  سالمتی صر  ،است برگشت قاب  ایسرمایه که را طال و نیندیشیده

 

                                                           

ق   .1 اد  ه  الص 
الل  ْبد  ی ع  ب 

ْن أ  :  ع  ال  یُق »ق  ض  اُر ف  ا الد  م  : و  أ  ة 
ث  ال  ی ث  ْؤُم ف  ا. الشُّ ه  ت 

ـاح   یحضـره ال مـن)شـیخ صـدوق، « س 
 (448، ص 4، ج الفقیه

 .18سوره کهف، آیه  2.
 .938؛ همان، ص 940، ص العقول تحفشعبه حرانی، . ابن3





 ؛ عوامل و موانعینزاع و درگیر
 
 
 
 
 
 

 
 

 ها میان مردمهای نزاع و درگیریعلل و زمینه 
 عوامل و راهکارهای افزایش آستانه تحمل 





 مردم میان هایریگدر و نزاع هایزمینه و علل :ششموبیست مجلس

 *نیفرا شریعتی سعید دکتر والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 نیسـت روزی شـاید و شودمی رسیدگی و گشوده هادادگاه در کیفری و حقوقی پرونده هاده روزانه
 فیزیکـی هـایدرگیری و هـانزاع گاه و لفظی مشاجرات و بگومگوها شاهد ،خیابان و کوچه در که

 دیـده تریردهگسـت ابعـاد و تنوع با بزرگ، شهرهای در ویژههب ،شهری جوام  در لهنمس این نباشیم.
 دبایـ که است میدانی دقیق هایپژوهش نیازمند ،خیابانی هاینزاع عوام  و عل  بررسی شود.می

 در شـدهانجـام مطالعات نتایج از استفاده با ،مقاله این در شود. انجام مختلف پژوهشگران توس 
 بـا دیگـر، بخشـی در و کنیممـی اشـاره خیابـانی هـاینزاع عوام  و عل  ترینمهم به ،زمینه این

 طـرح صـدد در ،معصومین روایات و آیات از استمداد با و نظرانصاحب اتینظر از استفاده
 غـانمبلّ  اسـتفاده مـورد کـه باشـد هسـتیم. خیابـانی مشاجرات و هانزاع کاهش برای هاییح راه

 گیرد. قرار ارجمند

 نزاع تعریف .الف

 نشـان خـود از عصـبانیت مواق  در فرد که نیهیجا اغلب است واکنشی و رخداد درگیری، و نزاع
 هایآسـیب شـود.می مصـدومیت و شـتم و ضـرب فیاشـی، تـوهین، موجـب غالباا  و دهدمی

 کند.می تهدید جدی طور هب را جامعه هایبنیان که است انسانی ناسالم رواب  از ناشی اجتماعی
 ،ایـران امـروز جامعـه در اجتمـاعی هایآسـیب تـرینعمـده که دهدمی نشان موجود تیقیقات

                                                           
 یار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق.استاد *
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   مالی. جرایم و تکدی فرار، گری،روسپی قت ، سرقت، درگیری، و نزاع اعتیاد، از: نداعبارت

 بحث اهمیت .ب

 روابـ  در اخـالل ایجـاد بـا کـه اسـت هـایی آسیب دسته آن از ،جامعه در درگیری و نزاع پدیده
کنده فضایی اجتماعی،  بـا ،امـر این که آوردمی وجود به ادافر میان در را دشمنی و کینه بغض، از آ

 1سازد.می متضرر معنوی و مادی نظر از را جامعه بعدی، هایتنش و نزاع ایجاد برای سازیزمینه
 و فرهنگـی امـور متصـدیان پـرداختن اهمیت رسمی، مراج  توس  هشدمنتشر آمارهای مالحظه

 ،موجـود آمارهـای کـه کنیم توجه کتهن این به اگر ویژههب ؛سازدمی روشن موضوع این به را تربیتی
 شـده مراجعه هاکالنتری یا قانونی پزشکی مانند مربوطه نهادهای به که است مواردی به ناظر تنها

 اسـا، بـر اسـت. یافتـه خاتمـه طـرفین، گذشت یا مردم پادرمیانی با نیز موارد از بسیاری است.
 پزشـکی بـه نزاع مورد 310694 مجموعاا  9414 سال در 2،کشور قانونی پزشکی رسمی گزارش
 مربـوط مـورد 919411 و ،مردان به مربوط مورد 414833 تعداد، این از که شده مراجعه قانونی

 688493 کـه بـوده مـورد 410144 نزاع آمار ،18 سال ماهه هشت در ،همچنین است. زنان به
 نشـان خـوبیبـه موجـود آمارهای است. زنان به مربوط مورد 963641 و ،مردان به مربوط مورد

 در توانـدمی ،امـر ایـن و اسـت زنـان از بیشـتر مراتببه ،مردان میان نزاع شیوع میزان که دهدمی
 ریشـه ،نـزاع ساززمینه اجتماعی   هایفعالیت در حضور میزان و روحی جسمی، وضعیت تفاوت
 باشد. داشته

 ناپـذیری جبـران اقـبعو موجـب ،افراد دستر، در قتاله آالت وجود موارد، بسیاری در متأسفانه
 سـاله 63 جـوانی قتـ  بـه اخـتال  یک ،تهران در 18 بهمن 68 تاریخ در ،نمونه برای ؛شودمی

 و اسـت مـن همشـهریان از ،وی همـراه و مقتول» داشت: بیان لیهاّو  اظهارات در قات  شد. منجر
 کـه بـود قتـیو چند دیم.نمو مهاجرت تهران به کار برای که کردیممی زندگی شهرستان در هاسال

                                                           
حالت و شیوه های کنترل خشـم و گـرایش افـراد بـه نـزاع  –خشم صفت »اکبر پیراسته مطلق، . فریبرز نیکدل و علی1

 .998، ص 1های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، ش ، مجله پژوهش«جمعیدسته
ها در وبگـاه رسـمی سـازمان پزشـکی تفکیک اسـتانه، بـ9418و هشت ماهه اّول سال  9414. آمار نزاع در سال  2

 ، نشانی: 94/90/9418قانونی کشور قاب  دسترسی است؛ تاریخ مشاهده: 



   06۷  مردم ميان درگيری و نزاع هایزمينه و علل ششم: و بيست مجلس

 در ،حادثـه شـب .کردیممی فیاشی یکدیگر به تلفن پشت روزی چند و داشتم اختال  مقتول با
 آشـپزخانه بـه هـم مـن و کرد حمله قمه با دیدم ،آمدم بیرون وقتی و زد را خانه زنگ که بودم خانه
 1«همیدم.نف چیزی دیگر که بودم عصبانی قدرآن .شدیم درگیر همدیگر با و آوردم چاقو و رفتم

 نزاع هایزمینه و علل .ج

 عوامـ  تـرینمهـم بـه اینجـا در که دارد متعددی عوام  و عل  جامعه، در خشونت و نزاع شیوع
 کنیم.می اشاره فردی

 افراد دانش و تحصیالت میزان بودنپایین .1

 صـدر را درگیـری و نـزاع عل  ،پرداخته پژوهش به اجتماعی هایآسیب زمینه در که پژوهشگرانی
 پـی درگیـری و نـزاع کـاهش و افـراد تیصـیالت سـط  افزایش میان معناداری رابطه به ،اندکرده
 که: داردمی بیان هاپژوهش از یکی نتیجه مثال، برای ؛اندبرده

 تـا شـودمی موجـب و شده افراد عملی و عمومی هایآگاهی افزایش باعث تیصیالت، افزایش»
 تغییـر باعـث ،تیصـیالت سویی، از بدهند. نشان کمتری گرایش جمعی هاینزاع به نسبت آنان

 جمعــی هــاینزاع بــه گــرایش شــدت از و شــودمی فرهنگــی تغییــرات و اجتمــاعی هــایارزش
   2«کاهد.می
 و معنـاداربودن بـه توجـه بـا که اندداده پیشنهاد درستیبه حوزه، این پژوهشگران اسا،، همین بر

 آمـوزش بـه تـریافزون اهتمـام دبایـ جمعـی، نـزاع بـه گرایش و تیصیالت رابطه بودنمعکو،
 3گیرد. صورت سوادیبی کاهش و هاخانواده

 دیـن ایـن اهتمـام نشـانه ،فرزنـدان آمـوزش بـه سفارش و آموزیعلم بر دین بزرگان فراوان کیدأت
 رشـد و اسـتعداد شـکوفایی موجـب دانش، افزایش است. افراد فرهنگی و فکری رشد به مقد،
 سـط  در آدمیـان ،نتیجـه در و هاسـتانسـان فرهنـگ و بیـنش سط  اعتالی و وجودی ظرفیت
 د.گیرنمی قرار دیگران با رواب  از باالتری

                                                           
1 . .

شناختی عوام  مؤثر بر میزان گرایش به نزاع جامعه بررسی»زاده،  عبدالرضا نواح و علی عنبری، حسین حسین. علی2
 .691، ص 49، فصلنامه دانش انتظامی، ش «جمعی؛ مورد مطالعه: شهر اهوازدسته

 .669. همان، ص 3
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ُعِّ عاِلٌمِّ» فرمود: باقر امام ف  ت  ِمِهِّ ُین  ُلِّ ِبِعل  ض  ف 
 
ِّ أ ِّ ِمن  ِعين  ب  ِّ س  ل ف 

 
اِبد أ  علمـش از مـردم کـه عالمی 1؛ع 

 فرزنـدم!» است: آمده فرزندش به لقمان وصایای در «است. برتر عابد هزار هفتاد از ،دشون منتف 
 آن در تـو کشـتی دیبا .اندغرقه آن در [مردم از] اریبس جهانی که است ژر  ییایدر ایدن راستی،به

 لنگـرش و دانـش شیراهنمـا ،در  خ   شیناخدا ،توک  بادبانش و باشد مانیا بار از رپُ  و الهی تقوای
 2«باشد. ییبایشک

 شرعی کاماح به ناآگاهی .2

 دیـده بسـیار آن در درگیـری و نـزاع کـه اسـت هاییسـاحت از یکـی معامالتی، و حقوقی رواب 
 و احتیـاطیبی حقـوقی،  ئمسـا بـه افـراد آشـنایی عدم ها،نزاع این غالب اصلی عام  و شودمی

   است. دیگران حقوق به احترام عدم و معامالتی امور در مسامیه بیجا، اعتماد
اا» گفت:می منبر فراز بر علی که شنیدم گوید: نباتهبناصبغ  ِّ ی  ار  ش  ع  اارِِّ م  جَّ اه ِّ الت  ِفق  ِّ ال  ِّ ُثام  ار  ج  ت  م   ال 

ه ِّ ِفق  ِّ ال  ِّ ُثم  ر  ج  ت  م  ه ِّ ال  ِفق  ِّ ال  ِّ ُثم  ر  ج  ت  م  ِّ  ال  ِهِّ و  ا اللَّ ب  لر  ِذهِِّ ِف  ل  ةِِّ ه  ُمَّ ی األ  ف   َّ
 
ِّ أ ِبياِبِّ ِمان  اِلِّ د  م  ای النَّ ل  ا ع  اف   ای 3؛الصَّ

 سـپس د،یـریبگ ادیـ را احکـام ابتـدا د!یکن تجارت سپس د،یریبگ ادی را احکام ابتدا اجران!ت گروه
 نیـا انیـم در ربـا کـه قسـم خـدا به د!یکن تجارت سپس د،یریبگ ادی را احکام ابتدا د!یکن تجارت

 در دقـت دلی  هب کید،أت و دستور این .«است سنگ تخته روی بر مورچه حرکت از داتریناپ ،امت
 بسیاری است. معامالت در الهی حرام و حالل به توجه نیز و ربا گرداب در دچارنشدن و تجارت

 احکـام بـه پایبنـدی عدم در ریشه ،شودمی کشیده هادادگاه به امروزه که اختالفاتی و منازعات از
 طـر  تخصـص عـدم و جهـ  از سوءاسـتفاده و فریبکـاری دارد. دینـی باورهای ضعف و الهی

   هاست.نمونه ینا از یکی مقاب ،
 امبریـپ زنـان نزد زینب نام به عطرفروش زنی خدا رسول زمان در» فرماید:می صادق امام
 مـا هایاطاق ی،یآمی ما خانه به که هنگامی» فرمود: او به د،ید را یو اسالم پیامبر وقتی .بود آمده

 امبریـپ ای ت،اسـ خوشـبوتر خودتـان بـوی بـه ،خانه هایاطاق» گفت: نبیز «.شودمی خوشبو
 مـزن غـش و بفـروش خوبی جنس ،فروشیمی جنسی هرگاه فرمود: او به امبریپ گاهآن «خدا!

                                                           
 .44، ص 9، ج الکافی. کلینی، 1
 . 98. همان، ص 2
 .940، ص 4. همان، ج 3



   061  مردم ميان درگيری و نزاع هایزمينه و علل ششم: و بيست مجلس

 روایـت در و 1«.اسـت بهتـر [آن داشتن برکت و] مال ماندن برای و ترکینزد اتقو به ،روش نیا که
 امـام زیرو .فروختممی 2سابری ،[نورکم و] هیسا جاهای در من» د:یگومی حکمبنهشام دیگر،
 و] هیسـا جاهـای در فـروش هشـام! ای فرمـود: مـن به و گذشت من بر سواره ،کاظم موسی

   3«ست.ین حالل ،غش و است انتیخ و ب(ی)فر غش ،[نورکم
 نزاع کیفری پیامدهای از اطالع عدم .3

 نابخردانـه گفتـار و رفتـار منشـأ و پوشـاندمی را انسـان عقـ  ایپرده همچون نشده،کنترل خشم
 ایـن در شود.می پشیمانی دچار شخص خود غضب، لهیب فرونشستن با که صورتی به ؛شودمی

 بـه پروابی و نداغاف  یا خبربی ،خود گفتار و رفتار اخروی و دنیوی پیامد از افراد از بسیاری میان،
 را انسـان آبـروی و عزت دیگران، با مشاجره روایات، اسا، بر پردازند.می زدوخورد و ناسزاگویی

ِّ» فرمود: اسالم پیامبر 5است. انسان اعمال فساد موجب و 4بردمی بین از ام  ِّ ل  ای    ِئياُلِّ ی  ر  ب   ج 
اِن  ه  ن  ِّ ی  ن  اةِِّ ع  ح  ااِ ِّ ُمال  ج  اا الر  ااِن  كم  ه  ن  ِّ ی  ان  ِبِّ ع  اِرِّ ُشار  م  خ  ِّ ال  ةِِّ و  ااد  ِّ ِعب  اان 

ث  و 
 
 مـرا جبرئیـ  پیوسـته 6؛أ

   «بتان. پرستش و خواریمی از داشتبازمی کهچنان ؛مردمان با درافتادن از داشتبازمی
 و فیاشـی قبیـ  از افـراد به توهین» اسالمی، مجازات قانون 808 ماده موجب به قانونی، نظر از

 40 یـا و ضـربه 13 تا شالق مجازات به ،نباشد قذ  حد موجب هکچنان رکیک، الفا  استعمال
 قـانون، همـین 894 مـاده موجب به ،همچنین «بود. خواهد نقدی جزای ریال میلیون یک تا هزار

 بـه مـورد حسـب ،نـزاع در کننـدگانشـرکت از هریـک ،نمایند منازعه یکدیگر با ایعده هرگاه»
 شوند:می میکوم زیر مجازات

 سال؛ سه تا یک از حبس به ،شود قت  به منتهی نزاع که صورتی در یک.
 سال؛ سه تا ماه شش از حبس به ،شود عضو نقص به منتهی که صورتی در دو.

                                                           
 .949. همان، ص 1
 . نوعی جامه نازک مرغوب.2
 .989، ص 4، ج فیالکا. کلینی، 3
ه  . »4
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 یکسال. تا ماه سه از حبس به شود جرح و ضرب به منتهی که صورتی در سه.
 «شد. نخواهد مورد حسب دیه یا قصاص مقررات اجرای مان  فوق، هایمجازات :6 تبصره

 اجتماعی اخالق رعایت عدم .4

 بایـد افراد بلکه ؛نیست کافی الهی میرمات از اجتناب و فقهی احکام رعایت تنها اسالم، نگاه از
 از اخالقـی، اصـول رعایـت دهنـد. قـرار العـیننصب را اخالقی هایآموزه خود، میان رواب  در

 ،دیـن عالمـان و پیشـوایان عملـی سـیره و هاسـفارش در کنـد.می جلـوگیری هـانزاع از بسیاری
 شـده نقـ  ،روایتـی در شـود.می دیـده معامالتی رواب  در اخالق بر کیدأت از بسیاری هاینمونه
 بازارهـای بـه و خـارج حکومت مقر از از روز هر کوفه، در حکومتش دوران در علی که است
 ای» داد:مـی نـدا بلند صدای با و کردمی توقف ،رسیدمی که بازاری هر به کرد.می سرکشی کوفه

 بـا ،دیـخواه برکـت ،رییگآسان از .دیکن ریخ طلب او از د...یبترس خدا از کاسب! و تاجر صنف
 از د،یـبازدار ادکردنیـ سـوگند از را گریکدی د،ییارایب را خود بردباری با د،یباش مییصم دارانیخر

 انصـا  بـا [شـدگانمغبـون و] مظلومـان با د،یدار دور ظلم از را خود د،ییجو دوری ییگودروغ
 مـردم حـق از و دیـکن وزن و دییـمایبپ تمـام را تـرازو و مانـهیپ و د،یمشو کینزد ربا به د،یکن رفتار

 گـردش کوفـه بازارهـای همـه در ،گونـه نیبـد «.دیمپرداز فسادگری به نیزم در و دیمکاه زییچ
 1پرداخت.می مردم امور دادنصلهیف به و گشتبازمی ،آن از پس و کردمی

 هنگـام در کـاال از رویهبی تعریف از پرهیز 2،معامله در فردانکردن و امروز و قولیخوش بر کیدأت
 طـر  درخواسـت پذیرش و تنگدست بدهکار به دادنمهلت 3،خرید هنگام رد مذمت و فروش
 شرح کتاب در ثانی شهید است. روایات در شدهذکر هاینمونه از 4،معامله زدنهمبه برای معامله
 و انصـا  و اخـالق به موارد، این غالب که کندمی اشاره مورد 63 به تجارت آداب باب در لمعه

 منصـفانه و مساوی طور هب مختلف افراد با تاجر :اینکه مانند ؛است وطمرب دیگران حقوق رعایت
 فـاش ،دارد عیبـی کـاالیش اگـر نکند؛ زینت را کاالیش ،مشتری رغبت جلب برای کند؛ برخورد

                                                           
 .949، ص 4، ج الکافی . کلینی،1
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 بـار سـه ،خریـد از پـس مشتری است؛ برکت موجب که باشد گیرسه  فروش و خرید در سازد؛
 خریـد، هنگام در و بیشتر قدری فروش، هنگام در سازد؛ یجار زبان بر را شهادتین و گوید تکبیر
 اسـت؛ داده وی بـه احسـان وعده که کسی از ویژههب ،نگیرد سود نامنؤم از کند؛ وزن کمتر قدری

   1نزند. همبه را دیگران معامله ،باالتر قیمت پیشنهاد با یعنی ؛نشود وارد دیگران معامله در
 معامالتی روابط در دوراندیشی و دقت عدم .5

 دلیـ  به افراد که شده دیده بسیار هاست.نزاع از بسیاری پیدایش زمینه حقوقی،  ئمسا با ناآشنایی
 اند.شـده ضـرر و آسـیب دچـار ،معـامالتی و مـالی امـور در انگـاریسه  یا یکدیگر به اعتماد

 اثبـات از ،معتبـر شـهود یـا کتبـی سـند مانند ،پسندمیکمه مدرک نداشتن دلی  به که طلبکاری
 دیگـری نکـاح عقـد بـه ،استشهاد یا و رسمی سند بدون که زنی ماند؛می عاجز دادگاه در طلبش
 مانـد؛می بـاز خـود ارث یـا مهریه دریافت از زوجیت، علقه اثبات در ناتوانی دلی  به و آیددرمی

 هکـ ضـامنی فروشـد؛مـی ناشناسی مشتری به را کاالیی کافی، تضمین اخذ بدون که ایفروشنده
 مسـائلی و کنـدمی ضـمانت را متعـددی هایوام دیگری، به کمک و خیر نیت با غالباا  و میابابی

 بـه معمـوالا  کـه حقـوقی امـور در دوراندیشـی و دقت عدم از است هایینمونه همگی ،آن نظایر
   گردد.می منجر نزاع و کینه و اختال 

 و حسـاب داشـتن بـه معامله، در ی تسه و اخالق رعایت بر تأکید موازات به اسالمی فرهنگ در
 ترینطـوالنی کـه بدانیم است جالب است. گردیده اهتمام دوراندیشی و حزم و استیکام و کتاب

ـا یـا» خـوانیم:می بقـره 686 آیـه در است. آن بر شاهدگرفتن و یند   کتابت باب در ،قرآن آیه َُ  َأی 

ِذیَنْ ُتم ْ ِإذا آَمُنوا ال  ْ َتداَین  ن 
ْ ِإلی ِبَدی  ی َأَجـل   نیـز و یـند   کتابـت بـر ،آیـه ایـن در «. ...َفـاكُتُبوه ُمَسـما

 انکـار از جلـوگیری ،امـر ایـن اصـلی فلسفه است. شده فراوانی کیدأت وثیقه گرفتن و شاهدگرفتن
 است. آن شرای  و یند   میزان ین،د   اص  مورد در بعدی هاینزاع و حق
 حکـم پانصـد ،بقـره سـوره در که است آمده خبر در د:یگومی معروفش ریتفس در میابراهبنعلی

   است. شده وارد صاخ 3حکم   نوزده قولی، به و 2حکم پانزده ،هیآ نیا در و است اسالمی

                                                           
 .684، ص 4، ج البهیة الروضة. شهید ثانی، 1
 .13، ص 9، ج قمی تفسیرابراهیم قمی، بن. علی2
 .410، ص 6، ج نمونه تفسیر . ناصر مکارم شیرازی،3



0۷0    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 فردی اخالق هایآسیب .6

 اعتقـادات ریشـه و پایـه بـر کـه ماسـت نفسـانی ملکات و اخالق درخت میوه ها،انسان ما رفتار
 بسـیار ،اجتمـاعی روابـ  تنظیم در اخالق نقش دلی ، همین به باشد. شده استوار حقه و صیی 

 صـیی  تربیـت عـدم در ریشـه ،خیابـانی هـایدرگیری و هـانزاع از بسـیاری است. کنندهتعیین
 شود:می اشاره ،هستند نزاع ساززمینه که صفت چند به ،نمونه برای ؛دارد اخالقی

ن» فرماید:می علی امام :بودنراضی خود از یک. ِّ م  ِّر  ان ِضی  فِساه ع  ِّ ن  ُثار  ياه السااَُِّطِّ ك  ل   1؛ع 
 شـخص   کـه است نآ ،امر این علت «شود. بسیار او بر کنندهخشم ،باشد راضی خود از که کسی

 متوجـه بینـد،می اشطبیعـی حـد و واقعـی شـأن از باالتر را یشخو منزلت و قدر ازخودراضی،
 صـدد در ،خطاهـایش و عیـوب یـانب مقابـ  در د.پذیرنمی را خود عیوب و شودنمی اشتباهاتش

 و مـردم احتـرام انتظـار ،شخصـی چنـین عـالوه، هب 2د.انانگیزبرمی را مردم خشم برآمده، توجیه
 خشـم موجب ،امر همین و شناسندنمی را او حق مردم وی، گمان به دارد. را هایشحر  پذیرش

   3شود.می متقاب  نفرت و
 مرحـوم اللـهآیت خـدمت به وقتی ،همدانی میمعصو مالعلی آخوند العظمی اللهآیت مرحوم

 ایشـان ،کنـدمی موعظه تقاضای ایشان از و رسدمی ()نخودکی اصفهانی حسنعلی شیخ حاج
 کـاری تـوانیممی و فهمیممی را مرنجان فرماید:می آخوند اللهآیت «مرنجان! و مرنج» فرماید:می

 اسـت. مشک  خیلی کار این مرنج، مورد در ولی نشوند؛ خاطرآزرده و رنجش ما از مردم که کنیم
 کنتـرل را خـود انسـان آورد، وجود به ناراحتی اسباب یا کرد اهانت که کسی وقتی شودمی چطور

 اللـهآیت نرنجـد؟ خـودش هـم و ندهـد بـروز را نـاراحتی هـم کهطوریبه نشود؛ ناراحت و کند
 4«کند.نمی پیدا رنجش وقت هیچ نداند، کسی را خودش همواره انسان اگر» فرمود: نخودکی

 سـفارش دیـن پیشـوایان سـوی از که رفتاری قواعد از یکی :عجولنه قضاوت و ظن سوء دو.
 را خـود بـرادر گفتار و رفتار» فرمود: علی است. دیگران رفتار مورد در صیت بر حم  شده،

 نداشـته تـوجیهی و صـیی  میمـ  کـه زند سر او از امری اینکه تا ؛کن حم  میم  بهترین بر
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 بـدون ،خبرهـا به اعتماد است. دیگران مورد در عجوالنه قضاوت اثر در هانزاع از برخی 1«باشد.
 و نـزاع هایزمینـه جملـه از ،نیز دیگران رفتار از سوءبرداشت و سوءظن سنجی،صیت و تیقیق
 است. یدرگیر
 ورتـرشـعله زبـان نتـرلک عدم اثر در ،هادرگیری و هانزاع از بسیاری آتش   :زبان کنترل عدم سه.
 غفـاری ابوذر که خوانیممی باقر امام از ،حدیثی در برد.می فرو خود در را طر  دو و گرددمی
 کـهگونههمان پس، است. شر و خیر کلید زبان، این علم! طالب ای» گفت:می مرتباا  مواعظش در
 روایتـی، طبـق همچنـین 2«بگـذار. بنـد و قفـ  زبانت بر ،نهیمی بند و قف  دینارت، و درهم بر
 زبـان، از برخاسـته مفاسـد زیـرا ؛است بدن اعضای سایر عذاب از ترسخت بسی زبان، عذاب»

 3«نیست. جوارح سایر با مقایسه قاب 
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ْبد  الل  ی ع  ب 
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 تحمل آستانه افزایش راهکارهای و عوامل :وهفتمبیست مجلس

 *فرانی شریعتی سعید دکتر والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 و تأثیرگذار اجتماعی   و مییطی هایزمینه به باید خیابانی، هایدرگیری و هانزاع عوام  تیلی  در
 هازمینـه و عل  این ترین  مهم به ،مقاله این در نمود. توجه نیز عوام  این دهیجهت و کنترل وهشی

 پرداخت. خواهیم خیابانی هاینزاع کاهش و پیشگیری هایراه به ،سپس و کنیممی اشاره

  نزاع اجتماعی و حیطیم عوامل

 خیزجرم و ایحاشیه مناطق .1

 ،کنـدمی زنـدگی آن در کـه ایمنطقـه و میلـه انسـان، زنـدگی میـی  شناسان،جامعه اعتقاد به
 جـوانی و نوجـوان باشد. درگیری و نزاع جمله از ،هاناهنجاری به افراد دادنسوق موجب تواندمی
 بـرای ناخودآگاه ،است غیرمنطقی رفتار و درگیری و خشونت شاهد میله، و کوچه در روز هر که

 و منطقـه و شـهر انتخاب در ما از هریک 1اندیشد.می درگیری و خشونت به خود، حّق  به رسیدن
 دینـی، هـایآموزه بـه توجـه بـا گیـریم.می نظـر در را مختلفـی هـایویژگـی خود، زندگی میله

 میـ  انتخـاب در بایـد ،اندیشـندمی شـانفرزندان اخالقی و معنوی سالمتی به که هاییخانواده
 و نماینـد بررسـی را نظـر مـورد میـ  عمـومی   اخـالق و فرهنـگ سـط  و کننـد دقـت زندگی

 در فرزندانشـان ویـژههبـ و خـود رفتـار و اخالق سالمتی که نمایند اقامت جایی در االمکانحتی
 میی  به ،ناسالم و یزخجرم میی  یک از انسان است الزم ،مواردی در نگیرد. قرار خطر معر 

                                                           

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق. *
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   نماید. مهاجرت سالم
 عدالتیبی و محرومیت احساس .2

 جمعـی هـاینزاع و تـنش افـزایش سبب نسبی، میرومیت احسا، که دهدمی نشان هاپژوهش
 دریافـت ،اسـت حقشان آنچه از کمتر که کنندمی احسا، قومی هایگروه که هنگامی در است.

 خشـونت به است ممکن نسبی، میرومیت احسا، از شینا سرخوردگی تسکین برای ،کنندمی
 1یابد.می افزایش خیابانی هایدرگیری و قومی مناقشات نتیجه، در و بیاورند روی

 لـوکس، کاالهـای تبلیغ و تجملی زندگی دادننشان با ،ایرسانه تبلیغات نیز و هاسریال و هافیلم
 تیمـ  قـدرت ،میرومیـت و فقر ،احسا د.نشومی جامعه در میرومیت و فقر احسا، باعث

 دهد.می افزایش را نزاع و تنش بروز زمینه ،داده کاهش را افراد
  رایانه زایخشونت هایبازی از استفاده .3

 هیجانـات، اگـر ،اسـت همـراه پـذیریتیریک و زیاد انرژی هایویژگی با جوانی سّن  که آنجا از
 از یکـی تواندمی ،نشود مدیریت درستیبه ،یسنّ  گروه این هایسرگرمی و اشتغال فراغت، اوقات

 گـروه ایـن فراغـت اوقات و هیجانات تخلیه به توجه بنابراین، باشد. درگیری و نزاع ساززمینه عل 
 است. بااهمیت بسیار ،یسنّ 
 ماهواره زایخشونت هایبرنامه از استفاده .4

 پوشـیده کسـی بـر ،جوانـان و اننوجوانـ ویـژههب مخاطب، بر شنیداری و دیداری هایبرنامه تأثیر
 تأثیرگـذار جوانـان رفتـار بر ناخودآگاه، ،ایماهواره نامناسب هایسریال و هافیلم تماشای نیست.

 و مشـخص ریـزیبرنامـه خـود، زنـدگی در و باشـند حسا، ،امر این برای باید والدین که است
 باشند. داشته مندیهد 

 هانزاع کاهش و پیشگیری هایراه

 دلیـ ، همـین بـه .اسـت ایتنیـدهدرهم و مختلف عوام  و هازمینه معلول ،اجتماعی یهاآسیب
 بـه اینجـا در اسـت. چندجانبـه و مختلـف هـایح راه بـه توجـه مستلزم ،آن درمان و پیشگیری
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 پردازیم.می هانزاع کاهش و پیشگیری هایراه ترینمهم
  تحمل آستانه افزایش .1

 را آن از بـیش جامعـه، افراد یا فرد که است نیمعیّ  شناختیروان لتحا ،«تیم  آستانه» از منظور
 یـک منزلـه به آدمی روانی نظام استعاری، تعبیر یک در مفهوم، این بهتر فهم برای آورند.نمی تاب

 اسـت. میدود ،تهدیدها و هابیران فشارها، تیم  برای آن ظرفیت که شودمی تلقی نمعیّ  ظر 
 مختلفـی هاینشانه با آنان رود، فراتر نیمعیّ  حّد  از جامعه افراد یا شخص بر فشار دامنه که زمانی

 جمعـی و فـردی دسته دو به تیم  آستانه نظران،صاحب عقیده به دهند.می نشان واکنش خود از
 تیمـ  و جسـمانی تیمـ  دسـته دو ربـ نیـز فـردی تیمـ  آستانه است. شده تقسیم )گروهی(

 هـاآسیب درد، برابر در شخص مقاومت میزان جسمانی، تیم  از منظور .باشدمی شناختیروان
 آسـتانه مفهـوم اسـت. جسـمانی هـایانـدام بر وارده جراحات و فشارها و جسمانی اختالالت و

 و هــاتنش مقابــ  در شــخص روانــی بردبــاری و آوریتــاب قــدرت بــه شــناختی،روان تیمــ 
 هـاملت اقوام، تیم  و آوریتاب قدرت   گروهی، تیم  آستانه دارد. اشاره دیگران هایبدرفتاری

   1است. نامالیمات و مصائب و فشارزا عوام  برابر در مختلف نژادهای و
 بـا مواجهـه در فیزیکـی و خشـن برخوردهـای و تـنش بروز باعث ،افراد در تیم  آستانه کاهش

 از پیشـگیری هـایراه از یکـی شناسان،جامعه عقیده به ،دلی  همین به شود.می دیگران رفتارهای
 بیـان بـه ،بیث این ادامه در رو،ازاین .است اشخاص در تیم  آستانه افزایش خیابانی، هاینزاع

 پردازیم.می تیم  آستانه بر مؤثر عوام 
 از افـراد از برخـی شناسـان،روان عقیده به :فشارها برابر در افراد روانی مقاومت افزایش .الف

 دارنـد. بیشتری تیم  ،فشارها و تهدیدها مقاب  در آن، سبب به و برخوردارند مقاومی شخصیت
 هستند: زیر هایویژگی دارای ،افراد این

 ی؛شخص هایارزش و خانواده شغ ، خود، برابر در زیاد تعهد احسا، داشتن ـ
 عوامـ  و عناصـر بر دهدمی امکان وی به کهیطوربه ؛خویش زندگی بر کنترل احسا، داشتن ـ

 ؛کند غلبه خویش گیزند میی  در موجود
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 بـه را آنهـا بلکه ،ندارند هراسی تنها نه تهدیدها و فشارها از مقاوم، افراد ؛طلبی مبارزه از استقبال ـ
   .دانندمی خود بالندگی و رشد برای فرصتی منزله
 و مـذهبی عقاید به معتقد افراد که داده نشان غربی میققان هایپژوهش ویژگی، سه این بر عالوه
 نشـان مقاومـت خـود از تهدیـدها و فشـارها برابـر در دیگـران از بـیش دینـی، مناسـک هب پایبند

 1دهند.می
 در نامؤمنـ امیـر مطهر صین در را عید نماز نفر هزاران با فطر عید روز ،الغطاء کاشف عالمه
 بـه فطریه از چیزی گفت و کرد حاجت اظهار و آمد او میضر به شکستهدل فقیری .خواند نجف

 آن از اکنـون و دادم آن نامستیق به را هافطریه تمام من فرمود: ایشان .میتاجم سخت که بده من
 آن روی بـه را خـود نادهـ آب و شـد شـدید عصـبانیت دچار نیازمند .نیست من نزد چیزی پول

 گـاهآن .مالیـد خود میاسن و صورت به را مرد آن دهان آب الغطاء کاشف انداخت. بزرگ مرج 
 مـرا هـرکس گفـت: و کـرد نمـازگزاران جانـب به روی و برداشت خود دوش از ار عبا و برخاست

 نمـازگزاران صـف در آنجنـاب خـود   سـپس، .بریزد پول عبا این در وسعش اندازه به ،دارد دوست
 2 داد! فقیر به و گرفت مردم از توجهی قاب  کمک فقیر آن برای و گشت

 البـاا غ ،بـاال نفس عزت از برخوردار راداف پژوهشگران، عقیده به :خودباوری و نفس عزت .ب
 ایـن نفـس، عزت زیرا ؛کنند مقابله اجتماعی زندگی از حاص  فشارهای با قادرند دیگران از بیش

 اعتقـاد بـه تهدیدهاسـت. و فشـارها سـط  از بـیش او تـوان کـه کندمی ایجاد فرد در را اطمینان
 تواننـدمـی ،امکانـات سـایر و هارسانه آموزشی، هایبرنامه از گیریبهره با هاحکومت میققان،

 در ویژگـی چهـار کـه اسـت الزم ،منظـور ایـن برای دهند. افزایش جامعه افراد در را نفس عزت
 شود: ایجاد شهروندان

 دیگران؛ با رابطه برقراری از رضایت احسا، ـ
 ؛تاس فردمنیصربه و برتر هایویژگی دارای جامعه اعضای از هریک که مطلب این القای ـ
 هـایتوانمنـدی و درونـی منـاب  از اسـتفاده بـا تواندمی شخص که احسا، این از برخورداری ـ

 ؛کند مقابله فشارها با و بگذارد تأثیر زندگی شرای  بر ،خود
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   1دهند. قرار عم  مالک را آنها رفتار توانندمی که موفق وهایگال داشتن احسا،   ـ
 از خیلـی دهـد، افزایش را شتیمل آستانه و کند رعایت را اسالمی اخالق انسان اگر مجموع، در

 کـه اسـت شده نق  تهرانی)ره( جوادآقا میرزا حاج اللهآیت از گیرد.نمی شک  هادرگیری و هانزاع
 و کـرد جسـارت ایشـان بـه و رفت خوانساری)ره( احمد سید العظمی اللهآیت منزل به شخصی
 خوانسـاری العظمی اللهآیت رسید. نماز و اذان موق  هاینک تا ؛داد ادامه ناسزا و فیش به لیظاتی

 همـه این دیدن با شخص آن بروم؟ نماز به فرماییدمی اجازه ؛است نماز وقت آقا! ببخشید فرمود:
 2کرد. عذرخواهی ایشان از و شد پشیمان ،اسالمی اخالق و گذشت و صبر

 خشم کنترل هایمهارت تمرین و یادگیری .2

 نامناسـب هـایمیـرک بـا شـدن روهروبـ هنگـام در شدید هیجان و تگیبرانگیخ حالت خشم،
 ولـی ؛اسـت پـذیرفتنی ،عصـبانیت و خشـم احسـا، که باشیم داشته توجه باید است. مییطی

 را خشـم احسـا، نیسـت. پـذیرفتنی ،بـودنعصـبانی صـر  به دیگران و خود به رساندنآسیب
 نمود. درک افراد ندادنجواب و نکردسکوت گفتار، و رفتار کالم، و چهره در توانمی

 خشـم ایجادکننـده هایموقعیت شناختن ،است الزم خشم کنترل برای که اقداماتی لیناّو  از یکی
 ذیـ  مـوارد شـام  ،کننـدمی بیـان خـود خشـم بـرای افراد معموالا  که عللی است. فرد هر برای
   گردد:می

 مـورد تیقیرشـدن، یـا مسـخره ردن،خـوگـول و شدنواق  ظلم مورد نرسیدن، هد  به و ناکامی
 بـه تجـاوز ،دیگـران طـر  از غیرعمدی یا عمدی دیدنآسیب قرارگرفتن، توجهیبی یا اعتناییبی

 دیگران. سوی از پرخاشگری معر  در قرارگرفتن افراد، مالکیت
 سعی خشم، هنگام در افراد برخی است. متفاوت ،خشم احسا، مقاب  در مختلف افراد واکنش

 خورنـد.می فـرو را خـود خشم افراد این ،دیگر عبارت هب ؛ندهند نشان را خود عصبانیت کنندمی
 زننـد،می داد ؛دهنـدمی نشـان خود از پرخاشگرانه رفتارهای خشم، احسا، هنگام ،دیگر برخی
 خـود رفتـار با دیگر، بیان به ؛کنندمی ابپرت را وسایلی یا زنندمی کتک را دیگران گویند،می ناسزا

 زنند.می آسیب خویش پیرامون وسای  یا دیگران به کلیش به
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 رفتـار هیچ ظاهراا  یعنی ؛دهندنمی نشان مستقیم طور هب را خود پرخاشگرانه رفتارهای افراد گاهی
 پنجـر را فـرد ماشـین مـثالا  ؛زننـدمی آسـیب مقابـ  فـرد بـه ولی ؛اندنداده انجام ایپرخاشگرانه

 وجـود بـا ،افـراد برخـی گوینـد.می منفعالنه پرخاشگرانه ارهایرفت ،رفتارهایی چنین به کنند.می
 و داده نشـان را خـود احسـا، ولی ؛بزنند آسیب مقاب  فرد به که کنندنمی کاری خشم، احسا،
 گویند.می مندانهترئج رفتارهای رفتارها، این به .کنندمی ابراز را خود خواسته

 بـرای کـه شـده وارد خشـم صـیی  مـدیریت و دنفرونشـان بر فراوانی کیدأت روایات، و آیات در
 شود:می اشاره مورد دو به ،نمونه

ِفُروَنْ ُهم ْ َغِضُبوا ما ِإذا َوْ» شریفه آیه ذی  قمی تفسیر در  شـده وارد باقر امام از روایت این ،«یغ 
 خداونـد ،بگیـرد انتقـام مقاب  طر  از تواندمی کهدرحالی برد، فرو را خود خشم هرکس» است:

 امـام دیگر، یروایت در 1.«کرد خواهد رپُ  سالمتی و امنیت و ایمان از را قلبش قیامت روز در المتع
 2.است نموده معرفی آخرت و دنیا در عزت افزایش موجب را غیظ کظم صادق
 از: نداعبارت ،هاراه این ؛دارد وجود خشم مدیریت برای عملی راه چندین

 وضـعیتی یـا و مییطـی عوام  برخی تغییر وقعیت:م و وضعیت محیط، در تغییر ایجاد .یک
 از برخاسـتن و کردنحرکت باشد. داشته فرد خشم کاهش و کنترل در ثریؤم نقش تواندمی خود،
 هبـ ثرؤم اقدامات جمله از ،نیایش و دعا به توس  و اطرا  دننمومرتب کردن،سکوت خود، جای
 روند.می شمار

 هایبرداشت و افکار سلسله بر مبتنی که است هیجانی یلتحا ،خشم منفی: افکار با مقابله .دو
 و افکـار هـدایت خشـم، کنتـرل هـایراه از یکـی دلیـ ، همـین بـه کنـد.مـی بروز منفی ذهنی

 بـر اسـالمی فرهنـگ در کـه فراوانی کیدأت است. منفی افکار جای به مثبت افکار کردنجایگزین
   راستاست. همین در ،شده وارد سوءظن از پرهیز و صیت بر مسلمان فع  حم 

 فرماید:می که شده نق  شعری نامؤمن امیر به منسوب دیوان در
ِّ ِّ ِذی و  ه  اااف  اِجُهِنی س  ِّ یاااو  ااال 

ه  ِِّبج 
ِّ

ِِّّ هُِّ و  كاار 
 
ِّ أ ن 

 
ِّ أ كااون 

 
ااهُِّ أ ُِّمِجيبااا ل 

ِّ

ة ِّ یِییاااُدِّ اه  اااف  ِّ س  یاااُدِّ و  ِْ
 
ماااا ِّ أ ِِّحل 

ِّ

اد ِّ كُعود ِِّّ اِ ِّ ِفای ْ  ار  ح  ِ
3ِِّطيباا اْل 
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 ییبـدگو من از شوند،می روهروب من با خودشان نادانی با مغز،سبک و سفیه افراد که هست بسا»
   «بدهم. را آنها پاسخ اینکه از دارم کراهت من و دهندمی فیش من به و کنندمی
 و گفتـار برابـر در سکوت و مودهن بیان را سفیهانه رفتار با برخورد روش ،شعر این در علی امام

ُمْ ِاذا َوْ» خوانیم:می قرآن آیه در کهچنان ؛است ستهدان روش بهترین را آنان رفتار ُُ  الجاِهُلوَنْ خاَطَب

 جـواب [خـوش زبـان و] نفس سالمت با ،کنند خطاب آنها به نادان مردم که هرگاه 1؛َسلماْا قاُلوا
   «.دهند
  فرماید:می بعدی بیت در علی ،نامؤمن امیر

 خـودم حلم بر من و افزایدمی خودش ییگوبد و جهالت و سفاهت بر او که افتدمی اتفاق خیلی»
 سـوزد،می بیشـتر آتـش هرچـه و اندازنـدمی آتش در که است عودی آن  ث  م   ،من  ث  م   ؛افزایممی

 گویاست: بسیار مطلب بیان در نیز معرو  شعر این «شود.می ظاهر خوشش بوی بیشتر
ِّ ااد و  ق  ِّ ل  ُماار  اای ا  ل  ئاايِمِّ ع  ِنی اللَّ ُسااب  ِّ ی 

ِّ

يُ ِِّّ ض  م  اه ِّث ِّ ف  عنينای ُقلاُ ِّ مَّ 2ِّالی 
ِّ

 گـویممی [خـود بـا] من ولی ؛دهدمی فیش او کنم،می عبور لنیمی و پست شخص بر گاه من»
 «نبودم. من ،او مقصود

 واکنشـی ،خشـم و اسـت واقعـی تهدیـد یـا ظلم یک فرد، خشم علت گاهی مشکل: حل .سه
 حـّ   راه خشم، کنترل کنار در فرد که است آن ترمناسب ،مواقعی چنین در باشد.می آن به طبیعی

 بیابد. خود مشک  برای نیز مناسبی
 را خـود خشـم فرد که نیست امعن این به ،خشم کنترل سازگارانه: ایشیوه به خشم ابراز .چهار
 رفتـار هسـت. نیـز سـازگارانه ایشـیوه بـه خشـم ابـراز شـام  ،خشـم کنتـرل بلکه ؛ندهد نشان

 بـه پرخاشـگرانه، رفتارهـای انجام بدون تواندمی ،آن وسیله هب فرد که است رفتاری ،مندانهتئجر
 است. شده عصبانی یا رنجیده آنها از که دهد نشان دیگران

 بـرای مناسـبی روش عمیـق، نفـس کشـیدن و خود سازیآرام عمیق: تنفس و سازیآرام .پنج
 3رود.می شمار هب خشم کاهش
 روانـی، هیجـان و برافروختگـی دلیـ  هب ،خشم حالت در :عجولنه هایاقدام از پرهیز .شش

                                                           
 .84. سوره فرقان، آیه 1
 .488، ص 9، ج کافی شرح در الصافی. مال خلی  قزوینی، 2

3 .
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 در کـه کـرد تمـرین بایـد رو،زاینا .یابدمی کاهش شدتبه انسان، رفتار ارزیابی و تیلی  قدرت
ــین ــدام از ،حــالتی چن ــه هایاق ــز عجوالن  و علــی حضــرت پیکــار داســتان در نمــود. پرهی
 کشـید دست عمرو قت  از ایشان ناگاه عمرو، بر حضرت غلبه از پس که شده نق  عبدودبنعمرو

 بـه را عمـرو درنـگ، انـدکی از پـس حضـرت شـد. مسلمانان تردید و سؤال سبب ،امر همین و
 بـه ،شـد مغلـوب چون عمرو،» فرمود: وقفه و درنگ این علت مورد در علی رساند. هالکت

 ،بکشـم را او حـالتی چنین در اگر که ترسیدم من انداخت. صورتم بر دهان آب و داد دشنام مادرم
 فـرو خشـمم تـا کـردم صـبر اندکی پس، باشم. کشته را او نفسم شدنمآرا و خود تشفی جهت هب

 1«بکشم. را او خدا برای فق  و نشیند
 در کـه دارد وجود خشم کنترل از ایآموزنده هاینمونه راستین، عالمان و دین پیشوایان زندگی در

 .کنیممی بسنده مورد یک بیان به ادامه،
 دسـت بـر کنیـزی و بودند وضو حال در سجاد امام کند:می نق  امالی تابک در صدوق شیخ

 ایشـان و افتاد حضرت صورت بر کنیز دست از )ابریق( آفتابه ناگهان ریخت.می آب حضرت آن
 والکـاظمین» گفـت: بالفاصـله کنیز کرد. بلند جاریه ویس به را شصورت حضرت د.ش مجروح

 امـام .«النـا، عـن والعافین» گفت: کنیز سپس، خوردم. فرو را خشمم فرمود: حضرت .«الغیظ
 را تـو فرمـود: حضـرت .«المیسنین ییب والله» گفت: کنیز ،سپس مود.ن عفو را تو خدا فرمود:

 2هستی! آزاد که برو ؛کردم آزاد
 افراد در مسئولیت احساس افزایش .3

 احسـا، خـود یمـونپیرا هـایاتفاق برابـر در ،آن اعضـای از هریـک بایـد ،اسـالمی جامعه در
 روایـت د.کننـ مشـارکت اجتماعی مفاسد از پیشگیری در یشخو توان حّد  در و دننمای مسنولیت

ُكم» معرو    ِّ ُكل  ِّ را   ُكم و  ساُئوٌ ِّ ُكل  ان م  ِتاه ع  ِعيَّ  و دارد اجتمـاعی مسـنولیت همـین بـه اشـاره ،«ر 
 کیـدأت و مقـرر اجتماعی مسنولیت همین اجرای راستای در نیز ازمنکرنهی و معرو امربه وظیفه

 و اخـتال  از جلـوگیری بـرای تـالش مسنولیت، احسا، این بارز هایجلوه از یکی است. شده

                                                           
 .39، ص 49، ج االنوار بحار. مجلسی، 1
 .609، ص االمالی. شیخ صدوق، 2
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 دانسـته 2صدقه از برتر بلکه 1،صدقه مصداق عنوان به روایات، در مردم بین اصالح است. آن رف 
   است. شده

 3خـواهرم( )شـوهر دامـادم و مـن» کنـد:می نقـ  ابوحنیفه به ملقب بیانبنسعید نام به شخصی
 هبـ گفـت: ،سـپس و ایسـتاد مـا سر بر ساعتی .رسید ما هب مفض   که کردیممی نزاع میراثی درباره
 داد مـا هب خودش هم را پول آن و داد صل  درهم صد چهار به ما میان او و رفتیم ما ید.یآ من منزل

 این که بدانید گفت: ،سپس [.کنیمن ادعا دیگر که] گرفت تعهد دیگری هب نسبت ما از هریک از و
 در شـیعه مـا از نفـر دو هرگـاه کـه داده دسـتور مـن هبـ صادق امام بلکه ؛نبود من مال از پول

 ،پـس .کـنم مصـر  و دهم فدیه حضرت آن مال از و دهم صل  آنها میان ،کردند نزاع موضوعی
 4«است. صادق امام از ،پول این

                                                           
ه  . »1

ْبد  الل  ا ع  ب  ْعُت أ  م  : س  ال  ل  ق  ْحو 
 
یب  اأْل ب 

ْن ح  ْصال  یُقوُل:  ع  ُه إ 
ا الل  ه  بُّ ٌة یی  ق  د  ـاُرٌب ص  ق  ـُدوا و  ت  اس  ف  ا ت  ذ  ـا،  إ  ین  الن  ٌح ب 

ُدوا. اع  ب  ا ت  ذ  ْم إ  ه  ین   (601، ص 6، ج الکافی)کلینی، « ب 
ه  . »2

ْبد  الل  ی ع  ب 
ْن أ  . ع  ین  ار  ین  د   ب 

ق  د  ص  ت  ْن أ  ْن أ  ی م  ل  بُّ إ  ح  ین  أ  ین  اْثن  ْن ُأْصل    ب 
: أل   ال   )همان(« ق 

نخ  ». در روایت، واژه 3  شود. به کار رفته که هم به معنای شوهر خواهر و هم به معنای شوهر دختر استعمال می« ت 
 .601، ص 6، ج الکافی. کلینی، 4





 یمعادشناس
 
 
 
 
 
 
 
 

 ش معادباوریهای افزایراه 
 ها در برزخ وضع انسان 
 چگونگی سنجش اعمال در قیامت 





 معادباوری افزایش هایراه :وهشتمبیست مجلس

 *اسالمپورکریمی عسکری والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 ایـن بـه اسـالم دیـدگاه اسـت. اسـالم اعتقادی اصول از یکی مرگ، از پس زندگی و معاد به باور
 آفاق و رهاندمی خاکی عالم از را آدمی اندیشه پرواز دامنه که است دنیاییفرا و کلی نگاهی اص ،
 در انسـان باورهـای و عقایـد همـه گرچـه کنـد.می آزاد اشمادی زندگی تنگنای از را اشاندیشه

 روز و معـاد بـه اعتقـاد ویـژهبـه مـذهبی، باورهـای و عقاید ،میان این در اما است، مؤثر رفتارش
 اصـالح و تربیـت و آدمـی مـنش و رفتـار دادنجهت در باورها مؤثرترین و تریننافذ از ،رستاخیز
 سـیره و کـریم قـرآن یعنی ،بهاگران منب  دو از را هاییروش تا است صدد در ،نوشتار این اوست.

 د.هد افزایش را معاد به باور ،آنها وسیله به تا نماید استخراج معصومان

 معاد مفهوم

 یعنـی ،معاد 1شود.می گفته بازگشت مکان به گاهی و بازگشت زمان و گشتنباز معنای به ،«معاد»
 بـه برگشـت دیگـر، بیـان بـه بودنـد؛ شده پراکنده آنکه از بعد یکپارچگی، به بدن اجزای برگشت
 2جدایی. از بعد هابدن به ارواح برگشت یا مرگ از بعد حیات

 بـه رسـیدگی بـرای حیـات، بـه مرگ از بعد انسان بازگشت معنای به ن،امتکلم اصطالح در معاد
 همـان بـه [رسـتاخیز روز در] اجسـام بازگشـت» از اسـت عبارت ،معاد 3اوست. اعمال حساب

                                                           
 .حوزه علمیه قم 4آموخته سط  دانش *
 «.عود»، ذی  واژه مفردات. ر.ک: راغب اصفهانی، 1
 .461، ص 9، ج العرب لسانمنظور، ؛ ابن273، ص 3، ج البحرین مجمع. طرییی، 2
 .689، ص 3، ج اسالمی معارف فرهنگ. 3
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 و لغـوی معنای همان از برگرفته اسالمی، فرهنگ اصطالح در معاد بنابراین، 1«ند.ابوده که شکلی
 است. مردم فهم مورد

 ردازیم.پمی معادباوری هایراه بررسی به ادامه، در

 آگاهی و علم .1

 امـری بـه انسـان هرقـدر .اوسـت شـناخت و معرفـت میزان به ،کاری هر در آدمی می  و رغبت
 هزینـه و وقـت و کنـدمـی دقت بیشتر کار آن انجام در قطعاا  باشد، داشته بهتری و بیشتر شناخت

 آن بـه بایـد نخسـت مرحلـه در معاد، به داشتن اعتقاد برای .نمایدمی صر  آن برای را تریافزون
 تفسـیر نیـز و فلسـفی و اعتقـادی کتـب مطالعه با ،آگاهی و علم این کرد. پیدا شناخت و معرفت

 ؛آیـدمی دست به عقلی تفکر نیز و زمینه این در معصوم امامان روایات و معاد به مربوط آیات
 بایـد و نیست کافی است، الزم معاد اثبات برای گرچه علم این است، مشخص کهگونههمان ولی
 راسـتین اعتقـاد و یقـین اسـت، مـؤثر معـاد بـه ایمان در آنچه برسد. یقین مرحله به شناخت این

 تنهـا و شودنمی حاص  در، و کال، و آموزش راه از اعتقاد و باور این و است معاد به پیداکردن
 لاّو  نمـاز نسـانا اگـر ،اسا، این بر .آیدمی دست به معاد به مربوط اسالمی هایآموزه به عم  با

 غیرخـدا از را خـود جوارح و اعضا تمام داری،روزه در و بخواند خشوع و خضوع با همراه را وقت
 سـازد، نـورانی را خـود دل ادعیه، و مناجات با گرفتنانس و شب دل در بیداری با نیز و کند حفظ
 حضـرات متعـال، یخـدا میضر در را خود همواره باید انسان .داد خواهد هدیه قلبش به را یقین

 حقیقـت، در کنـد. حفـظ را حضـور این حرمت و ببیند أزمان امام جمله از و معصومان
 شوند.نمی غاف  خدا یاد از هرگز باشند، داشته باور و یقین معاد به که کسانی

 و زرد ایچهـره که دید را جوانی مسجد، در صب  جماعت نماز پس پیامبر ،روزها از یکی در
 اسـتراحت و خـواب بـدون را گذشـته شـب کـه بود آشکار داشت. آلودخواب و خسته چشمانی

 صـب  داد: پاسـخ جوان «کردی؟ صب  را شب چگونه» پرسید: جوان از حضرت است. گذرانده
 دارد. حقیقتـی ،یقینـی هـر» فرمـود: و شـد زدهشگفت جوان سخن از پیامبر یقین. حال در کردم

 پـا بـر خالیق حساب برای الهی عرش که بینممی گویی گفت: جوان «چیست؟ تو یقین حقیقت
 را بهشـت اهـ  گـویی هسـتم. آنـان میـان نیز من و اندآمده گرد میاسبه برای مردم و است شده

                                                           
 .904، ص «رسالة فی االعتقادات»، العشر الرساللشیخ طوسی، . 1
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 تکیـه سـریرها بـر و شناسندمی خوبیبه را یکدیگر برخوردارند، الهی نعمات از آن در که بینممی
 و خواهنـدمـی کمـک و زنندمی فریاد پیوسته و ندامعذب آن در که بینممی را دوزخ اه  و اندزده

 آن سـخنان شـنیدن از پـس پیـامر .اسـت گوشم در دوزخ آتش هایزبانه مهیب صدای هنوز
 پیـامبر از نیز جوان آن کند. حفظ را خویش دل صفای و حالت این که کرد سفارش وی به جوان،

 در جـوان آن که نکشید طولی و دکر دعا نیز پیامبر شود. نصیبش شهادت تا کند دعا خواست
 1رسید. شهادت به کفار با جنگ

 و ایذلذ با مقایسه قاب  آنجا خوشی و لذت و است قرار سرای آخرت، سرای که دانست باید آری،
 ایـن پرتـو در .است تربزرگ و ترعظیم بسیار نیز آخرت عذاب ،طرفی از و نیست دنیا هایخوشی

 مـورد را گفتـارش و رفتـار که کندمی تالش و شده بیشتر شعمل به آدمی هجتو که است شناخت
   بکوشد. بیشتر آن بهبود و تکمی  در و دهد قرار ارزیابی

 بهتـر باشـد، داشـته تقـوا کـه کسـی برای آخرت و است اندک دنیا کاالی» فرماید:می کریم قرآن
 را خـود عرفـتم توانـدمـی تقـوا سـایه در انسـان و تقواست ،آخرت برای توشه بهترین 2«.است
 از بایـد معرفـت کسـب بـرای بیفزایـد. آخـرت به یشخو رغبت بر ،آن دنبال هب و نماید ترافزون

 گفتـار و رفتـار در را عقیـده نوع آن نماییم سعی آن، تصیی  با ،سپس و کرد شروع فکر و اندیشه
 داریـم، قـهعال چیزی به وقتی که آمده پیش بسیار ما برای هم دنیایی زندگی در دهیم. تسری خود

 بیـرون معشوقش فکر از لیظه یک ،باشد عاشق کسی اگر که جایی تا ؛کنیممی فکر آن به همیشه
 بـرای حالـت همـین میرمات، ترک و واجبات انجام به توجه یعنی ،تقوا کسب با دقیقاا  .رودنمی

 شود.نمی غاف  آخرت فکر از لیظه یک که ایگونه به ؛شودمی ایجاد انسان

 قیامت از ترس .2

 شـام  هـم ،الهـی انبیـای همـه دعوت که یابیمدرمی روشنیبه ،اسالمی هایآموزه در مطالعه با
 امـا ؛خداونـد عصـیان و گناهـان کیفـر از دادنبـیم هـم و بـود الهـی بهشت و رضوان به بشارت
 ابعـذ از 3دادن()بـیم «انـذار» الهی، پیامبران تربیتی شیوه کارسازترین و مؤثرترین ترین،عمومی

                                                           
 .44، ص 6، ج الکافی. ر.ک: کلینی، 1
 .60. سوره شوری، آیه 2
خبـر  . انذار، اعالم خطر است؛ یعنی اگر آینده خطرناکی در پیش روی کسی قرار داشته باشد و شـما از حـال بـه او3

 (939، ص 6و9، ج قرآن با آشنایی)هشدار( گویند. )« انذار»دهید و وی را بترسانید، این نوع خاص از ترساندن را 
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 الهـی فرامین از اطاعت برای میرک مؤثرترین و بهترین ،اخروی عذاب از تر، .است بوده الهی
 بـدان ،«انذار» تربیتی نقش است. نفس هوای بر غلبه و شیطانی هایوسوسه و غفلت از رهایی و

ا یا» فرمود: حضرت آن به خداوند پیامبر رسالت آغاز در که است حد َُ ُرْ َأی ُمّدثِّ ْ ُقم ْ ال  ـِذر   1؛َفَأن 
   «.بترسان قیامت از را مردم و برخیز خودپیچیده!به جامه ای

ر  رو،ازاین  طـور بـه انسـان نیسـت. مسـتقیم راه بـه هـدایت عام    و راهگشا قیامت، به علم ص 
 بـه او علـم اگـر ولی ؛دهدمی تن هرکاری به هاغریزه این ارضای برای گاه که دارد غرایزی فطری،

 و کارهـا باورهـا، همـه برابـر در را خـود و باشـد راسخ اعتقاد و ایمان با همراه رتآخ روز و معاد
 و «بشـیر» را پیـامبر کریم، قرآن اندیشد.می بیشتر رفتارش و کارها در بداند، مسنول گفتارش

ّشر» ر» و «نذیر» ،«ُمب   و بـردمی کاربه انذار ماده در فق  را «حصر» گاهی ولی ؛است نامیده «ُمنذ 
ْ» فرماید:می َ ْ ِإن  ْ ِإالّْ َأن   تـو،» فرمایـد:مـی دیگـر ایآیه در یا «.نیستی هشداردهنده جز ،تو 2؛َنذیر 

 قـرآن، از دیگر ایآیه در خداوند ،همچنین3«.است رهبری قومی، هر برای و ایهشداردهنده فق 
 ایـن به بی،نس حصر این 4«.نیستم آشکار ایهشداردهنده جز ،من» فرماید:می پیامبر زبان از

 مـؤثر گنـاه از جلـوگیری در ،دیگری راهکار هر از بیش قیامت، بودنهراسناک بیان که است دلی 
 اسـت. تبشـیر از بـیش انـذار، اثرگـذاری نیـز و اسـت تشـویق از مـؤثرتر گاه بجا، تهدید و است
   5«.ستا گاهوعده قیامت، و زنندهشبیخون مرگ، و هستم دهندهبیم من،» فرماید:می پیامبر

 و بود عبدودعمروبن ردیف در و عرب شجاعان از که کرب معدیعمربن روزی آمده: روایات در
 و قیامـت فـردای بـرای» فرمـود: او به حضرت رسید. پیامبر خدمت بود، نیاورده ایمان هنوز
 فرمـود: پیـامبر لرزانـد؟می هـم مـرا بدن زلزله این آیا پرسید:«ای؟دیده تدارکی چه ،آن زلزله

 پیـامبر کـالم ایـن «.نیسـت چیـزی که تو بدن ؛کندمی متالشی را هاکوه ،قیامت روز زلزله»
 کـنم چـه پرسـید: رو،ایناز ساخت. منقلب را او پیامبر، موعظه و نشست عمرو دل بر تیری چون

 وعمـر .«اللـه ااّل  اله ال بگو: و بیاور ایمان خدا به» فرمود: حضرت یابم؟ رهایی هولی چنین از تا
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 ،تردیـد بـدون 1شد. مسلمان پیامبر با خود دیدار نخستین همان در و آورد زبان بر را شهادتین
 عوامـ  از را قیامـت روز و معـاد فرامواشـی کریم قرآن دارد.بازمی گناه از را انسان معاد، به اعتقاد

 2است. دانسته گمراهی

 بهشتی هاینعمت به بشارت .3

 آن خوشـایند پیامـدهای و الهی فض  و رحمت به نویددادن یا یآگاه معنای به ،)تبشیر( بشارت
 کـه اسـت هـاییراه جملـه از بهشـتی، نعمـات از منـدیبهره بـه مژده و تبشیر از استفاده 3است.

 ایـن یـادآوری بردند.می بهره مرگ از پس جهان و معاد به ایمان افزایش برای آن از معصومان
 تـالش به را انسان است، شده فراهم صالیان و پرهیزکاران یبرا ،بهشت شماربی نعمات که نکته
 بهشـت به ورود هایزمینه کوشدمی کهایگونهبه ؛کندمی مشتاق هانعمت این به یافتندست برای

 توصـیف در پیـامبر آورد. دست به را هانعمت آن از استفاده شایستگی و آورد پدید خود در را
 ،خـود کردارنیـک بنـدگان بـرای» فرمـود: متعـال خداونـد سـوی از بهشتی هاینعمت عظمت

 نکـرده خطور انسانی هیچ ذهن به و شنیده گوشی نه و دیده چشمی نه که امآورده فراهم چیزهایی
 4«.است
 ورود شـرای  ،سـپس و انگیخـتبرمی را آن به مردم اشتیاق بهشت، هاینعمت بیان با پیامبر

 اثـر باشـد. داشـته عملـی نتیجـه آنـان زنـدگی در اشـتیاق، نایـ تـا شدمی یادآور نیز را بهشت به
 شـنیدن بـا گاه افراد از برخی که بود قوی چنان دوزخ، عذاب از ترساندن و بهشت به دادنبشارت

   شدند.می متأثر کریم، قرآن از کوتاه آیه چند
 مـأمور رپیـامب یـاران از یکـی بیـاموزد. وی بـه را قرآن که کرد تقاضا پیامبر از شخصی روزی

ْ» آیه دو چون شد. او به قرآن آموختن ْ َفَمن  َمل  قاَلْ یع  ا َذّرةْ  ِمث  ْ َوْ یَرهُْ َخیرا ْ َمن  َمل  قـاَلْ یع   َشـّرا َذّرةْ  ِمث 

 دیگـران اسـت. کـافی ،آیـه دو همـین گفت: خود آموزگار به شخص آن آموخت، وی به را 5«یَرهُْ
                                                           

 .990، ص 1ج  ،األنوار بحار. مجلسی، 1
 .68. سوره ص، آیه 2
 .38ص، القرآن الفاظ مفردات. 3
 .919، ص 8، ج االنوار بحار. مجلسی، 4
ای بـدی وزن ذرهای نیکی کند، ]پاداش[ آن را خواهد دیـد و هرکـه هـموزن ذرههرکس هم: »8ـ  1. سوره زلزال، آیه 5

 «کند، ]جزای[ آن را خواهد دید.
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 امـا ؛کـرد بسـنده آیـه دو بـه رآن،قـ آمـوختن بـرای فـراوان عطش آن با وی چرا که کردند تعجب
 کـه رسید معادباوری به ،شخص این یعنی 1«.بازگشت شد، فقیه کهدرحالی او» فرمود: پیامبر

 است. دینی معار  ترینمهم از
   است: بهشت به بشارت یجانت جمله از ذی ، نمونه
 در مسـرشه گرفـت، قـرار مرگ بستر در و شد رنجور که هنگامی پیامبر مؤذن ،حبشی بالل
 ؛اسـت شـادی و شـور موقـ  بلکـه گفت: بالل شدم! مبتال که واحسرتا گفت: و نشست او بالین

 فـراق هنگام گفت: همسر است؟ خوش زندگانی در مرگ که دانیمی چه تو و بودم رنجور تاکنون
 دیـار بـه امشـب گفـت: همسـرش اسـت. رسیده فرا وصال هنگام فرمود: بالل است. رسیده فرا

 !دولتـاه یـا :فرمود او !واحسرتا گفت: همسر رود.می اصلی وطن به جانم فرمود: .رویمی غریبان
 کـرد: عـر  همسـرش .الهی خاصان حلقه در فرمود: بینم؟ کجا پس این از را تو گفت: همسر
 باشـدمی ابـر ماننـد ،کالبد این فرمود: گردد!می ویران ما خانمان و بدن خانه تو، رفتن با که دریغا

 2شود.می گسیخته هم از بعد و دپیوندمی هم به یلیظات که

 گذشتگان تاریخ بارهدر  اندیشیدن .4

 از که است توانایی همین کمک به آدمی است. اندیشیدن نعمت انسان، به الهی نعمات برترین از
 فرمایـد:می بـاره ایـن در پیـامبر شود.می رهنمون نجات ساح  به و یابدمی رهایی فراموشی

 در دسـت،بـه چـراغ شـخص   کـه گونـههمان ؛اسـت بصـیر انسـان دل حیـات مایه دن،اندیشی»
 کمتـر و دهـدمی نجـات گمراهـی[ ]از را خـود خوبیبه و رودمی راه چراغ نور پرتو در هاتاریکی

 3«.کندمی درنگ
 اسـت. معادبـاوری تیکـیم سـبب و معـاد یادآور عوام  از گذشتگان، تاریخ مورد در اندیشیدن

 و نیست جاویدان دنیا این در آنان همانند نیز او که یابددرمی پیشینیان، سرگذشت مطالعه با آدمی
 آنجـا در گذشـتگان کـه هـاییمکان بـه رفتن با رو،ایناز کند. آماده آخرت سفر برای را خود باید
 تقویـت جامعـه افـراد وجـود در معادبـاوری روحیـه آنهـا، از باقیمانـده آثار دیدن با و زیستندمی
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 شود.می
 بـود، گریـزی مرگ از یا داشتمی وجود جاودانه زندگی برای راهی اگر» فرماید:می علی امام

 و نبوت با همراه را انس و جّن  بر حکومت خداوند که او کرد؛می چنین داوودبنسلیمان حتماا 
 تمـام او روزی و لبریـز عمـرش پیمانه که گاهآن اما داد، قرار اختیارش در منزلت و قرب بلند مقام
 .گشـت خـالی او از دیـار و خانـه و گرفـت باریـدن او بـر نیستی هایکمان از مرگ تیرهای شد،
 گذشـته تـاریخ در شما برای مردم! ای .بردند ارث به را آنها دیگران و ماند صاحببی او هایخانه

 و هـارعـونف کجاینـد فرزندانشـان؟ و عمالقـه کجاینـد .دارد وجـود فراوان هایدر، و هاعبرت
 را آنهـا تسـنّ  نـورانی چراغ و کشتند را خدا پیامبران که آنها ؛ر، شهر مردم کجایند فرزندانشان؟

 1«ساختند؟ زنده را ستمگران رسم و راه و کردند خاموش

 تشـویق پیشـینیان عاقبـت چگـونگی و زمین در سفر و سیر به را هاانسان 2،آیه چندین در خداوند
 و بگردیـد زمـین در ،پـس اسـت. شـده سپری و بوده هاییسّنت شما از پیش ،شکبی» ؛کندمی

 3«است؟ بوده چگونه کنندگانتکذیب فرجام که بنگرید

 جنازه تشییع در حضور .5
 افـزایش و اندیشـیمرگ در کـه اسـت مسـتیبی امـور از یکـی مؤمنـان، جنازه تشیی  در حضور

 بازمانـدگان، با همدردی و میت به احترام بر افزون جنازه، تشیی  است. اثرگذار بسیار ،معادباوری
 ایـن بـر اسـت انـدرزی دیگران، تشیی  مراسم در شرکت است. کنندگانتشیی  برای عبرتی در،
 بـر و گذارنـدمی تـابوت در را مـا دیگـران و رفـت خـواهیم دنیا این از نیز ما خود روزی که نکته
 تشـیی  در پیـامبر اسـت: آمـده اتروایـ در بسپارند. خاک به تا کنندمی حم  خود هایشانه

 دیگـران بـا کمتـر و گفـتمی سـخن خـود بـا بیشتر و بود اندیشناک و اندوهگین خیلی هاجنازه
 برویـد؛ جنـازه تشیی  به و کنید عیادت بیمار از» فرمود: حدیثی در حضرت آن 4کرد.می صیبت

 5«.اندازدمی شما یاد به را آخرت زیرا

                                                           
 .986، خ البالغه نهج. 1
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 دسـت در جانم که قدرتی آن به سوگند» فرماید:می جنازه تشیی  معنوی هایپیام درباره پیامبر
 حـال بـه و کردندمی رها را او شنیدند،می را گفتارش و دیدندمی را میت جایگاه مردم اگر اوست،

 و اهـ  ای گویـد:می و زنـدمی فریـاد تابوت باالی از میت روح زیرا ریختند؛می اشک خودشان
 جمـ  حـرام و حـالل از را اموالی کرد. بازی من با کهگونههمان ؛نکند بازی اشم با دنیا فرزندانم!

 بـر آنچه از من. برای مسنولیتش و عقاب و است آنان برای لذتش که گذاشتم دیگران برای و کردم
 1«.بترسید است، آمده من سر
 هـزاران شـود،می برداشـته جنـازه تشـیی  برای که هرگامی برابر در» است: آمده روایات برخی در

 2«.شودمی بخشوده لغزش هزاران و شده داده ثواب، و حسنه
 آثـار توانـدمی جنـازه تشـیی  کـه نیسـت دلیـ  ایـن بـه آیا چیست؟ برای ثواب همه این راستیبه

 بـه و داردمـیوا اندیشـه بـه را انسـان جنـازه، تشیی  حقیقت، در باشد؟ داشته انسان در ایسازنده
 بـرای درونـی انقـالب نـوعی و دنیـا از کنـدندل و هاهو، کنترل وسیله ،بیدارباش زنگ معنای
 است. معادباوری افزایش

 قبور اهل زیارت .6

 خـود حتمی آینده دنیوی، زندگی پایان به اندیشیدن و قبور اه  زیارت و قبرستان به رفتن با انسان
 خواهـد نیـز او رفتنـد، دنیا از راندیگ کهگونههمان یابددرمی اندیشه اندکی با و بیندمی رو پیش را

 آمـاده ابـدی زنـدگی یـک بـرای را یشـتنخو باید و رسید خواهد پایان به وی عمر   ،روزی و رفت
 بـرای ،کـار ایـن در زیـرا برویـد؛ مردگان زیارت به» فرماید:می باره این در اکرم پیامبر سازد.

 4«.گیـر پنـد رسـتاخیز روز از و بنگـر قبرهـا بـه» فرمـود: ،همچنـین 3«.است آموزیعبرت شما
 هـاقبر زیـارت بـه» فرماید:می قبور زیارت حکمت درباره دیگر کالمی در حضرت آن همچنین،

 5«.است معاد یادآور و کندمی باراشک را چشم و آوردمی قلب رقت ،کار این زیرا بروید؛
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 الهی اولیای با دوستی .7

 سـوی بـه را او و اسـت انسـان در معادبـاوری یشافزا موجب خدا، اولیای و دوستان با نشینیهم
 انجـام بـا و بیابد را هدایت مسیر آدمی شودمی سبب ،نیکان با معاشرت دهد.می سوق هاخوبی
 یـاران» فرمایـد:می بـارهاین در پیامبر سازد. فراهم خود آخرت برای فراوانی توشهره ها،خوبی

 کـه آن بـا فرمـود: شـویم؟ نشینهم یکس چه با !خدا روح ای کردند: عر  عیسی حضرت
 آخـرت بـه را شـما کـردارش و بیفزایـد شـما دانش بر گفتارش و اندازد خدا یاد به را شما دیدنش
 1«.کند تشویق )معاد(

 دنیـا بـه نسـبت و کنـد آخـرت شیفته را تو که است کسی ،دوستت بهترین» فرمود: علی امام
 بزرگـان کـه اسـت رفیـق گونـهاین 2«.کنـد کمک خدا از برداریفرمان در را تو و دنمای رغبتبی

ِّ» :اندهفرمود اشدرباره ِفيق  ِّ الرَّ ِّ ُثمَّ ِریق   :شیرازی حافظ قول به «راه. بعد، و رفیق نخست، 3؛الطَّ
 نی نسیى   زمیا    یین  تا ک   ر  و  ریغ

 

 4رفییق  بید   رفییق  سعا ت کیمیا  ک  
 

 

 
 

                                                           
 .33، ص العقول تحف شعبه حرانی،ابن .1
 .348، ص 4، ج دررالکلم و الحکم غرر. تمیمی آمدی، 2
 .601، ص 8، ج الوسالل مستدرک، . حسین نوری3
 .618، شماره غزل 303ص تصیی : خطیب رهبر،  ،دیوانّغزلیاتّحافظ .4





 برزخ در هاانسان وضع :ونهمبیست مجلس

 *کریمی اسالمپور عسگری والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 بـرزخ عالم دارد: وجود نیز دیگر عالم دو دنیوی زندگی از بعد اسالمی، اصی  هایآموزه براسا،
 ادامـه قیامت روز تا و شودمی شروع مرگ از پس بالفاصله قبر، عالم یا برزخ عالم قیامت. عالم و

 دنیـا هماننـد بـرزخ، جهـان .1دانـدنمـی خداونـد جـز کسی را قیامت عالم وقوع زمان اما دارد؛
 و جاودانـه قیامـت، عالم ولی رسد؛می انتها به قیامت و رستاخیز روز برپایی با و ستیافتنیپایان
 بـرزخ عـالم در هاانسـان زنـدگی کـه است این در ،مختصر نوشتار این اصلی سخن ست.ابدی

   است؟ چگونه قبر( )عالم
 برزخ مفهوم

 حایـ  کـه ستچیزی معنایبه ،برزخ 2.گویند «برزخ عالم» را قیامت از قب  و مرگ از پس عالم
 در کـریم قرآن 3.است شده نامیده «برزخ» آخرت، و دنیا میان عالم رو این از ؛باشد چیز دو میان

 4.است داده خبر برزخ جهان از آیات، برخی

 از بعـد انسـان کـه اسـت مثـال عالم آن، و است قبر عالم همان برزخ، از مراد که آمده تفاسیر در
 ؛آخـرت و دنیـا زنـدگی میـان سـتدورانـی برزخ، کند.می زندگی آن در قیامت برپاشدن تا مردن

                                                           
 .حوزه علمیه قم 4آموخته سط  دانش *
 .981اعرا ، آیۀ سوره و  88احزاب، آیۀ سوره . 1
 «.برزخ»مادۀ ، البحار سفینة ،شیخ عبا، قمی. 2
دُّ بین  الش  . »3 ُز و الی  رزُخ الیاج  ین؛ برزخ، فاصله و حد بین دو چیز اسـت )راغـب اصـفهانی، الب   الفـاظ مفـرداتین 

 «(.«برزخ»ذی  واژۀ ، القرآن
 .11ـ  900مؤمنون، آیۀ سوره . 4
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 انگیـزدلهـره و بـاروحشـت بـس ،کـارانگنه برای و بدن قفس از رهایی نیکوکاران برای که دورانی
 .1است

ُْخِّا» فرماید:می صادق امام ر  ُرِّا لب  ب  ِّ لق  ِّهُِّ و  ِّ واُبِّالثَِّّ و  ِعقاُبِّ و  ِّ ال  ن  ي  ِّ ب  ياالد  ِّ ن  ةِِّاآل و   همـان بـرزخ، ؛2َِّر 
   «است. گشته مقّرر آخرت و دنیا بین عالم در که کیفری و پاداش از است عبارت و گویند را قبر

 ،بسـوزانند آتش با را وی یا ،کنند دفن زمین در را او خواه شود؛می برزخ وارد مرگ، هنگام از آدمی
 جـواب و سـؤال و برزخ نکنند، نیز دفن را میت اگر گردد. غرق دریا در یا و شود درندگان غذای یا

 جهـانی و جاوید زندگی و قیام ،برزخ نامند.می هم صغرا قیامت را برزخ علت، همین به ؛دارد قبر
 و معبـر بـرزخ، پـس بهشت. هایباغ از باغی یا باشد دوزخ هایگودال از گودالی خواه ؛است نو

 ؛3شـودمی آن وارد ،دنیا زندگی مسیر ۀادام در انسان که است اکبر حشر و قیامت به ورودی نداال
 همـان آن، و دارد مـادی و ظـاهری معنـای یـک قبـر، و است قبر عالم همان برزخ، عالم بنابراین
 آن، از مـراد کـه حقیقـی و بـاطنی معنای یک و دهدمی جای خود در را ما جسم که ستگودالی
 حقیقـی معنـای در قبـر، .4کنـدمی زندگی آن در قیامت روز تا مرگ از پس انسان که تسجهانی

 سـجاد امـام کـهچنـان جهـنم؛ هـایچـاه از چـاهی یـا است بهشت هایباغ از باغی خود،
ِّإ» فرماید:می ِّ نَّ ر  ب  ق  ةٌِّ ام ِّإ ال  ض  و  ِّ ر  یاِ ِّ ِمن  ةِِّ ر نَّ ج  ِّ ال  ةٌِّ أو  ر  ِّ ُحف  ِرِّ ِمن   هـایباغ از ستباغی قبر، ؛5النارِِّ ُحف 

   «جهنم. هایگودال از گودالی یا بهشت

 برزخ عالم در هاانسان زندگی چگونگی

 بـدن مانند هاییبدن در و جدا بدن این از مرگ، از بعد هاانسان روح اسالمی، هایآموزه براسا،
 در کـه گیـردمـی قـرار سـت،ماّدی جهان این ۀشدشناخته عناصر   و مواد از خالی و لطیف که دنیا

 ماده جنس از که ستبدنی مثالی، بدن .6گویندمی «مثالی قالب» یا «مثالی بدن» آن به اصطالح
 مـاده خـواّص  دیگـر و عـر  ،طـول از )خـالی( مجّرد بلکه ندارد؛ وزن و حجم ،جرم و نیست

                                                           
 .16، ص 94ج  ،المیزان تفسیرطباطبایی،  سید میمدحسین .1
 .698، ص 8ج  ،بحاراالنوار . مجلسی،2
 .669ـ  664ص ، 3، ج قرآن در معاد، عبدالّله جوادی آملی. 3
 .148، ص 3و  4، ج والعقل والسنة الکتاب هدی علی االلهیات،  جعفر سبیانی. 4
 .941، ص 8، ج بحاراالنوارمجلسی،  .5
 .649ـ  646، ص 4، ج الکافی فروع، کلینیر.ک: . 6
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 انـدازه، و شـک  ماننـد مـادی، اشـیای هـایویژگـی و لـوازم برخی از مثالی بدن این البته است؛
 تجـّرد» ینـوع دارای بلکـه ؛میـض مـادی نـه و اسـت مجّرد کامالا  نه بدن این است. اربرخورد
 و مـؤمن برزخـی بدن و گیردمی تعّلق «مثالی اجساد» به ،برزخ در مردگان ارواح .1ست«برزخی

  .2بود خواهند متنّعم یا و دید خواهند عذاب یا ،بدن همین در که اوست دنیوی بدن مانند ،کافر

 شخصـی دریافـت: روشنی به توانمی مادی قالب به نسبت را «مثالی بدن» کیفیت ی،مثال ذکر با
 نیـز آدمی روح پوشد.می دیگر ایجامه شد، فرسوده و کهنه که مدتی از پس و دارد تن به ایجامه
 شـود.مـی تعبیـر مثالی قالب به آن از که کندمی تن به نو ایجامه ،مادی قالب و بدن مرگ از پس

 کـه گونـههمان یعنی ؛3است دهکر تشبیه مالئکه و جّن  اجسام به را مثالی بدن ،لسیمج عالمه
 نیـز برزخ در انسان مثالی قالب برخوردارند، هوا( از ترلطیف )حّتی لطیف قالبی از مالئکه و جّن 

   است. صورت همین به

 برزخ عالم رخدادهای

 حـوادث از برخـی بـه نمونه یارب ؛دشومی مواجه زیادی مسائ  و حوادث با برزخ عالم در آدمی
 .افتدمی اتفاق قبر اّول شب در که شودمی اشاره

 قبر در پرسش .1

 سـپرده خـاک بـه انسـان وقتی د.شومی آغاز بدن از روح قبض با برزخی، زندگی از مرحله اولین
 و گیرنـدمـی قـرار امتوّفـ چـپ جانـب در دیگـری و راسـت جانب در یکی الهی ۀفرشت دو شود،

 بـر بنـا است. قبر اّول شب حوادث ترینمهم از ،فرشته دو این هایشسپر کنند.می او از التیسؤا
 مـأموران شـوند(مـی مّیـت رعـب موجب و داشته زیادی هیبت )که فرشته دو این متواتر، روایات
   هستند. درگذشته تازه شخص اعتقادات بررسی برای خداوند

ِّ» فرمود: پیامبر کهچنان ب ِّ إنَّ ع  ِّال  ِّ إذا د  ل   َّ هُِّ د  ت  ر  تيِهِّ ُحف 
 
أ كاِن: ی  ل  ُدُهما م  ح  ك ِّ ا  ِّ ٌرُِّمن  ُرِّ و  كياٌرِّ اآلَّ  ُ ِّ 4ن  وَّ

 
اأ  ف 

                                                           
 .499، ص 8ج  ،البیضاء محجة. ر.ک: فیض کاشانی، 1
 .616و  609، ص 8، ج بحاراالنوار. مجلسی، 2
 .691همان، ص . 3
ای کـه بـرای شوند، ُمبشر و بشـیر اسـت و اسـم دو فرشـتهای که برای سؤال در قبر بر مؤمن وارد می. اسم دو فرشته4

 .آیند، ناکر و نکیر استبازجویی کافر می
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الِنِهِّ ما
 
أ س  ِّ ی  ن  ِهِّ ع  ب  ِّ ر  ِّ و  ن  ِهِّ ع  ِبي  ِّ ن  ِّ و  ن  ِه، ع  لي  ِّ و  إن  ِّ ف  جاب 

 
ِّ اجن ِّ أ ِّ و  ِّ إن  ر  يَّ ح  ِّ ت  ذَّ  داخـ  وقتـی بنـده همانا 1؛اهُِّبع 

 امـام و یـامبرپ پروردگـار، )از کننـدمی سؤال وی از و شوندیم حاضر او نزد ملک دو ،شود قبرش
   «نمایند. عذابش ،نگوید جواب و بماند متیّیر اگر و یافته نجات دهد جواب اگر پس .او(
 صـادق امـام .اسـت شـده اشـاره نیـز دیگـری هـایپرسش به اسالمی، روایات از برخی در

 مـا والیت و روزه حج، زکات، نماز، شود:می السؤ چیز پنج دربارۀ قبرش در مرده از» فرماید:می
 کاسـتی و کـم شـما از یـک هـر کـه گویدمی چیز چهار آن به قبر ۀگوش از والیت پس، خاندان.

 .«2است من ۀعهدرب آن کردنکام  و داشتید
 قبر در پرسش به گوییپاسخ ۀشیو

م جواب و سؤال که کنند تصور بعضی شاید  کـه دنیاسـت عـالم جـواب و سـؤال همانند قبر، عال 
 قبـر، در سـخاپ و شسپر که حالی در کرد؛ خالی شانه هاآن به گوییپاسخ از هاییبهانه با توانمی
 از پاسـخ بلکـه بدهـد؛ جـواب باشـد، داشـته دوست هرچه انسان که نیست معمولی و ساده امر

 یگـویپاسـخ و اسـت حقـایق ظهـور ظر  برزخ، عالم .3جوشدمی باطن حقیقت و جان درون
 .اوست درونی عقاید ترجمان همان حقیقت در ها،پرسش به انسان

 باایمـان، فـردی اگـر کـه کردنـد سـؤال تـو از فرشته دو کهاین از بعد» فرماید:می سجاد امام
 پاسـخ خداونـد باشـی، خدا اولیای پیرو و داردوست و صادق هایانسان پیرو دین، به آگاه باتقوا،

 از هنگـام، ایـن در داد. خـواهی جـواب و گشایدمی حق به را زبانت و دکنمی تلقین تو به را الزم
 تـو از رییـان و روح بـا الهـی فرشـتگان و شودمی داده تو به بهشت و رضوان بشارت خدا سوی

 از ،شـودمـی باطـ  دلیلـت ،افتـدمـی لکنـت به زبانت نباشی گونهاین اگر اّما کنند؛می استقبال
 بـه عـذاب فرشـتگان و شـویمـی داده آتـش به بشارت ،شویمی نانابی ،مانیفرومی گوییپاسخ

 .«4آیندمی استقبالت
 و خـالص مؤمنـان از تنها بلکه د؛شونمی همگان شام  قبر سؤال که است آمده روایات برخی در

 کـهچنـان شـود.می وانهاده رستاخیز روز به دیگران، رسیحساب و شودمی سؤال خالص کافران
                                                           

 .273، ص المهجة لثمرة المحجة کشف سید بن طاوو،،. 1
 .94، ح 636، ص 4، ج الکافی فروع، کلینی. 2
 .341، ص 4، ج قرآن پیام، ارم شیرازیناصر مک. 3
 .63، ح 664، ص 8، ج بحاراالنوار. مجلسی، 4
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 کفـر یـا خـالص ایمـان کـه کسـانی از مگر شود،نمی سؤال قبر در» اید:فرممی صادق امام
 .«1ندگرد رسیحساب قیامت در تا شوندمی رها خود حال به دیگران و دارند خالص

 قبر فشار .2 

ِّ» فرمود: صادق امام ُهمَّ ِّ أُعوذُِّ إن ی اللَّ ِّ ِبک  ذاِبِّ ِمن  ِرِّ ع  ب  ق  ِّ ال  ِّ و  ِرِّ ضيِقِّ ِمن  ب  ق  ِّ ال  ِّ و  ةِِّ ِمن  ط  غ  ار ض  ب  ق   ؛2ال 
 «.برممی پناه تو به قبر فشار و تنگی و قبر عذاب از !خداوندا
 فشار شود،می استفاده روایات برخی از که گونهآن و است مسّلمات از قبر فشار روایات، براسا،

 قبر فشار از مؤمنان و :ائمه ،انبیا مانند هاانسان بعضی البته هست؛ اندکی جزبه افراد ۀهم برای قبر
 در کـه اسـت نـانآ مشـتاق زمین ،شودمی استفاده روایات برخی از مؤمنان ۀربادر هستند. تثنامس

 راضـی خـود از را خـویش پروردگـار و نشـده خداوند معصیت مرتکب زمین روی حیات، حال
 روح قـبض کـهاین از راستین مؤمنان حّتی آورد. نخواهد فشار هرگز قبر ،کسانی چنین بر اند.کرده
 او از ،نیـز :امامـان و پیـامبر ،خـدا و نداخوشـیال و راضـی انـد،گذاشته جدید منزل هب پا و شده

   .4است دهکر اشاره آن بر 3کریم قرآن کهچنان ؛دهندمی بشارت او به فرشتگان و اندراضی
 تفـاوت ایـن بـا ؛دارد وجود استثنا بدون همه برای قبر فشار که شودمی استفاده احادیث بعضی از
 ۀمنزلـبـه و تـرمالیـم ،برخـی برای و شودمی میسوب اعمال کیفر و است شدید بعضی برای که

 کـریم قـرآن کـه ستایگونهبه ،افراد برخی برای قبر فشار .5هاستکوتاهی جبران و گناهان ۀکّفار
ْ» فرماید:می كاْا َمعیَشةْا َلهُْ َفإن   اسـتفاده روایـات از «بـود. خواهـد سـختی زنـدگی او برای ؛6َضن 
 از بعـد که است این شاهد است؛ قبر عذاب همان هآی در ،«ضنک تمعیش» از منظور که شودمی
ِّ» است: شده قیامت به ایاشاره ،آن ُشُرهُِّ و  ح  ِّ ن  م  ةِِّاالقي یو  می م  ع 

 
 ،اسـالمی هـایآمـوزه براسا، .«7أ

                                                           
 .8، باب المسألة فی القبر و من یسأل و من الیسأل، ح 644، ص 4، ج الکافی فروع ،کلینی. 1
 .648. همان، ص 2
 .61ـ  40. ر.ک: فجر، آیۀ 3
 .688، ص 8، ج بحاراالنوار ر.ک: مجلسی،. 4
 .98، ح 669. همان، ص 5
 .963. طه، آیۀ 6
 .694، ص 8، ج بحاراالنوارر.ک: مجلسی، . 7
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 از: اندعبارت هاآن ۀجمل از است؛ قبر فشار موجب کارها از بعضی
 الهی نعمات کردنتباه .1

   .«1است کرده تباه که ستهایینعمت ۀکفار مؤمن، براى قبر فشار» فرمود: صادق امام
 خانواده با بداخالقی .2

 شارکت فرشاته هفتاادهاار ،اشجنازه تشییع در که بود پیامبر یاران از یکی ،«معاذ بن سعد»
 نیاا ساعد» فرماود: و تهگرف آسمان رب سر همهاین با و کرد دفن را او ،هم حضرت آن خود ؛کردند
 بود. اشخانواده با بداخالقی خاطربه او قبر فشار .«2دارد قبر فشار

 چینیسخن و نّمامی .3

 او بار آتشای قبار در خداوناد کند، چینیسخن نفر دو بین که کسی» فرمود: پیامبر حضرت
 بار را سایاهی هااىاژد خداوند آید، بیرون قبر از چون و شبسوزاند قیامت تا که گرداندمی مسّلط

 .«3گردد دوزخ آتش داخل کهاین تا زندمی شنیش که کندمی مسّلط ىو
 غیبت .4

ُ» :گویدمی «عباسابن» ُ َثالَثةُ  اْلَقْبر ُ َعذاب  ُ أْثالث  ث  ل  یَبةُ  ث  ْلغ  ُ َوُ ل  ث  ل  یَمةُ  ث  م  لنَّ ُ َوُ ل  ثث  ل  ْْ  ث  ْلَبث  و فشاار ؛4ل 
 خااطرباه آن دیگار سومیک و کردنغیبت خاطربه آن سومیک است: چیا سه خاطربه ،قبر عذاب
   «است. نجاست و پاکی به توجهیبی خاطربه ،بعدى سومیک و چینیسخن

 نماز شمردنکسب   .5

 هر» :پیامبر ۀفرمود به است. قبر عذاب عوامل از یکی ،آن شمردنسبک و نماز به توجهیبی
 ملکای ،قبار در سازد.می مبتال چیا پاناده به را او خداوند ،باشد اعتنابی نمازش به که مردى و زن
   .«5گرددمی تاریک و تنگ او بر قبر و نمایدمی شکنجه را او
 برزخی جهنم و بهشت .3

 پاسا  الهای ۀفرشات دو هااىپرساش خاوبیباه که نیکوکار مؤمنان اسالمی، هاىآموزه براساس
                                                           

 .222، ص . همان1
ْثُل َسْعٍد ُیَضّم  َفَرَفَع َرُسوُل الله  . »2 ماء  ُثمَّ قاَل م   (232، ص ۳، ج الکافی فروع، کلینی) .«َرْأَسُه إَلی السَّ
 .282، ص االعمال عقاب و االعمال ثواب. شی  صدوق، 3
 . 222، ص 6، ج بحاراالنوار. مجلسی، 4
 .22، ص 88. همان، ج 5



   202  برزخ در هاانسان وضع نهم: و بيست مجلس

 د.شونمی برخوردار الهی هاىنعمت از برزخی بهشت در اند،داده
 مان قاوم کااش اى» گفات: «شاو  بهشات وارد» شاد: گفته او به و( کردند شهید را او )سرانجام

 شاریفه ۀآیا ایان  «1اسات داده قارار داشاتگانگرامی از و آمرزیده مرا پروردگارم که دانستند...می
 یا  » آیاه، ذیل و ستبرزخی بهشت همان )بهشت(، جّنت از منظور که کندمی داللت روشنیبه
 از دنیاا در قاومش کاه کنادمی آرزو «یس آل» مؤمن آیه، این در مدعاست. این گواه «قَوْمی تَلَیْ

 داشاته گرامای و داده قارار غفاران مشمول را او خداوند چگونه که بدانند و شوند آگاه او سرنوشت
 .2قیامت بهشت نه است، مراد برزخی بهشت بنابراین، ؛است
 در ؛گیرنادمی را شاانروح )مار(( فرشاتگان کاه هاهمان» ید:فرمامی دیگر اىآیه در کریم قرآن

 کاه اعمالی خاطربه شوید بهشت وارد شما  بر سالم گویندمی هاآن به .اندپاکیاه و پاک که حالی
 را مؤمناان روح که ستهنگامی فرشتگان سالم و درود ،شودمی استفاده آیه از .«3دادیدمی انجام
 امانیاد؛ در نااراحتی و گرفتارى هرگونه از شما که دارندمی اعالم آنان به وسیلهبدین کنند.می اخذ

 آیاا اسات  بهشات کادام بهشت، این از منظور شوید. بهشت داخل که گویندمی هاآن به سپس
 شاریفه ۀآیا ولی ؛باشد ُخلد بهشت منظور دارد احتمال قیامت  در بهشت یا ستبرزخی بهشت

 از پاس مؤمناان ارواح ۀرباادر صاادق امام از .4دارد ظهور برزخی بهشت در سیاق، ۀقرین به
 از دارناد، قارار بهشات از هااییحجاره در هااآن» فرمود: پاس  در حضرت و کردند سؤال مر(

 ،زودتار هرچاه پروردگارا که گویندمی و نوشندمی هایشنوشیدنی از خورند،می بهشتی غذاهاى
 .«5نما وفا اى،داده ما به که هاییوعده به و برپاکن را قیامت

 ۀعرصا قبرشان ،باشند الهی فرشتگان سؤاالت گوىپاس  نیستند قادر که منافقان و کّفار همچنین
   شد. خواهد الهی عذاب

 مار( کاه هنگاامی تاا دهنادمای ادامه خود نادرست راه به همچنان آنان» فرماید:می کریم قرآن
 مارا ،مان پروردگاار اى کاه کنادمای عار  پروردگار به خطاب حال، این در فرارسد؛ ناشیکی

                                                           
 .22و  26. یس، آیۀ 1
 .222، ص 2، ج قرآن پیام، ناصر مکارم شیرازى. 2
 .۳2. نحل، آیۀ 3
 .22۳، ص روایی و قرآنی پژوهشی برزخ؛، محمد قاسمیعلی. 4
 .222، ح 26۲، ص 6، ج بحاراالنوار. مجلسی، 5
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 چناین کاه گوینادمای او باه ولای  دهم انجام صالحی عمل نمودم، ترک آنچه در شاید ؛بازگردان
   .«1است گذشته همچون کارش بازگردد، اگر و گویدمی زبان به او که ستسخنی این، نیست 

ْنُ َوُ» فرماید:می سپس ْمُ م  ه  ُ َورائ  ُیَُ إلی َبْرَزخ  م  َْنُْبُیُ  ْْ  کاه روزى تا ستبرزخی آنان، سر پشت و ؛2َعث 
 تعبیار کناد.مای اشاره برزخ منالگاه به آن، پایان و مر( منالگاه به آیه، این آغاز «شوند. برانگیخته

ُیَُ إلی» م  َْنُیُ  ْْ  روز از پایش و مار( از پاس ساتاىمرحلاه برزخ، عالم که است این بیانگر ،«ْبَعث 
 رستاخیا.

 آل ساختی عاذاب» جملاه: از دارند؛ حکایت برزخ عالم در فرعون قوم بودنمعّذب بر هم آیاتی
 کاه روزى و شوندمی عرضه آن بر شام و صبح هر که است آتش ها،آن عذاب .فراگرفت را فرعون
   .«3کنید وارد هاعذاب ترینسخت در را فرعون آل :فرمایدمی شود، برپا قیامت

َ» :ۀشاریف ۀآیا ذیال چون ست؛برزخی عذاب مقصود نیا، جااین در َ و  ُقَوُمَ ْوم َی  َ ت  ةَُاالس   ،...«ع 
 عاذاب زیرا ست؛الهی هاىعذاب از دیگر نوعی شک، بدون که دارد قیامت در عذاب بر داللت
 شا  و ساتبرزخی عذاب ،«ذابالَع  وءُ ُس » باید پس ؛دارد قرار «ذابالَع  وءُ ُس » مقابل در قیامت
 آتاش شاود،مای عرضه انآن بر شام و صبح که ذابیع است روشن .نیست متصور آن براى سّومی

 ست.برزخی

 محقا  آتاش در دخول ،آن از پس و است برزخ در ،آتش بر عرضه الا اّو » فرمود: ییطباطبا عالمه
 از قبال ،آتاش بار عرضاه ثانیاا  است. آتش بر کردنعرضه از شدیدتر ،آتش در دخول این .شودمی
 اماا ؛اسات بعا  و ماوت باین ۀفاصل که عالمی ت؛سبرزخی عذاب همان که است قیامت قیام

 عاذابی باه قیامات در هم و برزخ در هم افراد، ثالثاا  کند.می پیدا تحق  قیامت در ،آتش در دخول
 عاذاب آن در داخل ،قیامت در اما ؛شوندمی عذاب آن اب دور از برزخیان .شوندمی معّذب واحد

 .«4شد خواهند
 

                                                           
 .288و  ۲۲مؤمنون، آیۀ سوره . 1
 .226، ص 2، ج قرآن پیام، ناصر مکارم شیرازى .2
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 قیامت در الاعم سنجش چگونگی ام:سی مجلس

 *آزادیان مصطفی دکتر والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 سـنجش و خالیـق حسـاب بـه رسـیدگی مرحلـه ،قیامت هایمنزلگاه و احوال ترینمهم از یکی
 آن از صـراحتبـه قـرآن آیات و است دین ضروریات از ،میزان است. الهی عدل دادگاه در اعمال
 انسـان اعمـال شـاهدان، گواهی و اعمال ارائه از پس ،روایات و آیات اسا، بر است. گفته سخن
   گیرد.می قرار سنجش مورد

ِّ» نویسـد:مـی االعتقاد تجرید کتاب در طوسی خواجه ا ُرِّساائِِّ و  ِِّما اِتِّعي ِِّمِّالسَّ ِّ الميایاِنِّ ن  او   راِطِّالص 
ِّ ِّ ساِبِّالِحِّو  ِّد ِّ هٌِّن ِّمِكِّمُِّ ِبُِّتِّالكُِّ ُرِّطایِِّت ِّو  مُعِّ  َّ ِّ السَّ ِجُبِّ هابوتِِّثُِّ لیع   در کـه امـوری سـایر 1؛هاابِِّ صدیُقِّالتَِّّ في 

 امـوری اعمـال، هاینامه شدنگشوده و حساب صراط، میزان، :مانند ،است آمده نقلی هایدلی 
 واجـب ،آن بـه ایمـان و تصـدیق ،روایـناز .اسـت کرده داللت آن ثبوت بر نق  که است ممکن
   «است.

 .پردازیممی قیامت در اعمال سنجش چگونگی بررسی به نوشتار، این در

 «میزان» واژه معناشناسی

 مصادیق ،ترازو 2.است ترازو ،آن فارسی معادل که شودمی گفته سنجش وسیله به ،لغت در میزان
 کـه ترازویـی کننـد؛می گیری اندازه را مواد و اجسام آن با که ترازویی ؛دارد مختلفی کاربردهای و

                                                           
 علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.عضو هینت  *
 .611، ص االعتقاد تجرید شرح فی المراد کشف. عالمه حلی، 1
، 8، ج البحـرین مجمـع؛ طرییـی، 18، ص 94، ج الکـریم القـرآن کلمـاتال فـی التحقیـق. حسن مصـطفوی، 2
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 انـدازه را چیـزی عـر  یـا و طول آن با که ترازویی دماسنج؛ مانند ،سنجندمی را هوا دمای آن با
 غیرصـیی  از را صـیی  هایاستدالل و افکار آن با که ترازویی کش؛خ  و متر مانند ،گیرندمی

 آن بـا کـه است ترازویی معنای به ،نوشتار این در میزان اما منطق؛ دانش مانند ،دهندمی تشخیص
ِّ» ؛سنجندمی را آدمیان بد و خوب اعمال و ایمان ،قیامت در ُعِّ و  ض  ِّ ن  ین  واْ م  ِّ ال  ط  ِقس  ِمِّ ال  اةِِّ ِلياو  ِقيام   ال 
ال ُمِّ ف  ل   َ ٌسِّ ُت ف  ا ن  يئ   کمتـرین کسهیچ به ،پس کنیم؛می پا بر قیامت روز در را عدل ترازوهای ما 1؛ش 

 «شود.نمی ستمی

 انداعمال میزان ،اطهار ائمه و پیامبران

 سـخن قیامـت روز در اعمـال میـزان و سنجش از صراحتبه کریم قرآن ،شد اشاره کهگونههمان
 عالمـان میـان ،گرفت خواهد صورت امر این چگونه و چیست میزان اینکه درباره اما ؛است گفته
 کفـه دو کـه شودمی نهاده حقیقی ترازوی قیامت در معتقدند برخی ؛دارد وجود نظر اختال  دین
 نوشـته آن در بـد اعمـال کـه ابیکتـ و ،کفه یک در ،شده نوشته آن در نیک اعمال که کتابی و دارد
 2شـود.می برخـورد شخص با آن مطابق ،بود تر سنگین هرکدام .شودمی نهاده دیگر کفه در ،شده

 و عـدل رعایـت ،آن از مراد بلکه ؛نیست آن حقیقی معنای ،میزان از مقصود معتقدند دیگر برخی
 و خـوب اعمال ینترکوچک که است آن ،الهی عدل مقتضای 3است. اعمال سنجش در انصا 

 دانشـمندان از بسـیاری امـا ؛دشـون ظلمـی کمتـرین احـدی به تا ،گیردمی قرار میاسبه مورد بد
 هـر به هستند. قیامت روز میزان   ،اعمالشان و اطهار ائمه و پیامبران که باورند این بر ،اسالمی

 باشـد، ترنزدیک انآن عم  به معنویت و اخالص شرای ، اجزاء، حیث از مردم اعمال که ایاندازه
 4بود. خواهد ترسبک عملشان باشد، دورتر اندازه هر و ،ترسنگین عملشان

 گـام الهـی عبودیت هدایر در و هستند معصوم همگی ،الهی اولیای و پیامبران که است روشن البته
 شـاناعمال ههمـ و هـاخواسـته ،هانیت ،دلی  همین به و اندالهی مخل ص عباد از آنان .دارندبرمی

                                                           
 .31. سوره انبیا، آیه 1
، ص المـراد کشـف؛ عالمه حلی، 969، ص 4، تیقیق عبدالرحمن عمیره، ج المقاصد شرح. سعدالدین تفتازانی، 2
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   31۷  قيامت در اعمال سنجش چگونگی ام:سی مجلس

 ایـن ،روایـات از برخـی آید.می حساب به عدل بارز مصداق و حق با مطابق و ،اعمال ترینکام 
 کند:می تأیید را دیدگاه

َنْ َنَضُعْ َوْ» آیـه تفسیر در صادق امام ـ َمـواِزی  ـَ ْ ال  ِقس  ِّ» فرمایـد:مـی «ال  ُنِّ و  ی  ِْ اوا م 
ِبيااُءِّ ال  ن  ِّ اال   و 

ِصياُءِّ ِّ اال و  ِّ و  ِقِّ ِمن  ل  خ  ِّ ال  ن  َُُّلِّی ِّ م  ه ِّ د  نَّ ج  ِرِّ ال  ي   اوصـیای و پیـامبران ،روز آن در سنجش میزان1؛ِحساب ِبغ 
 در کـه کسـانی یعنـی .«شـوندمـی بهشت وارد حساب بدون که اندکسانی مردم از و هستند آنها

   ندارد. وجود تاریکی نقطه ،آنها اعمال پرونده

ِّ» است: فرموده صادق امام ،همچنین ـ ِمني ِانَّ ُماؤ  ميرال  ِّا  ِّ ن  ا و  ِئمَّ ِّ ة ِّاال  یِتاِهِّ ِمان  یُنِّ ُهاُمِّ ُذِر  ِْ اوا م 
 2؛ال 

   «اند.سنجش ترازوهای ،او فرزندان از امامان و امیرمؤمنان

ِّ» فرمـود: خـدا رسول :گفت که است شده نق  عبا،بنعبدالله از ـ عاِشار  ااس، م  ِّ الن  ِلياا ِّ إن   ع 
ِسيُمِّ اِر، ق  ِّ الیدَُُّلِّ الن  ار  لی الن  ه، و  ِّ ِمنهاا والینُجاو ل  اُدو  اهُِّ ع  اه ،ل  سايُمِّ إنَّ اة ق  نَّ ِّ الیادَُُّلها ،الج  اُدو  اُه، ع  ِّ ل   و 

حِیُحِّ نها الیی  ِلی ع  اهُِّ و   و یاور که کسی ؛است )نار( جهنم کنندهتقسیم علی همانا ! مردم گروه ای 3؛ل 
 یافـت. نخواهـد نجـات آن از ،باشد او دشمن که کسی و شد نخواهد آتش وارد ،باشد او دوست

 کـه کسـی و شـد نخواهـد آن وارد ،باشـد او دشمن که کسی ؛است بهشت کنندهسیمتق او همانا
   «شد. نخواهد میروم آن از ،باشد او دوست

االُمِّ» خـوانیم:می علـی ،امیرمؤمنان مطلقه زیارات از یکی در ـ لسَّ لای ا  عُساوِبِّ ع  ِّ ااِلیمااِنِّ ی   و 
یاِنِّ ما  ِمي   هتغلبـعمـاربن «اعمـال. سـنجش میـزان و ایمان ساالر و سردار بر درود و سالم 4؛اال ع 

 :گویدمی

اااااااهُِّ علااااااای اااااااة ُحب  ُِّجنَّ
ِّ

ِسااااايُمِِّّ اااااارِِّ ق  اااااة الن  نَّ ج  ال  ِّو 
ِّ

ِصاااا ِّو  ی ی  ف  ااااط  ُمص  ًقااااا ال  ِّح 
ِّ

ااااِسِّ إماااااُمِِّّ ااااة اْلن  ِجنَّ ال  5ِّو 
ِّ

 و بهشـت کننـدهتقسـیم کـه اوسـت است؛ جهنم سپرآتش ،طالببیا بنعلی دوستی و میّبت»
 و امـام و اسـت مصـطفی میمـد ،مرتبـت ختمی حضرت بالفص  وصّی  ،قحبه و است دوزخ

                                                           
 .649، ص 1، ج االنوار بحار؛ مجلسی، 391، ص 9، ج الکافی. کلینی، 1
 .646، ص 1، ج األنوار بحار. مجلسی، 2
 .318، ص خصال؛ شیخ صدوق، 84، ص امالی. شیخ صدوق، 3
 .440، ص 11، ج االنوار بحار. مجلسی، 4
 .680، ص 9، ج المعاجز مدینةاشم بیرانی، . سید ه5
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 «.است جن و انس پیشوای
 بـا را مـا اخالص و سنجندمی طالبابیبنعلی روزه و نماز با را ما روزه و نماز دیدگاه، این مطابق

 تأکیـد ،روایـات از دسـته ایـن اسـا، بر مفید شیخ سنجند.می نامؤمن امیر موال اخالص
   1دهند. قرار امامان اعمال شبیه را خود اعمال بکوشند باید همه :کندمی

 اعمال میزان کنندهسنگین عوامل

 اعمـال اعتقـادات، از برخـی ،روایات مطابق اما ؛تأثیرگذارند میزان سنگینی در ،نیک اعمال همه
 بـه اینجـا رد کـه دارنـد اعمـال سنگینی در ایبرجسته و ویژه نقش ،عواطف و احساسات و نیک

   شود:می اشاره آنها از بعضی
 شهادتین .1

 ،باطـ  دیـعقا و خرافات اوهام، از دوری و حقیقت با مطابق و اصی  باورهای و اعتقادات داشتن
 و اسـت داده قـرار وحی و عق  را حقیقت شناخت راه خداوند هاست.انسان همه فطری مطلوب
 دعـوت برابـر در و کننـدمی تبعیـت کورکورانـه دیگر هایانسان از یا و خود پدران از که را کسانی
   کند:می مذمت سخت ،کنندمی ایستادگی حق اعتقادات و توحید به پیامبران

«ِّ ل  ا قاُلوا ب  نا ِإن  د  ج  نا و  لی آباء  ة ِّ ع  مَّ
ُ
ِّ أ ا و  لی ِإن  ِّ ع  ِّ آثاِرِهم  ُدون  ت  ِّ ،ُمه  نا ما كذِلک و  ل  س  ر 

 
ِّ أ ِلک ِمن  ب  یاة ِّ فای ق  ر   ق 

ِّ ذیر ِّ ِمن 
ِّ ِإال ِّ ن  ُفوها قا   ر  ا ُمت  نا ِإن  د  ج  نا و  لی آباء  اة ِّ ع  مَّ

ُ
ِّ أ اا و  لای ِإن  ِّ ع  ِّ آثااِرِهم  اُدون  ت  ِّ ،ُمق  ِّ قاا  

 
ِّ أ ِّ و  او  ِّ ل  اُتكم   ِجئ 

دی ه 
 
ا ِبأ ِّ ِمم  ُتم  د  ج  يِهِّ و  ل  ِّ ع  كم  ا قاُلوا آباء  ِّ ِبما ِإن  ُتم  ِسل  ر 

ُ
ِّ ِبِهِّ أ  بـر را ودخ پدران ما :گفتند بلکه ]نه[ 2؛كاِفُرون 

 تـو از پـیش شـهری هـیچ در ،گونـهبـدین و افتگـانیمیراه آنان از یریگپی با[ ]هم ما و یافتیم آیینی
 راهـی[ ]و آیینـی بر را خود پدران ما گفتند آن گذرانانخوش آنکه مگر ؛نفرستادیم ایهشداردهنده

 آن بـر را خـود پـدران نچـهآ از تـرکنندههدایت هرچند :گفت .سپریمراه ایشان پی از ما و ایمیافته
 «کافریم. ،ایدشده فرستاده بدان آنچه به ما :گفتند ؟بیاورم شما برای ،ایدیافته
 قـدرت کندمی تالش دیگران، از ناآگاهانه تبعیت و زدگیشخصیت نوع این از انتقاد با کریم قرآن

 بـر را خود بنیادین اورهایب و اعتقادات آدمیان تا گرداند زنده انسان در را گرویبرهان روح و عقلی
 باید را خود دین اصول مسلمان شخص ،جهت همین به کنند. انتخاب متقن برهان و عق  اسا،

                                                           
 .994، ص اإلمامیة اعتقادات تصحیح. شیخ مفید، 1
 .63ـ  66. سوره زخر ، آیه 2
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 بـه شـهادت و اعتقـاد دیگـران. از تقلیـد نـه و نـدبرگزی عقلـی براهین و استدالل تیقیق، روی از
 هـر ورود بـرای کـه اسـت دیـن اصـول از اصـ  دو ،اسـالم پیامبر رسالت و الهی وحدانیت
 بـه ،نمازهایشان تشهد در و اقامه و اذان در روز هر مؤمنان است. بایسته ،اسالم قلمرو به شخصی

   ورزند.می تأکید دو آن به ایمان بر و دهندمی شهادت امر دو این
 شـهادتین آثـار دربـاره ،میمـد رسـالت و خـدا یکتایی به شهادت از پس علی حضرت

يِنِّ» فرماید:می ت  هاد  ِّ ش  ِّ ِعداِنُِّتص  و    ق  ِّ ال  عاِنِّ و  ف  ر  ِّ ت  ل  م  ع  ِّ ال  اعاِنِّ ميایاٌنِّ الیِخف  ِّ فياه، ُتوض  ُقاُلِّ و   ميایاٌنِّ الیث 
عاِنِّ ف  هُِّ ُتر  ن   میزانـی برند.می باال را [صال ] عم  و دهندمی اوج را [نیکو] گفتار که شهادتی دو 1؛ع 

 ،بردارنـد آن از را ادتشـه دو ایـن کـه میزانی و نباشد سبک ،نهندمی آن در را شهادت دو این که
 «بود. نخواهد سنگین

ِّ» فرمـود: «اللـه ااّل  اله ال» تفسیر در اسالم گرامی پیامبر توحید، به شهادت راستای در ِّ و   ِهای 
ةُِّ ِلم  قوی، ك  ِّ ِبها اللهُِّ ُیثقُلِّ التَّ ین  واْ ِّ الم  وم  ةِِّ ی   وسـیله بـه خداوند که تقواست کلمه سخن، این 2؛الِقيام 

   «کند.می سنگین قیامت در را هامیزان آن،
 محمد آل و محمد بر صلوات ذکر .2

 تقـرب بـه نیـ  هـایراه تریننزدیک و بهترین از یکی همواره ،الهی اولیای و اعظم پیامبر با ارتباط
 ارتبـاط در دائمـاا  حضرت آن بزرگوار بیتاه  و اسالم گرامی پیامبر با که کسانی است. الهی

 اسـالم پیـامبر یافـت. خواهنـد نجات قیامت در ،فرستندمی اتصلو و درود آنان بر و هستند
ا» فرمود: ن 

 
ِّ أ د  اِنِّ ِعن  ِميی  ِّ ال  م  ةِِّ یو  ِقيام  ِّ ال  ن  م  ِّ ف  ُقل    اُتهُِّ ث  يئ  ل ی س  اِتِهِّ ع  ن  س  ُ ِّ ح  الةِِّ ِجئ  ای ِبالصَّ ل  ای ع  تَّ ِّ ح  ِقال  ث 

ُ
 أ

ااا اِتِهِّ ِبه  اان  س   از بیشــتر گناهــانش رکسهــ ؛هســتم اعمــال تــرازوی و میــزان کنــار ،قیامــت در 3؛ح 
 آن، سـبب بـه تـا گذارممی ترازویش در ،فرستاده من بر که را خودم بر صلوات باشد، هایشثواب

 «کند. سنگینی گناهانش بر حسناتش
ميیاِنِّ ِفی ما» فرماید:می باره این در باقر امام یء ال  ُلِّ ش  ثق  لوةِِّ ِمن ا  ِّ علی الص  اد  ِّ وآ  ُمحم  اد   4؛محم 
 «نیست. میمد آل و میمد بر فرستادن درود از ترسنگین زیچی ،عم  میزان در

                                                           
 .993، خ البالغه نهج. صبیی صال ، 1
 .96، ح 841، ص 4، ج الثقلین نور. عروسی حویزی، 2
 .313ص  ،6، ج کافی اصول؛ کلینی، 49، ح 48، ص 13، ج االنوار بحار. مجلسی، 3
 .841، ص 4، ج الثقلین نور. عروسی حویزی، 4
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 آنان زیارت و بیتاهل به محبت .3

 یـک کنـد. دهـیجهت صیی  مسیر در را خود احساسات و عواطف باید عاطفی عدبُ  در انسان
 هـامیبت باشد. داشته تنفر کسی از جهتبی یا و ببندد دل هرکسی به نباید ،مؤمن و مسلمان فرد

 راسـتای در بایـد واقعـی میبـت باشـد. اعتقـاداتش و ایمـان راستای در باید مؤمن هایریبیزا و
ذیَنْ َوْ» ؛باشد خدا میبت ـا َأَشـد ْ آَمُنوا ال   ،باشـد داشـته دوسـت را خداونـد هرکسـی 1.«ِلّلـهِْ ُحبا

ْ» نمـود: خواهـد تبعیت آنان از و داشت خواهد دوست نیز را او اولیای و فرستادگان ْ ُقـل  ـُتم ْك ِإن   ن 
وَنْ ِبُعونی الّلهَْ ُتِحب  كُمْ َفات  ِبب  ْ َوْ الّلهُْ یح  ِفر  ْ الّلهُْ َوْ ُذُنوَبكم ْ َلكم ْ یغ   میبـت ،بنـابراین 2«.َرحـیم ْ َغُفـور 

 عملـی تبعیت ،الهی اولیای به میبت اثر که بگیرد تعلق اولیائش و خداوند به باید مؤمن شخص
 گرامـی پیـامبر ،میـزان سـنگینی در الهی اولیای به میبت تأثیر درباره بود. خواهد بزرگواران آن از

ی» فرمـود: اسالم ِلْ ُحُ ْ َوْ ُحبِّ ِتی َأه  َعةِْ ِفی َناِفع ْ َبی  ْ َمَواِطَنْ َسب  ن  ُُ َواُل ـَدْ َعِظیَمةْ  َأه  َوَفـاةِْ ِعن   َوْ ال 
رِْ َقب  َدْ َوْ ال  ُشورِْ ِعن  َدْ َوْ الن  ِكَتاِبْ ِعن  َدْ َوْ ال  ِحَساِبْ ِعن  َدْ َوْ ال  ِمیَزاِنْ ِعن  َدْ َوْ ال  ـَرا  ِعن   داشـتندوسـت 3؛الصِّ

 در مـردن، هنگـام ؛آیـد کـار بـه وحشتناک بسیار جای هفت در ،من خاندان داشتندوست و من
 و اعمـال تـرازوی نزد ]اعمال[، حسابرسی هنگام اعمال، نامه دیدن هنگام رستاخیز، هنگام گور،

 «صراط.
 اولیـای زیـارت بـه کـه کسانی قطعاا  و شودمی نانآ زیارت به شوق سبب ،الهی اولیای به میبت

ِّ» فرمـود: رضـا امام کهچنان ؛گرفت خواهند قرار ویژه عنایت مورد ،روندمی الهی ان  ِنای م  ار   ْ 
ل ی ِدِّ ع  اِری ُبع  ِّ د  اِری و  ی  يُتهُِّ م  ت 

 
ِّ أ م  ةِِّ یو  ِقيام  اةِِّ ِفی ال  ث  ِّ ث ال  اِطن  او  اهُِّ حتای م  ص  ل   َّ

ُ
ِّ أ اا: ِمان  اِله  و  ه 

 
ِتِّت ِّ اذا أ اایر   ط 

ِّ یِمينا ِّ الكتب ِّ و  اال  ِّ ،ِشم  ِّ و  د  اِطِّ ِعن  ر  ِّ ،الص  ِّ و  د  اِنِّ ِعن  ِميی   مـن زیارت به من، مزار راه دوری با که کسی 4؛ال 
 آن گرفتـاری و بـیم از را او و آمـد خـواهم او نـزد [دسـتگیری بـرای] جا سه در قیامت روز بیاید،

 درآینـد، پـرواز به چپ و راست در [اعمال ی]هانامه که هنگامی :بخشید خواهم رهایی هاموقف
   «اعمال(. سنجش )می  میزان نزد و صراط [پ ] نزد

 نیکو اخالق .4

 امـام اصـیاب از یکـی اسـت. دیگـران بـا نیکـو برخـورد و خوش خوی معنای به ،ُخلق ُحسن
                                                           

 .984. سوره بقره، آیه 1
 . 49. سوره آل عمران، آیه 2
 .8، ص الصحابة فضالل کتاب من البیتاهل فضاللحنب ، ؛ احمدبن638، ص 1، ج االنوار بحار. مجلسی، 3
 .344، ص 90، ج الشیعه وسالل. حّر عاملی، 4
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 این ،خلقیخوش» فرمود: پاسخ در حضرت .پرسید لقُخ  سنُح  اندازه درباره ایشان از صادق
 دیگـری بـا گشـاده ایچهـره و پسـنددل و نیکـو گفتاری و مالیم و متواضعانه رفتاری با که ستا

 ،خـانواده در که برخوردهایی و رفتارها در مؤمنان که است شایسته و بجا بنابراین، 1.«کنی برخورد
   باشد. توأم لقُخ  سنُح  با ،دارند اجتماع یا و کار میی 

 فرمـود: اکـرم پیامبر است. اعمال میزان در آن تأثیرگذاری ،قلُخ  سنُح  مهّم  هایهثمر از یکی
ُعِّ ما» اِری ميیاِنِّ فی یوض  ِّ ام  م  اةِِّ یاو  اُلِّ القيام  ض  ف  ِّ ا  اِنِّ ِمان  اِقِّ ُحس   روز انسـانی هـیچ میـزان در 2؛الُخل 

 کـه اسـت عملـی ارزشمندترین ،نیکو اخالق «نیست. نیکو اخالق از گرانبهاتر چیزی ،رستاخیز
 شود.می ادهنه اعمال ترازوی در

 اعمال سنجش نتیجه

 دیگـر دسـته و سـعادتمند ایدسـته شـوند:می تقسیم دسته دو به هاانسان ،اعمال سنجش از بعد
ْ» ؛شقاوتمند ْ َفَمن  ِلُحوَنْ ُهُمْ َفُأولِئ  َموازیُنهُْ َثُقَل   ُمف  ْ َوْ ال  ْ َمن  ذیَنْ َفُأولِئ  َموازیُنهُْ َخف     َخِسـُروا ال 
م ْ ُُ ُفَس نْ  فی َأن  َُ  کـهآنان و ندارستگاران همان است، سنگین اعمالشان وزنه کهآنان و 3؛خاِلُدوَنْ َمَْج

 جهـنم در داده، دسـت از را خـود وجـود سـرمایه کـه هستند کسانی باشد، سبک اعمالشان وزنه
   «ماند. خواهند جاودانه

اا» فرمایـد:می شقاوتمندانه زندگی و سعادتمندانه حیات تشری  و توضی  در کریم قرآن م 
 
أ ِّ ف  ان   م 

ِّ ُقل    یُنهُِّ ث  واْ ِّ م  ُهو  ة ِّ فی ف  ِّ راِضية ِّ عيش  ا و  م 
 
ِّ أ ان  ِّ م  ا   فَّ یُناهُِّ َّ  واْ اهُِّ م  م 

ُ
أ یاةٌِّ ف  ِّ هاِو راک ماا و  د 

 
 نااٌرِّ ةماِهيا أ

 کنندهخشـنود زندگی یک در است، سنگین اعمالش ترازوهای [روز آن در] که کسی اما 4؛حاِمياةٌِّ
 میـدانی چـه تو و است (دوزخ) هاویه پناهگاهش است، سبک ترازوهایش کهآن اما و بود خواهد
 «سوزان. است آتشی چیست؟ هاویه

لِئـ » فرمایـد:مـی آن دربـاره خداوند که است بهشت در زندگی ،کنندهخشنود زندگی از مراد  ُأو 

َنْیُْ َزو  َفةَْ ج  ُغر  َنْیُْ َوْ َصَبُروا ِبما ال  و  ا َوْ َتِحیةْا فیُا َلق  َْحُسْ فیُا خاِلدیَنْ َسلما ا َن   ـَتَقرا ـا َوْ ُمس   5؛ُمقاما

                                                           
 .904ص ، 6، ج الکافی. کلینی، 1
 .484، ص 3، ج ترمذی سنن؛ 640، ص 1، ج االنوار بحار. مجلسی، 2
 .904ـ  906. سوره مؤمنون، آیه 3
 .99ـ  8. سوره قارعه، آیه 4

 .18ـ  14سوره فرقان، آیه  5.
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 و سالم با آنجا در و یافت خواهند پاداش را بهشت هایغرفه ،کردند صبر آنکه پا، به که ندااینان
 «!است مقامی و قرارگاه خوش چه ؛ماند خواهند جاودانه آنجا، در شد. خواهند مواجه درود

ْ» فرماید:می شقاوتمندان جایگاه درباره ،همچنین ـا كاَنْ ذاَبُاَعْ ِإن  ُـا َغراما ْ ِإن  ا سـاَ ت  ـَتَقرا  َوْ ُمس 
ا  اسـت. جایگـاهی و بـدقرارگاه ،آن ،حقیقـت در و اسـت دایمی و سخت ،جهنم عذاب 1؛ُمقاما

 «شد. خواهند مستقر جهنم در منتهابی رنج و درد و خواری و عذاب در شقاوتمندان
 

                                                           
 .88ـ  84. سوره فرقان، آیه 1



 تبلیغی هایمناسبت
 

 
 العالی()مدظلهرهبری معظم مقام نگاه از رانیای کاالی از حمایت راهکارهای 
 خرمشهر فتح 
 خدیجه حضرت موفقیت رمز 
 مجتبی امام سیره در فرزند تربیت 
 قدر شب معنویت هایجلوه 
 البالغهنهج مهجوریت 
 خمینی امام ارتحال 
 سازسرنوشت تصمیمی العالی(ای)مدظلهخامنه اللهآیت حضرت رهبری 
 العالی()مدظلهرهبری معظم مقام و خمینی امام نگاه از قدس روز یهاویژگی 
 فطر عید هایپیام 
 های اجتماعیرساندهی پیامضرورت سامان 
 

 





 ظله( )مدرهبری معظم مقام نگاه از ایرانی کاالی از حمایت راهکارهای
 *انصاری علیرضا والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 ،امـر ایـن .است نو سال آغاز گذارینام ،العالی( ظله رهبری)مد ممعظ مقام رویکردهای از یکی
 دادنتوجه» و «حکومتی مسنوالن عملکردی و اجرایی هایسیاست به بخشیجهت» هد    دو با

 حمایـت» عنـوان به را 9411 سال ایشان گیرد.می صورت «کشور مهم نیازهای به عمومی افکار
 نمسـنوال بـه مربوط فق  ملی، تولیدات از حمایت که است گفتنی نمود. اعالم «ایرانی کاالی از

 میـدان وارد کلمـه واقعـی معنـای به و کنند کمک زمینه این در توانندیم ملت آحاد همه و نیست
 کـه دارد وجـود یمتعدد راهکارهای انقالب، معظم رهبر رهنمودهای کردنعملیاتی برای 1شوند.

 دارد. اختصاص آنها معرفی به نوشتار، این

 مقاومتی اقتصاد استمرار .1

 نظـام والننمسـ ،روازایـن .دارد کشور موفقیت و حفظ توسعه، در بنیادین نقش ،اقتصاد ،تردیدبی
 نظـام بـه زدنضـربه منظـور بـه نیز دشمن هستند.  ئقا خاص اهمیت اقتصادی سازیکیفیت در

 تیـریم را ایـران تهاسـمـدت دشـمن هکـچنان ؛گیـردمی بهره اقتصادی فشار اهرم از ،اسالمی
 فرمـود: سلطه، نظام اقتصادی فشار به اشاره با ای،خامنه اللهآیت ،روازاین .است نموده اقتصادی

 گونـاگون مسـائ  نـاظر کـه کسـانی ههمـ م.یکـرد مطرح را مقاومتی اقتصاد ،شیپ سال چند ما»
 هـد  اسـت... کشـور بـر اقتصـادی فشـار دشـمن، هـد  که بزنند حد، توانستندیم بودند،
 بزنـد، لطمـه اشـتغال به بزند، لطمه ملی رشد به شود، متمرکز اقتصاد روی بر که بود نیا ،دشمن

                                                           
 نویسنده و پژوهشگر. *

1



396    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 نظـام از بشـوند، زدهدل شـوند، مشـک  دچـار مـردم شـود، خطر و اختالل دچار ملی رفاه طبعاا 
   1«شوند. جدا اسالمی

 امـر این با زیرا ؛است اوتیمق اقتصاد استمرار ،داخلی کاالهای از حمایت ابعاد از یکی ،تردیدبی
   داد. کاهش را دشمن اقتصادی فشارهای و نمود اکتفا داخلی تولیدات به توانمی

  سازیفرهنگ .2

 کاالهـای از بایـد کـه دارند باور برخی ؛دنشومی تقسیم گروه دو به جامعه کاالهای برابر در مردم
 آدمـی شخصـیت هنشان و است خورداربر جهانی برند و کیفیت از آنها زیرا ؛کرد استفاده خارجی

 ایـن از ،رهبری معظم مقام .اندبستهدل سخت بدان ،بوده خارجی کاالهای فریفته اینان .باشدمی
 راثیـم آن، هشـیر کـه مـا اجتمـاعی موجـود آفات از کیی» :هنمود یاد بیماری ناعنو به وابستگی

 گانـهیب داتیـتول بـه هدلبسـت د،افـرا که است نیهم .است گذشته ظلمانی   دوران و طاغوت دوران
 روی ،خـارجی نشـان فـالن نـدیبگو کـه دیـآمی خوششـان ایعـده کی ،حال نیع در باشند...
 دیـبا را مـارییب نیـا است؛ مارییب کی ،نیا هست؛ شانخوراکی هلیوس روی ای هست لباسشان

   2«. ..کرد. عالج
 تولیـدات بهبـودی و رشـد بـرای دلسـوزی و ملـی عرق دلی  به که هستند یهایانسان ،دوم گروه

 موجـب ،داخلـی کاالهـای از حمایـت دارنـد باور و کنندمی استفاده ایرانی کاالهای از داخلی،
 از تبلیغـات ،آن و دارد وجـود جـدی یمشـکل ،میان این در اما ؛است اقتصادی استقالل و رونق

 کاالهـای از دهاسـتفا ،امـر ایـن اسـت. داخلی کاالهای کیفیت عدم و خارجی کاالهای کیفیت
 کاالهـای کـه کـرد سـازیفرهنگ بایـد ی،شـرایط چنـین در است. نموده مشک  دچار را داخلی
 بـر منطبـق هایآموزش و تبلیغ نیازمند ،مسنله این البته و است برخوردار یباالی کیفیت از ،ایرانی

 در هارسانه و ونیتلویزی هایبرنامه از گیریبهره راستا، این در .است جامعه سط  در هانیازمندی
 رسـانه ،واق  در باشد.می اهمیت زیحا بسیار ،ایرانی سرمایه و کار از حمایت ملی، تولید راستای

 نمایـد. تبیـین را ایرانـی سـرمایه و کار از حمایت ملی، تولید تواندمی سازیفرهنگ طریق از ملی
 تنسـیق داخلی تولید رویجت سمت به را خودمان کشور فرهنگ باید ما» :دفرمو رهبری معظم مقام

                                                           
ّ. 4/4/9419 تاریخ انقالب در دیدار مسنوالن و کارگزاران نظام، . بیانات رهبر معظم1
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 ایـن متمـادی هـایسـال گذشـته، در اسـت. مهمـی چیز خیلی ،این ببریم؛ پیش و کنیم تنظیم و
 خـارجی و بیگانـه هایسـاخته و مصـنوعات دنبـال بـه کـه است شده تزریق ما ملت به فرهنگ

 نکـردنلیـغتب است، مؤثر این در ،داخ  تولید کیفیت البته شود. عو  باید ،فرهنگ این بروند...
 1.«است مؤثر این در ،خارجی تولیدات رویهبی و بیجا

  سازیرقابت و کیفیت .3

 دارنـد برخـور یباالی کیفیت از ،کاالها برخی :نمود تقسیم دسته دو به توانمی را داخلی کاالهای
 نـد؛اکیفیـت فاقـد کـه هسـتند یکاالهـای ،دوم دسـته نماینـد.می رقابـت جهـانی هایبازار در و
 کمتـر هاکاال نوع این از معموالا  مردم خرنند.نمی را آن دوم بار خرید، بار یک با مردم کهایگونهبه

 تنها و نمایندمی تولید کیفیت فاقد کاالهای تولیدکنندگان، برخی ،دیگر سوی از .کنندمی استفاده
 نتیجـه کنـد.می ذیرپـآسیب را داخلی کاالهای از استفاده نیز امر این .هستند آنها فروش دصد در

 کنـد:می توصـیه رهبری معظم مقام ،روازاین .است داخلی کاالهای به مردم اعتماد عدم ،امر این
 و سـلیقه با همراه زیبا، مطلوب، میکم، کاالی یک عنوان به ایرانی کاالی که کنیم کاری باید ما»

 و کـارگران» فرمود: ایشان ،نینهمچ 2.«بماند باقی غیرایرانی و ایرانی کنندهمصر  ذهن در بادوام
 بـا بـرده، بـاال اسـت، مربوط کار در دلسوزی و دقت به که آنجا تا را صنعتی کیفیت فنی، عناصر

 و دهنـد کـاهش را بیگانگـان فنی دانش و میصوالت به کشور نیاز نفس، به اعتماد و ابتکار روح
 میصـوالت به ،کنندگانر مص که شوند موجب و سازند استوار را ملی و اصی  صنعت هایپایه

 3«کنند. پیدا عالقه و اطمینان داخلی

  واردات نمودن روشمند .4

 نیـز اقتصـادی تعامـ  و تجارت ،تبادل دارد وجود اطالعات تبادل جهان در کهگونههمان ،امروزه
 یاگونـه به باید واردات البته .بست خارجی تجارت روی هب را کشور در   تواننمی زیرا ؛دارد وجود
 ذیرپآسـیب را مـا کشـورا اقتصاد آنچه اما ؛گردد اقتصاد یوپویای بالندگی ، رونق موجب که باشد

 حـالی در ،ایـن .اسـت نمـوده فلـج را داخلی تولیدات که واردتی است؛ رویهبی واردات نموده،
                                                           

1  
2

 .64/3/9488، تاریخ پیام به ملت ایران در چهلمین روز ارتیال امام خمینی .3
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 .شـودمی کشور وارد که است خارجی کاالهای از بهتر مراتببه ،ایرانی کاالهای برخی که است
 را دشـمن اقتصـادی سـلطه و الگوپـذیری زمینه ،خارجی کاالهای رویهیب ورود ،دیگر سوی زا

ْ َوْ» ؛اسـت حـرام اسالم هایآموزه طبق ،امر این کند.می فراهم َعـَلْ َلـن  ـهُْ َیج  كـاِفریَنْ الل   َعَلـی ِلل 

ِمنیَنْ ُمؤ   امـام «اسـت. هنـداد قـرار تسـلطی راه مؤمنـان بر کافران سوی از خداوند هرگز 1؛َسبیلْا ال 
ی» فرمود: صادق ح  و 

 
هُِّ أ ِّ اللَّ یَّ ِّ ع  ِّ و  لَّ ِب   ِإل ی ج  ِّ ن  اِئِهِّ ِمن  ِبي  ن 

 
ِّ أ ِّ ُقل  ِمِنين  ُمؤ  ِّ ِلل  ُسوا ال  ب  ل  ِّ ت  ااس  اِئ  ِلب  اد  ع 

 
ِّ أ  و 

ِّ ُموا ال  ع  ط  ِّ ت  ام  ع  اِئ  ط  د  ع 
 
ِّ أ ِّ و  ُلكوا ال  س  اِلک ت  س  اِئ  م  د  ع 

 
كوُنوا أ ت  اِئ  ف  اد  ع 

 
اا أ ِّ كم  اِئ  ُهام  اد  ع 

 
 خداونـد 2؛أ

 آنـان غذای نپوشید، مرا دشمنان لبا، بگو: نامؤمن به که نمود وحی پیامبرانش از پیامبری به بزرگ
 طورکـههمان ؛شویدمی میسوب من دشمنان از ،صورت این در که نروید آنان راه از و نخورید را

   .«هستند من دشمنان آنان
 د؛یـبکن جـدی بازنگری کی واردات، هایاستیس نهیزم در» فرمود: رهبری معظم مقام ،روازاین

 ،همچنین 3.« کشاورزی... چه صنعتی، چه م؛یدار دییتول تیمز ما که ییکاالها در خصوصهب
 تولیـدات جـز اینکـه بر باشند داشته عزم و جزم بایستی دولتی هایدستگاه برخی» :هفرمود ایشان

 تصـور برخـی ،میـان ایـن در 4.« نکننـد... وارد چیـزی خارج از که بشوند ممنوع مطلقاا  داخلی،
 اسـت ایـن ،حقیقـت شود.می داخلی کاالی کیفیت موجب ،خارجی کاالهای ورود که کنندمی
 خـارجی میصـوالت روی کشـور هایدر بازگذاشتن از ،داخلی تولیدات کیفیت باالبردن راه که

 هسـتند؟ باکیفیـت و مرغوب کرده، اشغال را ما بازار امروز که چینی تولیدات مگر کند.نمی عبور
 بـه شـان،داخلـی صـنای  بـرانگیختن برای هم جنوبی کره و ژاپن نظیر ایپیشرفته کشورهای مگر

 خـود هایخانه باغچه در دوم، جهانی جنگ از بعد هایآلمان آوردند؟ روی افسارگسیخته واردات
 میصوالت تولید در ورشانکش که موقعی تا گفتند ملی، همبستگی یک در و کاشتند زمینیسیب

 لـب اما یم؛خوردمی زمینی سیب شام، و ظهر و صب  وعده، سه روزی نشود، خودکفا کشاورزی
 و پوشـاند بوریـا تکـه یـک با را بدنش هندوستان، رهبر گاندی، مهاتما .یمزننمی وارداتی گندم به

 انگلـیس نخریسـی ایهکارخانه در آن نخ که بپوشد ایشدهدوخته لبا، نیست حاضر کرد اعالم
                                                           

 .939نساء، آیه  سوره .1
 .348 ، ص2 ، جالشرالع علل، شیخ صدوق. 2
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 1.است شده تولید

  قاچاق کاالهای از جلوگیری .5

 پرداخـت بـدون که کاالها این است. قاچاق کاالهای ورود ،ما اقتصاد جدی هایآسیب از یکی
 بـودن تـرارزان جهـت بـه و رسـدمی مشـتری دسـت به ترارزان شود،می وارد   عوار و مالیات

 انقـالب معظم رهبر .است داخلی تولیدات از حمایت عدم ،رام این نتیجه .دارد شتریبی خواهان
 کردنـد: صـادر را قاچـاق ی کـاال بـا مبـارزه مـورد در تـاریخی فرمـان 9489 سال تیرماه 96 در
 و گذاریسـرمایه و قـانونی تجـارت و تولیـد امـر در آن مخـرب تـأثیر و قاچـاق پدیده گسترش»

 هاییدسـتگاه همـه بر و کرد مبارزه آن با تمام باجدیت باید که است بزرگی و جدی خطر اشتغال،
 ایفـا مبـارزه ایـن در را خـود سهم که است واجب ،باشند دخی  امر این در توانندمی نیوی به که

   2«کنند.
 مبـادی از چـه ــ شـد وارد خـارجی جـنس کهوقتی است معلوم ،خب» فرمود: ایشان ،همچنین

 ــ اسـت زیـاد هم خیلی متأسفانه که قاچاق مبادی از چه اینها، امثال و گمرک مث  قانونی ورودی
 امـروز کـه آیـدمی پـیش وضـعی همـین خوابیـد، داخلـی تولیـد وقتـی خوابد.می داخلی تولید

 وضـ  شـود،می حـاکم کشـور بـر رکـود شود،می کم ما اشتغال شود،می بیکار ما هست.جوان
 بایـد هـم مـردم» :هفرمـود دیگـر بیـانی در ایشـان 3«. ...شـودمی دشوار مردم معیشت و زندگی

 صـرفهبـه کسـی بـرای قاچـاق تـا ،کننـد خـودداری قاچـاق جـنس مصر  و خرید از متعصبانه
 4«نباشد.

 شناسیوظیفه .6

 پیـام در انقـالب رهبـر ،روازایـن .اسـت داخلـی کاالهـای از حمایت ی،همگان وظایف از یکی
 بـه مربـوط فقـ  ،ایـن .اسـت[] ایرانی کاالی از حمایت سال امسال،[»] فرمود: 9411 نوروزی
 ،کلمـه واقعـی معنـای بـه و بکنند کمک زمینه این در توانندمی همه ملت آحاد نیست؛ مسنولین

   .«بشوند میدان وارد
                                                           

1  
2  
3  
4  
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  د:نمو تأکید 9411 سال آغاز سخنرانی در ایشان
 کـه قدرهمان جوانان اگر و باشند داشته تعصب داخلی جنس مصر  و ملی اقتصاد بر باید همه»

 اقتصـاد بـر دارنـد، تعصـب خـارجی هـایباشگاه برخی یا قرمز و آبی از داریطر  و فوتبال در
 هـم ناآل شـد. خواهـد اصـالح کشور اقتصاد باشند، متعصب نیز ملی تولید از استفاده و داخلی

 من 1داخلی... تولید مصر  سراغ بروید گویم،می کشورمان عزیز مردم به گویم،می شما به دارم
 داخلـی؛ تولیـدات مصر  سمت به بروید کنم،می درخواست ایران ملت همه از کنم،می اصرار

 2.« نیست... کوچکی کار ،این
   فرمود: اقتصادی فعاالن و دولت رانگزاکار به ایشان ،همچنین

 هایدسـتگاه البته 3است... کاریمیکم و اتقان کنم،یم سفارش کارگری جامعه به من که آنچه»
 وزارتخانـه، فالن دارند. مضاعف وظیفه ،جهت این در ـ امع معنای به دولتی ـ یدولت و حکومتی

 از بایـد مطلقـاا  کنـد، تـأمین را خـودش داخلـی   جنس خواهدمی وقتی ،اداره فالن سازمان، فالن
 بـا کـارگران و ،«گـذاریسـرمایه» بـا تولیدگران و اقتصادی فعاالن 4.نکند استفاده خارجی جنس

 بایـد تولید، در آفرینینقش بر عالوه نیز مردم که کنندمی ارائه جامعه به یصولیم ،«تالش و کار»
 تـالش و کـار زنجیـره ایـن نهایی میصول از ،ایرانی کاالی مصر  و خرید و غیرت و تعصب با

 5«کنند. حمایت

                                                           
1
2

 .همان .3
 .همان .4

5



  خرمشهر فتح
 *فراحسانی حسین والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 ویـژهبـه ،غرب سیاسی حیثیت به ایضربه چنانآن ،9441 سال در ایران مردم شکوهمند پیروزی
 اسـتکبار ،روازاین .برد نام «زلزله» عنوان به آن از ،اسرائی  وقت وزیرنخست که کرد وارد ،آمریکا
 تجهیـز و تشـویق ایـران بـا جنـگ بـه را تکریتی صدام داخلی، هایافروزیآتش بر افزون جهانی
 .9 :کـرد تقسیم مرحله سه به توانمی نگاه یک در را خرمشهر آزادی تا تیمیلی جنگ فرایند نمود.
 ثامن :همانند موفقی هایعملیات که خرمشهر آزادی تا عزل از .6 صدر؛بنی عزل تا جنگ شروع

   خرمشهر. آزادی .4 گرفت؛ انجام مرحله این در ،المبین فت  و القد، طریق ،ئمهاأل
 هشـت دفـاع عطـف نقطـه و ویژه اهمیت حایز مشهرخر آزادی چرا که است این ،اساسی سؤال
 کنیم.می بررسی بخش سه طی را پرسش این به پاسخ شد؟ ساله

 خرمشهر فتح اهمیت .الف

 پیـروزی کلیـد منزله به ،خرمشهر» نوشت: خرمشهر فت  اهمیت مورد در تایمز فاینشنال روزنامه
 خطر به را آمریکا مناف  ،نطقهم در تیولی هرگونه» نوشت: نیز تایمز آنجلس لو، 1.«است جنگ

 2.«زد خواهد هم به منطقه در را آمریکا دوستان آرامش ایران، پیروزی .اندازدمی

 و سـری  تیـول سـبب و بـود فـراوان اهمیـت حـایز مختلف جهات از خرمشهر، فت  ،تردیدبی
                                                           

 نویسنده و پژوهشگر. *
 ، نشانی: 9414/ 4/4تاریخ: ، 89913119. خبرگزاری جمهوری اسالمی، کد خبر: 1

 .49، ش 9484. مجله گلبرگ، خرداد 2
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 سـتاد رئـیس و دفاع وزیر کهگونههمان زیرا ؛شد خارج و داخ  سیاسی میاف  نگرش در شگر 
 کـرده تبـدی  نفوذ غیرقاب  دژی به ،اشغال از پس هاعراقی را خرمشهر ،کرده توصیف مصر ارتش
 نـوع از منفجـره مـواد ُتـن سـی بـا عراقـی فرمانـده دستور به نخست خرمشهر آنکه چه 1.«بودند

 طـرح از ،رزمندگان نفوذ از ممانعت جهت ،آن پدافند برای ،سپس و شد تخریب کامالا  ،تیانتی
 بتوانـد ایـران اگـر» گفـت:می اطمینـان بـا صدام ،روازاین .دگردی استفاده سوئز کانال در اسرائی 

 .«دهممی آنها به را بصره کلید من ،بگیرد پس را خرمشهر
 نفس به اعتماد سبب ،رزمندگان ویژهبه ،مردم آحاد روحیه تقویت بر افزون پیروزی این همچنین،

 ُبعـد در و گشـت قـوی مواضـ  اتخاذ و سیاسی میاف  در نقش ایایف برای نظام داخ  والننمس
 شـد باعث و کرد نوینی مرحله وارد را جنگ که گذاشت تأثیر المللیبین سط  در چنان ،خارجی

 موضـ  بـه ،تهـاجم موضـ  از و بکنند را خود کار حساب استعماری، هایقدرت سایر و آمریکا
 ند.بیاور روی دفاع

  خرمشهر فتح عوامل .ب

   ند:اعبارت آنها از برخی که بود ارذتأثیرگ ومادی معنوی متعدد عوام  ،خرمشهر فت  در
 الهی نصرت .1

 دسـت بـه کـه بود غیبی امداد و الهی معجزه بلکه نبود؛ عادی لهنمس یک خرمشهر، فت  تردیدبی
ْمِْ كم ْ» شریفه آیه ،«کثرت» بر «قّلت» برتری با و خورد رقم اسالم رزمندگان توانای  َقلیَلـةْ  ِفَئـةْ  ن 

ْ ِنْبِْ كثیَرةْا ِفَئةْا َغَلَب   هِْ ِإذ   و هارسـانه در خرمشـهر فت  خبر وقتی جهت، بدین گشت. متجلی 2«الل 
 خمینـی امـام که بود اسا، همین بر ساخت. زدهبهت را اسالم دشمنان ،شد پخش مطبوعات

 بلکـه ؛نبـود عـادی لهنمسـ یـک خرمشهر، فت » فرمود: یا و «.کرد آزاد خدا را خرمشهر» فرمود:
 جانـب،ایـن» نوشت: فرستاد، خرمشهر فت  مناسبت به که پیامی در ایشان 3«بود. طبیعت مافوق

 دسـت کـه مسـل  سلیشور قوای و اسالم فرزندان از ،«عندالّله من اال النصر ما» آنکه به یقین با
                                                           

 . پایگاه اینترنتی مؤسسه شهید سردار حسن باقری، نشانی:1
12 83

 .631وره بقره، آیه . س 2
 .610، ص 98، ج امام صحیفه. امام خمینی،  3
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 چنگ از را ـ ءالفدا لمقدمه حنااروا ـ االعظم الّله بقیة کشور و آمد بیرون آنان آستین از حق قدرت
 ...آورد بیـرون خوارند،جهان آمریکای خصوصاا  ابرقدرتان، دست در هاییآلت که خوارآدم گرگان
ـا یـا» :فرمود که است خداوند وعده این از برگرفته امام پیام 1.«کنممی تشکر َُ ـذیَنْ َأی ْ آَمُنـوا ال   ِإن 

ُصُروا هَْ َتن  كم ْ الل  ُصر  ْیَثبِّْ َوْ ین  داَمكم ْ     کنیـد، یاری را خدا دین اگر اید!آورده ایمان که کسانی ای 2؛َأق 
ْ َوْ» فرمود: دیگر آیه در یا و «دارد.می استوار را هایتانگام و کندمی یاری را شما ُصَرن  ـهُْ َلین  ْ الل   َمـن 

ُصُرهُْ ْ ین  هَْ ِإن   .کنـدمی یاری ،برخیزند او یند یاری به که را کسانی خداوند قطعاا  و 3؛َعزیزْ  َلَقِوی الل 
   «است. ناپذیر شکست و قوی ،خداوند

 را اسالم رزمندگان مالئکه هزار سه با که دید بدر جنگ در توانمی را تعالی حق یاری دیگر نمونه
ْ أَْ:»فرمود و کرد پشتیبانی ْ یكِفیكم ْ َلن  كم ْ َأن  كم ْ یِمد  ْ ِبَثلَثةِْ َرب  َملِئكـةِْ ِمَنْ آالف   وعـده ،سسـپ ،4«.ال 

 نیـز 5مالئکـه هـزار پـنج بـا یعنـی ،آن از بیشـتر ،بگیریـد پیش در را «مقاومت و تقوا» اگر که داد
 آزادسـازی جمله از ایم؛بوده شاهد را الهی نصرت بارها نیز خودمان عصر در .شویدمی پشتیبانی
 بـه ،بودند بخوا در همه که هنگام آن یا و یافت تیقق غیبی امدادهای پرتو در که است خرمشهر

 و داخلـی گـرانفتنـه و دش سرنگون طبس صیرای در آمریکا پیشرفته هواپیماهای پروردگار، مدد
 .گردیدند سرکوب خارجی

  ریزیبرنامه .2

 فـت  شـد سبب و است زدنیمثال ،عملیات این در ارتش و سپاه فرماندهان همدلی و هماهنگی 
 تفـاهم، از سرشـار یجّو  در ،متقاب  هاییهمکار این گردد. مقد، دفاع عطف نقطه ،خرمشهر

 آورد. ارمغان به ملت برای را پیروزی و انجامید گذشته سوء تبلیغات و توهمات از بسیاری رف  به
   گوید:می سپاه و ارتش بین اتیاد و همکاری خصوص در رزمندگان از یکی

 در گذاشـتند را شـیرازی صـیاد تیمسـار برادر و رضایی میسن سردار برادر دست امام حضرت»
 بـا و صـیبت بـدون امـام بیندازند. تفرقه ارتش و سپاه بین خواستندمی شیاطین چون ؛هم دست

                                                           
 .641. همان، ص  1
 .1. سوره میمد، آیه  2
 .30. سوره حج، آیه  3
 .963عمران، آیه . سوره آل 4
 .964عمران، آیه . سوره آل5
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   1«بیندازند. اختال  شما بین نگذارید که کردند القا را معنا این تبسم، و لبخند
   داد: گزارش عملیات هماهنگی وهشی از شگفتی اظهار با فرانسه خبرگزاری

   2«.برخوردارند غیرمترقبه و آوربهت انسجام یک از که کردند ثابت انایر مسل  نیروهای»
 رهبری و مدیریت .3

 کلیدی نقش جنگ رهبری و مدیریت در ،ملی دفاع عالیشورای رئیس و جمهور رئیس ،تردیدبی
 شـد، تفـویض ایخامنـه اللهآیت به امام تفویض و ملت آرای با فوق عنوان که زمانی از دارند.
ـِرُفْ» شـریفه آیـه و شـد دمیـده رزمنـدگان در ایتـازه روح و گرفـت سروسامان اهجبهه  فـی َتع 

م ْ ُِ َرةَْ ُوُجوِه عیم َنض   کـه بـود لـهمعظم رهبـری و مـدیریت بـا یافـت. تجلی آنان سیمای در 3«الن 
 سـرانجام و گردیـد طراحی ،المقد،بیت و المبینفت  ،القد،طریق ،ئمهاألثامن پیروز عملیات

 شد. آزاد مشهرخر
  مردم فداکاری .4

 روز 35 ،خـالی دسـتانی با تیمیلی جنگ شروع با انآن وطنانهم دیگر و خرمشهر دفاعبی مردم
 هـایپایمردی تمـام وجـود بـا امـا ؛کردند ایستادگی بعث رژیم تهاجم و هاحمله شدیدترین زیر

 سـایر هماننـد آنـان امـا ؛آمـددر متجـاوز نیروهای اشغال به 9441 آبان چهارم در شهر این آنان،
 امـام قـاط  فرمان آنکه تا ؛نداشتند آرامش هرگز ،خرمشهر گیریبازپس برای اسالم غیور فرزندان
 و دمید رزمندگان همه کالبد در را ایتازه روح ،«شود آزاد باید خرمشهر» اینکه بر مبنی خمینی

 خـویش مقتـدای فرمان رساندنانجام به برای را خود همت تمام ،گذشته از ترراسخ عزمی با آنها
 کردند. آزاد الهی امداد با را خرمشهر ،سرانجام و بستند کارهب

 رزمندگان ایثارگری و طلبیشهادت روحیه .5

 خـدا و معنویـت سـوی بـه را مردمـان هـایدل کـه بود پیامبران هایانقالب جنس از ما انقالب
 اخـالص طبـق در را خـود هسـتی تمـام دگانرزمنـ کـه بـود عاملی ترینمهم ،این و کرد هدایت

                                                           
 .61/08/9416اریخ  ، ت38114رسانی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، کد: . پرتال پژوهشی و اطالع1
 . 38، ص مقدس دفاع عملیات سمبل خرمشهر فتح. علیرضا سجادی، 2
 .63. سوره مطففین، آیه 3
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 آمـده 1کـریم قـرآن از آیـاتی در یافتنـد. حضـور هاجبهه در خودگذشتگی از و ایثار با و گذاشتند
 طـرق به را آنان خداوند ،باشند داشته هاجنگ در را «صبر» و «تقوا» ویژگی دو مؤمنان اگر است:

 و «ایثـار» روحیـه و دهـدمی خـدایی نـگر عملیـات به ،تقوا و ایمان کرد. خواهد یاری مختلف
 شـهادت یا پیروزی و بخشدمی قوت را «رشادت و شهامت» و سازدمی فزون را «طلبیشهادت»
َدی» به نی  را َنیین ِإح  ُحس     کند.می معرفی 2«ال 

 پیـروزی علـت مـورد در تایمز آنجلس لو، روزنامه که بود روشن قدر آن ،مذکور عام  دو تأثیر
 روحیـه ایرانیـان داشـت. برتـری عـراق بر ،ایران نظامی استراتژی» :نوشت خرمشهر فت  در ایران
 هایشـانسرزمین آزادی بـرای انقالبـی شـوقی با و دارند شهادت به می  و خودگذشتگی از و ایثار
 3«.جنگندمی

 قـدرت و ایمـان» 4مسـلم پاکسـتانی مجلـه و ،«طلبیشهادت» روحیه نیز اشپیگ  آلمانی مجله
 بـه خرمشهر در» گوید:می عراقی فرماندهان از یکی دانست. ایران هایپیروزی عام  را «روحی
 دفـاعی سیسـتم صـر  کـه دالری هامیلیون بود. کرده حیرانم که بودم دیده معجزاتی خود چشم

 5«شد. کوبیده هم در اسالم رزمندگان «استوار   ایمان» با راحتیبه ،بودیم کرده خرمشهر

 رمشهرخ فتح ورداره .ج

 تنهـا نه ،خرمشهر دادن دست از با عراق .بود صدام غرور کلید و سیاسی مانور گاهتکیه ،خرمشهر
 ایضـربه نآمـدوارد ضـمن بلکـه ،داد دسـت از مـذاکره برای را گاهشتکیه و شکست غرورش

 دنیـا هایابرقـدرت کالسـیک جنـگ میاسـبات تمام ،عراق ارتش بر جبران غیرقاب  و نندهکفلج
   .گرفت قرار سقوط سراشیبی در صدام و دش دگرگون

 درخشـانی آثـار نظـامی و سیاسـی ،مادی معنوی، همچون: مختلف جهات از ،خرمشهر آزادی
 کنیم.می اشاره نمونه چند به فق  ،اینجا در که داشت

                                                           
 .10؛ سوره یوسف، آیه 964و  960عمران، آیه . سوره آل 1
 .46. سوره توبه، آیه  2
 ، نشانی: 4/4/9414، تاریخ 89913119. خبرگزاری جمهوری اسالمی، کد:  3

 
 .38، ص مقدس دفاع عملیات سمبل خرمشهر فتح. علیرضا سجادی،  4

5
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 معنوی موفقیت .1

  بود. «توانیممی ام» و «خودباوری» روحیه تزریق ،خرمشهر فت  معنوی دستاورد ترینمهم
 هرگـاه ایـران اخیـر سیصدسـاله تاریخ در بدانیم ما که شودمی روشن وقتی خرمشهر فت  اهمیت
 ،ایران ازخاک مهمی قسمت دادن دست از بر عالوه ،داده ُرخ دیگری کشور هر و ایران بین جنگی
 بـدی ت «بینیخودکم» به ایرانیان «باوری خود» و شد تهدید نیز مردم دینی و ملی شرافت و هویت

 از ملت اقشار تمام وجود در ،«توانیمنمی ما» و بینیخودکوچک روحیه دیگر، سوی از و بود شده
 هـایجنـگ در ایـران هایشکسـت .بود دوانده ریشه عادی مردم تا نخبگان و درباریان و شاهان
 بسـیار بلکـه ،کرد منتزع را ایران سرزمین از عظیمی بخش تنها نه ،هاانگلیسی و هارو، با متعدد

 سیاسی و فرهنگی تسل  برای را زمینه و آورد در دشمنان تسخیر به نیز را ایرانیان ،روحآن از ترمهم
 هـاغربی» که بود کرده ایجاد آنان در را باور این و نمود تیمی  ایران ملت بر صنعتی و اقتصادی و
 خرمشـهر فت  و ،سو یک از ایران مردم انقالب پیروزی اما ؛«کنندمی عم  و فهمندمی بهتر ما از
 کـه را «تـوانیممی مـا» و «بـاوری خـود» روحیـه و کـرد دگرگون را وضعیت این ،دیگر سویی از

 بازگرداند. ایرانیان و ایران به ،است ملت یک سرمایه ترینبزرگ
  مادی موفقیت .2

 از رمربـ کیلومت 4300 از بـیش آزادی و خرمشـهر نظـامی اشـغال ماه 91 به دادنپایان بر افزون
 در را ایـران دیپلماسـی مـانور قـدرت و نظامی و سیاسی اعتبار و حیثیت ،سو یک از ،ایران خاک
 انرژی انتقال کنترل امکان و کرد مسل  فار، خلیج بر را ایران ،دیگر سوی از و داد افزایش جهان

 بیشـتر یدرآمـدها کسـب و ایران نفت فروش برای زمینه و دنمو فراهم اسالمی جمهوری برای را
   یافت. بهبود

 سیاسی موفقیت .3

 از ؛داشـت فراوانـی و بـدی بی آثار نیز تبلیغاتی و سیاسی عرصه در ،خرمشهر فت  عظیم حماسه
   جمله:

 و عـراق سیاسـی مـانور قـدرت سـلب و ایـران قدرت نمایش سبب ،خرمشهر فت  :افزاییقدرت ـ
 شـورای امنیـت، شـورای ،ملـ  زمانسـا :نظیر دنیا، سیاسی میاف  در اسالمی انقالب دشمنان

 حـّق  کـه شـدند مجبـور آن حامیـان و عراق و شد غیرمتعهدها کنفرانس و فار، خلیج همکاری
 نگـاه ،خرمشهر آزادی از پیش تا» کهدرحالی ؛بپذیرند را اسالمی جمهوری نوپای نظام حاکمیت



   30۷  خرمشهر فتح تبليغی: هایمناسبت

 جـز راهی و ندارد عراق برابر رد چندانی قدرت ،ایران گویا که بود ایگونهبه ایران به کشورها دیگر
 1«.نیست رویش پیش دشمن شرای  پذیرش

 نظـر از ویـژهبـه سیاسی، عدبُ  در نظام تثبیت سبب ،خرمشهر فت  :ایـران المللیبین جایگاه افزایش ـ
 بـدون کـه اسـت برخـوردار نظـامی از ایـران که کرد تزریق جهان به را نگاه این و شد المللیبین

 هایمکانیسـم تیقـق و طـرح به قادر حسا،، و خطیر شرای  در خارجی، هایقدرت به اتکای
 و ]داد[ ارتقـا را ایران المللیبین اعتبار و جایگاه» ،نگاه این است؛ نظامی ـ سیاسی پیچیده و مهم

 پیـروزی به ،رزمندگان و مردم .برد باال ایران در را ملی روحیه و نمود دشوارتر عراق برای را شرای 
 بـاره ایـن در ایخامنـه اللـهآیـت حضـرت انقالب، معظم رهبر 2.«بودند شده یدوارام جنگ در

   فرماید:می
 افریقـایی کشـور یک جمهور رئیس .شد عو  دنیا و برگشت ورق ،گرفتیم را خرمشهر ما وقتی»

 ،خرمشـهر در پیـروزی بـا شما گفت: من به ،شدمی میسوب دنیا برجسته هایشخصیت از که
 3«کند.می نگاه دیگری چشم با شما به دنیا ،امروز و کردید و ع را هامعادله

                                                           
 .318، ص 9، ج عراق و ایران جنگ روند. حسین عالیی، 1
 .314. همان، ص  2
 ای، نشانی: العظمی سید علی خامنه اللهرسانی حضرت آیت. پایگاه اطالع3





  خدیجه حضرت موفقیت رمز
 *فراحسانی حسین والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
 در خداونـد رو،ازایـن اسـت. انسـان ذاتـی هـایویژگی از یکـی ،«هـابرترین» به آموزدر، نگاه

 برای و کرده معرفی برتر همسران عنوان به را زن ده کنایه، یا صراحتبه 1قرآن هایسوره از بسیاری
 حضـرت بـزرگ، زنان این از یکی 2است. برشمرده ایشان موفقیت راز عنوان به را خصلتی هرکدام
 تـاریخ بـزرگ زن چهـار جـزء اکرم پیامبر روایت طبق واالمقام، بانوی این .است خدیجه

ااِءِّ سااداُتِّ» چـون: عناوینی با را آنها که است ينال ِنس  م  ـرور 3؛عاال  اُرِّ» ،«جهـان زنـان س  ي  ااِءِّ َّ   ِنس 
ِمين ال  ع  م زنان بهترین 4؛ال  ُلِّ» ،«عال  فض  ااِءِّ ا  ِمين ِنس  اال  ع   و «آخـرت و دنیـا زنـان ترینبافضـیلت 5؛ال 

ُلِّ» ض  ف 
 
اِءِّ أ ةِِّ ِنس  نَّ ج     است. نموده معرفی «بهشت زنان برترین 6؛ال 
 اسـت امیـد ؛شـودمـی اشـاره دیجـهخ حضـرت موفقیـت رازهای از برخی به ،مجال این در

 .دباش امروز مسلمان زنان برای الگویی

  خدیجه حضرت موفقیت رازهای

 برتر همسر انتخاب .1

 ممتـازی خـانوادگی اصـالت از که بود مکه معرو  ثروتمندان و تاجران از ،خدیجه حضرت
                                                           

 پژوهشگر. نویسنده و  *
 عمران، نساء، مریم، نور، تیریم، قصص، احزاب، ضیی و کوثر.های: آل. مث  سوره1
 .904، ص 4، ج المناقبشهرآشوب، . ابن2
 .688، ص 90، ج البالغه نهج شرحالیدید، ابی. ابن3
 .986، ص 3 ، جاإلستیعابعبدالبر، . ابن4
 .83، ص 4، ج االطهار االلمۀ فضالل فی األخبار شرح. قاضی نعمان مغربی، 5
 .604، ص 9، ج الخصال. شیخ صدوق، 6
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 و مـال از رخـوردارانب و معـرو  متنفـذان میـان از زیادی خواستگارهای رو،ازاین بود. برخوردار
 همسـر، گـزینش بـرای خدیجه چون بود؛ منفی خواستگاران گونهاین به او پاسخ اما داشت؛ مقام

 از بلکـه باشـد، نکرده خم سر هابت پیش در تنها نه که بود کسی منتظر او داشت. مقدسی مالک
 باشـد. داربرخـور ممتـازی خـانوادگی اصـالت و داریامانت نیکو، وخویُخلق صداقت، ایمان،

 اش،قـدیمی دوسـت فرزنـد او و دیـدمی فـرد یک در فق  را خویش مطلوب هایمالک خدیجه
 خود انگیزه آنگاه کنم؛ ازدواج تو با دارم دوست گفت: پیامبر به خود رو،ازاین 1بود. آمنه یعنی

ِغبُ ِّ» کرد: بیان چنین را ِّ ر  ِّ ِفيک  ِتک  راب  ِّ ِلق  ِّ و  ِتک  ط  ِّ ِفی س  وِمک  ِّ ق  ان ِّ و  م  ِّا  ِّ ِتک  ِّ ُحسِنِّ و  ِّ َُّلِقک  ِّ و   ِصاد  
ِّ ِدیِثک   منزلت، بزرگی و شرافت به قومت نزد و خویشاوندی من با چون شدم؛ مندعالقه تو به 2؛ح 

 بـه مـرا اگـر داشـت: اظهـار گاهآن «داری. شهرت صداقت و راستگویی نیکو، خلق داری،امانت
 صیغه و بیاید بگویم را نوف بنورقة عمویم نیز من تا بیاید بگو عمویت به برو پذیری،می همسری
 3بخواند. را عقدمان

 شییم  آشینا  خد م با آ  و  ین  ز شیم  ور
 

 

 4شییم  مصیطف   عاشق بد  حجاز  ر آین  
 

 گری،وحشـی سـو، یـک از کـه شـودمی مطرح ایجامعه در مقد، معیارهای این باشد، یادمان
 و جمـال در خدیجـه دیگـر، سـوی از و بود ارزش مالک ، ثروت کنار در جنایت و غارت فساد،
 رنـگ بـه را خـود امـا داشـت؛ قـرار موقعیـت برترین در نسب، و حسب و ثروت و مال و زیبایی

 حضـرت الگوبـودن راز اسـت ایـن نشـد. جاهلیت نادرست فرهنگ تسلیم و نیاورد در جماعت
 .خدیجه

 گراییعفت .2

 نویسـانسیره .بـود کـدامنپا و عفیـف ولـی ،تاجرپیشـه و ثروتمنـد زنـی ،خدیجـه حضرت
 برتـری دیگـران بـر جمال و مال نظر از تنها نه او بود. قریش زنان ترینباشرافت خدیجه اند:نوشته

 زنـان سـرور و سـیده و طـاهره» را او پاکدامنی، و عفت جهت به جاهلیت دوران در بلکه داشت،
                                                           

 .91، ص الوری اعالم. طبرسی، 1
 .684، ص 9، ج ویةبالن السیرةکثیر، . ابن2
 .939ـ  941، ص 9، ج الخرالج. قطب راوندی، 3

4. . 
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   1نامیدند.می «قریش

 هـایارزش حفـظ و پاکدامنی و کام  پوشش با توانندمی زنان که کرد ثابت خدیجه حضرت
 کننـد. حفـظ بـدنامی و ننـگ هرگونـه از را خـود و باشند داشته تجاری و اجتماعی فعالیت دینی

ِّ» کند:می توصیف گونهاین را خدیجه ،ابوطالب حضرت آ ةٌِّ َّدیجة ِّ ِانَّ ةٌِّ ِأمر  اِمل  اةٌِّ ك  يُمن  ةٌِّ م  اِضال   ف 
ی خش  ِّ ت  ار  ُرِّ الع  حذ  ت  نا ِّ و   و خیـر بـا فهـم[، و عق  جهت ]از کام  است بانویی خدیجه، قطعاا  2؛الشَّ
 «است. دور به بدنامی و ننگ هر از ساحتش که آبرومند و شخصیت با زیبنده، و دانا برکت،

 ایثارگری .3

 بـود؛ اسـالم پیشـرفت و رشـد هایمؤلفـه تـرینبزرگ از یکی خدیجه حضرت هایایثارگری
ا» :فرمود خدا رسول کهایگونهبه ِن  م  ع  ف  اٌ ِّ ن  ِّ م  ط  ِّ ق  ل  ا ِمث  ِنا  م  ع  ف  ااُ ِّ ن  اه م  ِدیج   هـیچ هرگـز 3؛َّ 

 بـه مـن دین پیشرفت و ماندگاری» فرمود: نیز «نبخشید. سود من به خدیجه ثروت همانند ثروتی
 هـایایثارگری 4.«علـی شمشـیر دیگـری و ،خدیجـه ثـروت یکـی است: وابسته چیز دو

 داد. قـرار حضـرت بـالی سـپر نیـز را خـویش جان او بود؛ن مال به میدود خدیجه حضرت
 پـیش پـا خدیجـه کردند، دنبال را او اشخانه درب تا پیامبر بارانسنگ با مشرکان که هنگامی
 و خـدا سالم» گفت: و شد نازل پیامبر بر جبرئی  که کرد دفاع حضرت از چنانآن و گذاشت

 5«برسان. خدیجه به مرا
 بـدون هـایشایثارگری تمام آنکه چه بود؛ بقره 686 آیه بارز مصداق او که بود این ایثار، از ترمهم
 زنـان سرمشـق خـدا، دیـن تبلیـغ بـرای خدیجـه هایایثارگری بود. داشتیچشم و مّنت گونههیچ

 6گشت. اسالم تاریخ و خود زمان در بسیاری
 مداریوالیت .4

 همـین .اوسـت مداریوالیت و یپذیراطاعت ،خدیجه حضرت موفقیت رازهای ترینمهم از
                                                           

 .989، ص 9، ج الفاطمیة الخصالص. میمدباقر کجوری، 1
 .401، ص األنوار عبدالله بکری،. احمدبن2
 .381، ص امالی. طوسی، 3
 .984، ص الساطعة األنوار. غالب سیالوی، 4
 .99، ص 3، ج اإلستیعابعبدالبر، . ابن5
 .994، ص 8، ج الغابة اسداثیر، . ابن6
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 بلکـه و همسـران از یـکهـیچ و کنـد یاد نیکیبه او از جا همه پیامبر که شد موجب ،ویژگی
 خدیجـه از بهتـر همسـری هرگـز !سـوگند خدا به» بگوید: و نداند مقایسه قاب  او با را کسیهیچ

 گذاشـت من اریاخت در را الشامو زمانی و بودند افرک مردم هک آورد مانیا من به زمانی او .نداشتم
 دور مـن از همـه هکـ وستیپ من به وقتی جهیخد» فرمود: یا و 1.«بودند دهیبر من از همه مردم هک

 را او خـدا نمـود. تیـحما مـن از همـواره و نگذاشـت تنهـا مرا هرگز اسالم، راه در او شدند.می
  2«بود. تیکربرپُ  بانوی هک ندک رحمت

  احترام .5

 و مشـترک زنـدگی هـد  برای ایوسیله باید همسر، علمی حتی و اجتماعی لی،ما برتر موقعیت
 وجـود با خدیجه حضرت جویی.برتری برای ایوسیله نه شود؛ خانواده امنیت و آرامش ایجاد

 رفتـاری ترینکوچک ،اکرم رسول با برخورد رد ،ویژه اجتماعی موقعیت و فراوان اموال داشتن
 ایـن بـا عقـد، از بعد لیظه آغازین از او نداد. بروز خود از باشد، داشته برتری اظهار از نشانی که

ای» دهـد:می قرار مخاطب را شهمسر ادبیات ِّ ِإل  ِتاك  ي  ِتا  ب  ي  ب  ِّ ف  ُتاك  ي  ِّ ب  اا و  ن 
 
ِّ أ ُتاك  ی  اِر  خانـه بـه 3؛ج 

 و مـالی موقعیـت ،بنـابراین «هستم. شما کنیز من و شماست خانه ،من خانه .شوید وارد خودتان
 و مـالی موقعیـت باید هاخانم بلکه ؛شود شوهر بر جوییبرتری سبب نباید گاههیچ زن اعیاجتم

 دهند. قرار خانواده رشد و پیشرفت خدمت در را اجتماعی
  همکاری .6

 خواسته و می  مطابق را منزل امور تا برد،می کاربه را خود توان و سعی تمام ،خدیجه حضرت
 عبـادت به همسرش چون داشت. ویژه توجه عواطفش به حتی د،مور این در کند؛ اداره همسرش

 نویسد:می دیالیدابیابن .برسد هدفش به راحتیبه بتواند او که کردمی رفتار چنان داشت، عالقه
 حضـرت گـاهی .پرداخـتمی عبـادت به حراء غار در ماه یک هرسال بعثت زمان تا امبریپ»

 غـار در طالبابیبنعلی و جهیخد اتفاق به که سال یک کرد.می همراهی حضرت با نیز خدیجه

                                                           
 .496، ص 9، ج لغمةا کشف. میدث اربلی، 1
 .348، ص 4، ج الغابة اسداثیر، . ابن2
 .939و  948، ص 9، ج الخرالج. قطب راوندی، 3
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   1«آورد. حضرت آن برای را رسالت فرمان  یجبرئ ،بود
 بـه خدیجـه آنکـه از پـیش بار یک برد.می غذا حضرت برای حرا غار در گاهی بزرگوار، بانوی آن

 بـه دارد غـذا و آب بـا خدیجـه گفـت: و رسید خدا رسول خدمت زودتر جبرئی  برسد، غار
َ ْ ِهيَ َفِإَذا» آید؛می شما سوی  َأَتت 

َرأْ  ا َفاق  َُ ـَلَ ْ َعَلی  ْ الس  ـا ِمـن  َُ ـی َربِّ  سـالم رسـید، وقتـی 2؛َوِمنِّ
 «برسان. او به مرا و پروردگارش

 بخید      آی  کن  باز من بر    ل سفره
 

 

 3شییم  حیر   زم می   مَحیرمِ  ک  ب   حر  
 

 فـراهم را شـوهر خاطر رضایت تا بکوشد و باشد همسرش همراه و همکار مسلمان زن اگر آری،
 خواهـد تبـدی  خوشـبختی و سـعادت به رسیدن برای آرام و امن مییطی به خانواده کانون آورد،
 شد.

  محبت ابراز .7

 خـویش گرامـی همسـر بـه میبت ابراز ،خدیجه حضرت شوهرداری بارز هاینمونه از یکی
 او از مضـمون این به اشعاری با ،برگشت رسف از پیامبر که هنگامی خدیجه حضرت بود.

 مـن نظـر در باشـم، داشته را پادشاهان هایسلطنت و دنیا هاینعمت تمام اگر» کند:می استقبال
 4.«نیفتد تو چشم به من چشم که زمانی ؛ندارد ارزش ایپشه بال اندازه به

ا» کرد:می ابراز بیان این با را احساساتش نیز گاهی ِد  ی  ي  ة ِّ ای ِّ س  ِنا  ُقرَّ ي  اِهِّ ع  اللَّ ِّ و  ا   ن 
 
ِبيِبا  أ ِّ ح  ای  ع 

 
أ   و 

ِد  ِّ ِعن  اِ ِّ ِمن  م  ِلِّ ال  األ  ه  اِرِبِّ و  ق  اال   !منـی میبـوب تـو کـه سوگند خدا به چشمم! نور و رورس   ای 5؛و 
 «!تریعزیز من پیش اینها همه از تو !باد تو فدای خویشانم و قوم و مال همه

   ی بسى  عشق قامت عل  و من سرت پشت

 6شیم  قىی   م  من شی  مقىی   م  تد
                                                           

 .608، ص 94، ج البالغه نهج شرحالیدید، ابی. ابن1
 .408، ص 9، ج الغمة کشف. میدث اربلی، 2

3. . 
 .409ص ، األنوارعبدالله بکری، . احمدبن4
 .613. همان، ص 5
 (61/4/9414شعر از شاعر معاصر، سید حمیدرضا برقعی است. )به نق  از: وبگاه خبرگزاری فار،، . 6
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 هاخواسته غیرمستقیم بیان .8

 شخصـی هایخواسـته گـاههـیچ خدیجه اما ؛دارد توقعاتی خویش شوهر از زنی هر ،شک بدون
 یـک قالـب در را خـود هایوصـیت خدیجـه ،مثـال طـور بـه ؛کـردنمی بیان مستقیم را خود

 را ایخواسـته خـواهممـی خـدا! رسول یا» گوید:می بعد و کندمی مطرح صمیمانه وگویگفت
 بیـرون اتـاق از پیامبر «کنم. بازگو مستقیم را آن دارم شرم و برسانم شما به فاطمه دخترم توس 
 کـه لباسی در مرا دارم دوست بگو: بابا به عزیزم!» گفت: فاطمه دخترش به خدیجه رفت.
 «بگذاری. قبر در مرا تخود و کنی مکفن ،داشتی تن به وحی نزول هنگام

 کـرد: عـر  و شـد نازل ،داشت همراه بهشت از یکفن کهدرحالی ،خدیجه فوت از بعد جبرئی 
 هزینـه مـا راه در را امـوالش خدیجـه فرماید:می و رساندمی سالم تو به خداوند خدا! رسول یا»

 1«بگیریم. عهده به را کفنش که تریمسزاوار ما و کرد

                                                           
 . 644، ص 6، ج طوبی شجره. میمدمهدی حایری، 1



  مجتبی امام هسیر در فرزند تربیت
 *نیاپاک عبدالکریم والمسلمین االسالمحجت

 هاشار 
 بـه ،تربیـت اسـت. زنـدگی عرصـه در مربیـان و والـدین وظایف ترینمهم از یکی فرزند، تربیت
 و کمـال قلـه سـوی به آنان نهفته زیغرا هدایت و هاانسان درون استعدادهای شکوفانمودن معنای

 هـایهـد  بـه نیـ  بـرای مـنظم و سـنجیده هـایتـالش همجموع ،تربیت باشد.می رستگاری
 امامـان کـه آنجـا از اسـت. انسان وجودی ابعاد تمام در بالقوه هایتوان شکوفاسازی و مشخص

 سـبک و سـیره انـد،نهاده خود پیروان روی فرا را فرزند تربیتی هایشیوه بهترین شیعه معصوم
 بررسـی بـه ،نوشـتار این در شود. مطرح تربیتی هایالگو ترینموفق عنوان به تواندمی آنان گیدزن

 .پردازیممی مجتبی حسن امام سیره در فرزند تربیت هایروش

 فرزند تربیت اهمیت .الف
 و متعـالی موجـودی انسـان ،ییسو از که شویممی متوجه انسان هایویژگی شناخت بررسی در 

 تربیتـی روش یـک از پیـروی منـدنیاز ،خویش تکاملی سیر برای و است کمال به رسیدن مستعد
 و کامـ  هایانسـان تربیـت و نمونه ایجامعه ساختن برای ،دیگر سوی از باشد.می کام  و قوی

 مسیر ،انیرا  هرگونه از دور به بتواند آنها سایه در انسان که است الزم هاییروش و اصول سالم،
 فرمایـد:می انسـان معنـوی و روحـی تربیت ضرورت زمینه در حسن امام بپیماید. را سعادت

«ِّ ُ ِجب  ِّ ع  ن  كُرِّ ِلم  ف  أكوِلِهِّ فی یت  ِّ م  كُرِّ ال كيف  ف  ُقوِلِه، فی یت  ع  ُبِّ م  ن  يج  هُِّ ف  ن  ط  ِّ یؤذیِهِّ ما ب  هُِّ یوِد ُِّ و  ر  اد   ماا ص 
دیاِهِّ [ در که فردی از کنممی تعجب 1؛یر   در امـا ؛کنـدمی فکـر خـود جسـمانی غـذای ]سـالمت 

                                                           
 از مبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسالمی. ،استاد سط  عالی حوزه علمیه قم *
 .934و  933، ص الدعواتالدین راوندی، . قطب1
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]  بخشزیان غذاهای از را خود شکم ،نتیجه در .اندیشدنمی یشخو جان و روح غذای ]سالمت 
   «د.نمایمی رها ،گرداندمی پست را آن آنچه مقاب  در را اشسینه ولی ؛کندمی حفظ

  تربیت در مؤثر هایشیوه و عوامل .ب

 .پردازیممی حسن امام منظر از تربیت مؤثر هایشیوه و عوام  ترینمهم بیان به اینجا در
  خانواده و انهخ .1

 و نسـ  پـرورش و ایجـاد آن، از هـد  کـه شودمی میسوب تربیتی عوام  ترینمهم از ،خانواده
 خـود بـه تـازه ایجلـوه ،فرزنـد پیـدایش بـا و باشدمی تربیت صیی  اهدا  سوی به آن هدایت

 جامعـه رسربا یا سرباز آینده در است ممکن هرکدام که است فرزندانی ،پیوند این نتیجه گیرد.می
 و ثیرأتـ مـورد در داننـد.می تمـدن آثار پاسداران از یکی را خانواده اجتماعی، شناسانروان باشند.

 اسـت. رسیده ما به توجهی قاب  سخنان مجتبی امام از ،تربیت صیی  روند در خانواده نقش
 .دندار فرزند تربیت در اساسی ینقش والدین ،میان این در

  صالح پدر نقشـ 

 بـه مجتبـی امـام باشد. ایپسندیده صفات و شرای  دارای باید و است خانواده مهّم  کنر ،پدر
اا» فرمود: بود، آمده حضورش به نظرخواهی برای که مردی ه  ج  و   ْ ِّ ِّ ِمان  ُجال  ِقای ر  اهُِّ ت  ِإنَّ ِّ ف  اا ِإن  ه  بَّ ح 

 
 أ

ا ه  م  كر 
 
ِّ أ ِّ و  ا ِإن  ه  ض  غ  ب 

 
ِّ أ م  ا ل  ه  ِلم   َ  زیـرا ؛باشـد مؤمن و باتقوا مردی دخترت همسر که است شایسته 1؛ی

 سـتم وی بـه ،نباشد دلخوش او از اگر و کرد خواهد احترام را وی ،بدارد دوست را تو دختر او اگر
 سـایر و همسر ،باشد باایمان و صال  فردی ،خانواده مدیر عنوان به پدر اگر مطمنناا  «دارد.نمی روا

 معنـوی هایشایسـتگی اثـر در و دهـدمی ارقـر خویش میبت و مهر پرتو در را خانواده اعضای
 و باایمـان فرزنـدانی تربیـت زمینـه ،نمـوده تبـدی  امـن مییطـی بـه را خـانواده کـانون خویش،

   .ساخت خواهد فراهم را پذیرولیتنمس
  شایسته مادر ثیرتأـ 

 کـه آنجـا تـا ؛دارد خانـه میی  در فرزندان استعداد شکوفایی و رشد در توجهی قاب  نقش ،مادر
 مجتبـی حضـرت اند.دانسته او مادر اعمال گرو در را انسان شقاوت و سعادت عوام  از یکی

                                                           
 .603، ص األخالق مکارم. طبرسی، 1
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 یـاری مهـم ایـن درک در را ما که دارد سخنی افراد شخصیت ساختار در مادر ویژه نقش مورد در
 و معاویـه شقاوت عل  از یکی مورد در کرد،می مناظره معاویه با که هنگامی حضرت آن کند.می

 ،بـزرگم مـادر و فاطمـه ،مـن مـادر» فرمـود: و کـرد اشـاره مـادر نقـش به ،خویش سعادت
 اسـت هند تو مادر و باشدمی [پاک مادرانی چنین تربیت اثر در خانواده ما سعادت و] خدیجه

 اعمـال گونـه ایـن و اییافته پرورش ،ایفرومایه و پست زن چنین دامن در و] قتیله بزرگت مادر و
 1«.[زندمی سر تو از زشت

 نقـش و اسـت مـؤثر فرزنـدان بـرای آرام مییطـی ایجـاد در ،عاطفی موجود یک عنوان به ،مادر
 دوران در خصـوصبه و دارد کودکان آموزش سّن  به رسیدن تا نطفه انعقاد هنگام از ایکنندهتعیین

 ذیـهتغ منب  مادر شود،می ساخته کودک اخالقی و روانی شخصیت که شیردادن هنگام و بارداری
  :نموده بیان شعر زبان با چنین را تربیتی نکته این سعدی باشد.می کودک مستقیم
 کسیى  کنیی  چید   بی  آ ن ز نی  شمشیر

 

 کیس  حییی    ى نشید   تربیت ب  ناکس 
 

 نیسیت  خیال   طبع  یطافت  ر ک  بار  
 

 2خیس  ز رشیدره   ر و روییی   ی  باغ  ر 
 

ِّ نِلم ِّ ُطوبی» است: فرموده هم صادق امام هُِّ كان    ا  ام  فيف   مـادری کـه کسی حال به خوشا 3؛ع 
 «باشد. داشته دامنپاک و پاکیزه

 وزیر یک مادر

 تـا رفـتمـی مسـجد به که کودکی دوران در ،بویهآل نیکوکار وزرای از ،عبادبنصاحب اندنوشته
 نخسـتین هبـ را آن» گفـت:می و دادمی او به درهم یک و دینار یک روز هر مادرش بخواند، در،

 وقتـی داشـت. ادامـه همچنان او جوانی دوران تا ،مادر شیوه این «بده. ،نمودی برخورد که فقیری
 سـفارش ،کردمی پهن را رختخوابش که خود خدمتکار به هرشب رسید، وزارت مقام به او که هم
 فقیـر بـه را آن و نـدنک فرامـوش صب  هنگام تا ،بگذارد بسترش زیر درهم یک و دینار یک کردمی

 بخشـندگی و احسـان و سـخاوت در ،مـادر تربیت اثر بر ،بزرگ مرد این که بود چنین این بدهد.
   گردید. خود عصر سرآمد

                                                           
 . 94، ص 6، ج اإلرشاد. شیخ مفید، 1
 . 3، باب اّول، حکایت ش گلستان. سعدی، 2
 .483، ص 6، ج الشرالع علل، شیخ صدوق. 3
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 ،بودنـد بغـداد در کـه زادگانیادیب حتی و ادبا زاهدان، فقیهان، شاعران، نویسندگان، به صاحب 
 ایـن از برخـی نـام .فرسـتادمـی مبلغی سالیانه ،آنان از هریک برای و کردمی توجهی قاب  کمک

 شـد،می او خانه وارد عصر از بعد رمضان ماه در هرکس است. ثبت تاریخ و رجال کتب در ،افراد
 هـزار بـر افـزون ،وی سفره کنار در ،رمضان ماه از هرشب گشت.برمی و کردمی افطار باید حتماا 

 برابر داد،می انجام رمضان کمبار ماه در او که هاییاحسان و خیرات شدند.می حاضر مهمان نفر
 1بود. او سالیانه هایاحسان تمام

 دوستان .2

 عامـ  عنـوان بـه تواننـدمی کـودک یـک هایکالسـیهم و هابازیهم و دوستان ،خانواده از بعد
 دوسـتان   به یبسیار گرایش ،نوجوان و کودک باشند. تأثیرگذار او وخویخلق و تربیت در مییطی

 خواهد ثرؤم یکدیگر در دوستان گراییهم و همنشینی این ،تردید بدون و اردد خود سال و سنهم
 زنـدگی سـاعات ترینبخشلذت و است طبیعی نیاز یک ،صمیمی دوستان با معاشرت البته بود.
   کند.می سپری دوستان با که است لیظاتی ،نوجوان و کودک یک برای
ای یاا» فرمایـد:می فرزندش به هبار این در مجتبی امام ِّ ُبن  اِخِّ ال  ادا ِّ ُتاؤ  ح 

 
ای أ تَّ ِّ ح  اِرف  ع  هُِّ ت  اِرد  او  ِّ م   و 

هُِّ اِدر  ص  ا م  ِإذ  ِّ ف  ط    ب  ن  ت  ة ِّ اس  ر  ِخب  ِّ ال  ِّ و  ِضي   ة ِّ ر  ر  ِعش  ئَِّاِهِّ ال  ای ف  ل  اةِِّ ع  ال  ةِِّ ِإق  ار  ث  ع  ِّ ال  ااةِِّ و  اس  ُمو  ةِِّ ِفای ال  ار  ُعس   2؛ال 
 بررسـی دقیقاا  که هنگامی .گردی اهآگ او وآمدرفت از اینکه مگر ؛نکن دوستی کسهیچ با فرزندم!
 و هـالغزش از پوشـیچشـم و گذشـت اسـا، بر او با گاهآن برگزیدی، را او با معاشرت و نمودی

 بـه زنـدگی در را دوسـت نقـش ،نـورانی کالم این در امام «کن. دوستی ،هاسختی در کردنیاری
 کند.می گوشزد فرزندش

  محیط .3

 آن در کننـدگانشـرکت حرکـات و رفتارهـا تـأثیر تیـت میاف ، و مجالس به وآمدرفت با انسان
 و اجتمـاعی مجـالس تـأثیر اص  به هم ،سخنی در مجتبی حسن امام گیرد.می قرار هامیی 
 آنجـا ؛نمایدمی ترغیب و توصیه مفید و سالم میاف  در شرکت به هم و دارد اشاره اطرا  میی 

   فرماید:می که
                                                           

 .63، ص دارم دوست را شما مادر پدر،نیا، . عبدالکریم پاک1
 .644، ص العقول تحفشعبه حرانی، . ابن2
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«ِّ ن  ِّ م  ام  د 
 
ِتِّ أ ِّااِلَّ  ف  ِجِدِّ ِإل ی ال  س  م  ِّ ال  اب  ص 

 
ی أ د  : ِإح  ان  م 

ة ِّ آیة ِّ ث  كم  ِّ ُمح  َّا ِّ و 
 
ادا ِّ أ ف  ات  ِّ ُمس  ماا ِّ و  فا ِّ ِعل  ر  ط  ات  ِّ ُمس   و 

ة ِّ م  ح  ة ِّ ر  ر   َ ت  ِّ ُمن  ة ِّ و  هُِّ كِلم  ُدل  ل ی ت  ی ع  ُهد  ِّ ال  و 
 
هُِّ أ ُرد  ِّ ت  ن  ی ع  د  ِّ ر  ر ک و  ُنوِبِّ ت  ِّ الذ  يااء  ِّ ح  و 

 
اية ِّ أ ش   کـه کسـی 1؛َّ 

 دلیـ  یـافتن .9 شد: خواهد نصیبش بهره هشت از یکی باشد، داشته وآمدرفت مساجد به پیوسته
 اطالعـات و نو هایدانش از استفاده .4 ؛جدید دوستان با آشنایی .6 ؛هد  راه در قاط  و میکم

 و صـیی  هـایراه یادگرفتن .4 ؛خداوند طر  از انتظار مورد رحمتی به رسیدن .3 ؛نایاب و تازه
 و گنـاه تـرک .1 ؛داردبـازمی خطاهـا و هـالغزش از را او کـه سخنانی آموختن .8 ؛بخشهدایت

   «رسوایی. از تر، و مردم از شرم جهت به گناه از خودداری .8 ؛خداوند تر، از معصیت
  جوییکمال حس   از استفاده .4

 از وانـدتمی مربـی دارنـد. دوسـت را انسـانی زیبای صفات و کماالت فطرتاا  ،نوجوانان و کودکان
 هـدایت خـویش نظر مورد اهدا  سوی به را خود انشاگرد خواهی،تفوق صیی  یارضا طریق

 فرزنـدان روزی مجتبـی امـام سـازد. وادار کماالت کسب به نشاط و دلگرمی با را آنان و کند
 امـروز اجتمـاع کودکـان   ،شـما همه» فرمود: آنان به و کرد دعوت را یشخو برادر فرزندان و خود

 .کنیـد کوشش علم کسب در و بیاموزید دانش .باشید فردا جامعه بزرگان   که رودمی امید و هستید
 را هانوشـته و بنویسـید را آنهـا ،کنید حفظ را استاد مطالب در، مجلس در توانیدنمی که هرکدام

 صـیی  روش ایـن بـا حضـرت آن 2«کنیـد. مراجعـه لـزوم موق  در تا نمایید نگهداری منزل در
 کند.می تشویق و ترغیب خواندندر، و دانش کسب به را فرزندان ،تربیتی

 خودبـاوری تیکـیم و تربیـت هایاسـوه معرفی همام، امام آن سیره در تربیت هایروش دیگر از
 .4 او؛ بـا شـدنبـازیهـم .6 کـودک؛ به احترام .9 :یابدمی تیقق ذی  هایراه وسیله هب که است

   ها.گفته به عم  و کودکان به کردنسالم .4 فرزندان؛ با مشورت .3 زیبا؛ نام انتخاب
 روایتـی در نمـود.می احترام کودکی ایام در را حسین امام و حسن امام بارها اسالم پیامبر
ِّ» فرمـود: سـپس و بوسـید و گرفت آغوش در را حسن امام پیامبر روزی که است آمده  ِإنَّ
ِنی ا اب  ذ  يٌدِّ ه   3«آقاست. ،من پسر ؛اینس 

                                                           
 .644، ص . همان1
 . 430، ص المرید منیة. شهید ثانی، 2
 .699، ص یالور اعالم. طبرسی، 3
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 کنـد.می جلـوه وی تقلیـد حّس  در او درونی خواسته این و گرددمی الگو دنبال به فطرتاا  ،نوجوان و کودک
 میـان ایـن در آنچـه دهنـد. جهـت را او تقلیـد حـّس  صـیی ، الگوهای معرفی با باید ،مربیان و والدین
 کـریم قـرآن شـود.می هدید فراوان کریم قرآن در شیوه این است. راستین الگوهای شناساندن ،دارد اهمیت

 مجتبـی حضرت د.پردازمی انسانی  یفضا و کماالت و هاخوبی آموزش به کام ، الگوهای معرفی با
 شـهادت از بعـد حضـرت آن کنـد.می دنبـال را روش ایـن خـویش تربیتی سیره در ،قرآن از پیروی به نیز

 فرمـود: و پرداخـت علـی ممتـاز شخصیت معرفی به ،آن ضمن در و کرد ایراد بلیغی خطابه،علی
 بنـدگان و نگرفتنـد سبقت او بر پیشینیان نیکی، کار   هیچ در که رفت دنیا از مردی ،شب این در مردم! ای»

 او فـدای را خـود جـان و کردمی جهاد پیامبر همراه به او .برسند او به توانندنمی سعادتی هیچ در خدا
 مطـرح مـردم الگـوی و امـام عنـوان بـه را او ،مؤمنـان امیـر دیگـر   صفات شمردن با گاهآن «نمود.می
 1کند.می

                                                           
 .664، ص 9، ج اآلمال منتهی. شیخ عبا، قمی، 1



 

  قدر شب معنویت هایجلوه
 *فراحسانی حسین والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
ا» ناهُْ ِإن  َزل  َلةِْ في َأن  رِْ َلی  َقد  راَكْ ما َوْ * ال  َلةُْ ما َأد  رِْ َلی  َقد  َلةُْ * ال  رِْ َلی  َقـد  ْ ال  ـر  ْ َخی  ـِفْ ِمـن  رْ  َأل 

 ُ  آن مـا 1؛َشـ
 ماه هزار از بهتر قدر، شب ست؟یچ قدر شب دانیمی چه تو و م!یردک نازل قدر شب در را )قرآن(
 «است!

 چـرا چه؟ یعنی قدر شب گوییم:می پاسخ سؤاالت این به دینی متون از استفاده با نوشتار، این در
 چیست؟ آن معنوی هایجلوه و هاویژگی است؟ برتر ماه هزار از

  «قدر» مفهوم
 سـه در آن، کـاربرد بیشـترین امـا دارد؛ مختلفی کاربردهای قرآن، و لغت در تقدیر و «قدر » واژه

 است: ذی  معنای
 درک را آن منزلـت و قـدر کـه شبی 2شر ؛ و عظمت شب یعنی لیلةالقدر، منزلت: و عظمت .9

                                                           

 نویسنده و پژوهشگر.  *
 .4ـ9. سوره قدر، آیات 1
 .661، ص 64، ج رازی فخر تفسیر. فخر رازی، 2
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راَكْ ما َوْ» اند؛نکرده َلةُْ ما َأد  رِْ َلی  َقد  ـهَْ َقَدُروا ما» آیـه مطلب، این نظیر .«ال  ْ الل  ِرهِْ َحـق   اسـت؛ 1«َقـد 
 یعنـی قـدر، شـب پایـه، این بر بشناسند. باید کهگونهآن نشناختند؛ را خدا منزلت و عظمت یعنی
 ندارد. وجود آن همانند فضیلت، و شر   در که شبی بزرگ؛ و باعظمت شب

هُْ» آیـه مث  تنگ: و قییتض .6 ُسُ ْ الل  َقْ َیب  ز  ْ الـرِّ ـِدُر؛ َوْ َیشـا ُْ ِلَمـن   هکـهر بـرای را روزی خـدا 2َیق 
 شـب، ایـن به قدر اطالق بنابراین، «ند.کمی تنگ بخواهد هکهر برای و دهدمی شیگشا بخواهد،

 شود.یم تنگ نیزم ه،کمالئ نزول ثرتک از که است جهت این به

هُْ َجَعَلْ َقد ْ» آیه مانند سرنوشت: ریتقد و گیریاندازه .4 ْ الل  راْاَقْ  ْ َشي  ِلُكلِّ  زی،یـچ هـر برای خدا 3؛د 
 «است. داده قرار ایاندازه

 مـرگ روزی، و رزق از: اعم زندگی، امور همه در افراد سرنوشت قدر، شب در روایات، اسا، بر
 کـه چنـان شـود؛می تنظـیم و تقـدیر هـالیاقت و استعدادها پایه بر ناخوشی، و خوشی حیات، و

َرُقْ فیُا» فرماید:می ْ ُیف  رْ  ُكل 
ْ َأم   و تعیـین خـدا حکمـت طبـق بـر کـاری هر شب، آن در 4؛َحكیم 

   «گردد.می تنظیم

 قدر شب برتری

 رو،ازایـن «.قـرآن تعلـیم» انسان، آفرینش از هد  و است انسان هستی، جهان آفرینش از هد 
 خلقـت بـر تعلیم اهمیت، و رتبه نظر از اما دارد، زمانی تقدم قرآن تعلیم بر ظاهری خلقت اگرچه
 اسـت؛ شده مقدم انسان آفرینش بر «قرآن تعلیم» الرحمن سوره در جهت، همین به ست؛ا مقدم

َمْ» آَنْ َعل  ُقر  سان َخَلَقْ ،ال  ن  ِ
ا» مقتضای به دیگر، سوی از .«اْل  ناهُْ ِإن  َزل  َلـةِْ فـي َأن  رِْ َلی  َقـد   در قـرآن ،«ال 

 شـب سـبب، ینهمـ بـه اسـت. شـده نازل انسان، یعنی آفرینش، مقصود هدایت برای قدر شب
 شـبی، چنـین در سـال هـر 6اسـت. بیشـتر دیگـر شب هزارسی از آن، فضیلت و 5است مبارکی
 نامـه تـا آینـدمی زمـین بـه پروردگار اذن به القد،،روح و جبرئی  آنها رأ، در و بسیاری مالئکه

                                                           
 .13. سوره حج، آیه  1
 .68. سوره رعد، آیه  2
 .4طالق، آیه . سوره  3
 .3. سوره دخان، آیه  4
 .4. سوره دخان، آیه 5
 .4. سوره قدر، آیه 6



   313  قدر شب معنويت هایجلوه تبليغی: هایمناسبت

   کنند. أزمان امام تقدیم را هاانسان سرنوشت

  قدر شب معنوی هایجلوه

 مکـان یـا زمـان آن در که است حوادثی به مربوط شرافت، ندارند؛ شرافتی ذاتبال مکان، و زمان
ُ  » افتد؛می اتفاق ر   مشـهد کـربال یـا و مدینـةالنبی کـه زمانی تا یثرب «بالمکین. المکان ش 

   نداشت. هامکان دیگر بر شرافتی بود، نشده اباعبدالله
 شود.می اشاره برخی به ذی  در که است آن معنوی هایجلوه دلی  به نیز قدر شب شرافت

  قرآن نزول .1

 شـده نـازل نیـز قـدر شـب در دفعـهیک آن تمام سال، 64 مدت در تدریجی نزول بر عالوه قرآن
ُرْ» است؛  ُ ذ  َرَمضاَنْ َش ِزَلْ ال  آُنْ فیهِْ ُأن  ُقر   نـازل ماه آن در قرآن که است ماهی رمضان، ماه 1...؛ال 

 معانی در تدبر و قرآن تالوت قدر، شب معنوی هایجلوه ترینمهم از یکی بنابراین، «است. شده
ُلْ َوْ» دهد؛می شفا را دردی هر که رحمتی کتاب است؛ آن آِنْ ِمَنْ ُنَنزِّ ُقر  َمـةْ  َوْ ِشـفا ْ  ُهَوْ ما ال   َرح 

ِمنین. ُمؤ     2«ِلل 
ِّ ُنورا ِّ» فرمود: کریم قرآن توصیف در مؤمنان امیر ِّ ال 

ُ
اأ ف  ااِبيُحهُِّ ُتط  ص  ِّ م  ِّ و  ِّ اجا ِِّسار  ُباو ال  خ  اُدهُِّ ی  ق  و  ِّ ت   و 

را ِّ ح  ِّ ب  ُكِّ ال  ر  ُرهُِّ ُید  ع  ِّ ق  اجا ِّ و  ه  ِّ ِمن  ِّ ال  ُجهُِّ ُیِضل  ه  ِّ ن  اعا ِّ و  ِّ ُشع  ِلُمِّ ال   َ ُؤهُِّ ُی و  ِّ ض  انا ِّ و  ق  ِّ ُفر  اُدِّ ال  م  اُناهُِّ ُیخ  ه  ِّ ُبر  اناا ِّ و  ي  ِّ ِتب   ال 
ُمِّ د  اُنهُِّ ُته  ك  ر 
 
ِّ أ ِّ و  اء  ِّ ِشف  ای ال  ش  اُمه ُتخ  اق  س 

 
 کـه چراغـی نـدارد؛ خاموشـی کـه اسـت نـوری قـرآن، 3؛أ

 نگـردد؛ گمـراه آن راهـرو کـه راهی نشود؛ درک آن ژرفای که دریایی نپذیرد؛ زوال آن درخشندگی
 بنـایی نگردد؛ خاموش برهانش درخشش هرگز که ایجداکننده نشود؛ تاریک آن نور که ایشعله

 «بزداید. را هابیماری همه که ایشفادهنده و نشود خراب هرگز آن هایستون که
 اسـت، مؤثر معنویت حفظ و دینی باورهای تقویت در مکانی و زمان هر در اگرچه قرآن، تالوت

 فرصـت ایـن دیـن عالمان رو،ازاین دارد. بدیلیبی تأثیر قدر، شب در ویژهبه رمضان، ماه در ولی
 مقـداری ؛بـود بیدار صب  تا رمضان ماه هایشب طباطبایی عالمه شمردند.می غیمت را طالیی
 پـانزده شـب هـر میرداماد مرحوم 4پرداخت.می نماز و دعا و قرآن قرائت به بعد و کردمی مطالعه

                                                           
 .984. سوره بقره، آیه  1
 .86. سوره اسراء، آیه  2
 .69، ص 81، ج األنوار بحار. مجلسی،  3
 .983، ص فرزانگان سیمای. جعفر سبیانی، 4
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 ایشـان 2خوانـد.می قـرآن جـزء ده روز هـر رمضـان ماه در خمینی امام 1خواند.می قرآن جزء
   3«بخواند. قرآن دائم باید بشود، آدم و بیاورد در سر آدمیت از بخواهد هرکس» فرمود:می

  مالئکه نزول .2

ُلْ» آیند؛می فرود زمین به روح و مالئکه قدر شب در پروردگار، اذن به َملِئَكةُْ َتَنز  وُحْ َوْ ال   فیُـا الر 

ِنْ م ْ ِبِإذ  ُِ
 در کـه اسـت زیاد قدری به سدرۀالمنتهی و هاآسمان از شدهنازل مالئکه جمعیت 4.«َربِّ

 مشـغول کـه بگذرنـد مؤمنی هر به صب  تا شب سر از آنان 5شود.می تنگ شدتبه جا زمین کره
 انسـان یـا مکـانی و خانـه هـیچ بلکـه 6دهند؛می سالم او به نموده، مصافیه او با باشد، عبادت
 خانـه مگـر دهـد؛می سـالم او به و رودمی او نزد قدر شب در ایفرشته آنکه مگر نیست، مؤمنی

 همچنـین، و شـوندمی جنـب حـرام راه از کـه کسـانی و خوک گوشت خورنده خوار،شراب افراد
   7باشد. آن در خوک یا سگ که هاییخانه

 والیت تجلی .3

 ای» فرمـود: اکـرم پیـامبر نیسـت. پذیرفته والیت بدون مکانی، و زمان هیچ در عبادتی هیچ
 در طـال ُاُحد کوه اندازه به و کند عبادت را خدا نوح، عمر اندازه به خدا بندگان از ایبنده اگر علی!

 دیـن از دفـاع راه در و آورد جا به حج اعمال و رود مکه پیاده پای با بار هزار و نماید انفاق خدا راه
 پایبنـد امـا شود، کشته مظلومانه مقد، مکان آن در سرانجام و کند جهاد مروه و صفا بین پیوسته

   8«رسید. نخواهد او مشام به هرگز بهشت بوی قطعاا  نباشد، شما والیت به
 از صـادق امـام میضـر در اسـت. مؤمنان امیر والیت برکت به قدر، شب فضیلت ساا اسا

 «اسـت. آشکار هاسوره دیگر بر قدر سوره برتری چقدر» فرمود: حضرت شد. صیبت قدر سوره

                                                           
 .916. همان، ص 1
 .9008، ص 9، ج قرآن دانشنامهالدین خرمشاهی، . بهاء2
 .96، ص 4، ج خمینی امام سیره از هاییبرداشت. غالمعلی رجائی، 3
 .3. سوره قدر، آیه 4
 .344، ص 1، ج جامع تفسیر. سید ابراهیم بروجردی، 5
 .444، ص 60، ج المیزان. سید میمدحسین طباطبائی،  6
 .398، ص 94، ج المعانی روح. آلوسی،  7
 .41، ص 9، ج مقتل. خوارزمی،  8
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 نـازل قـدر شـب در مؤمنـان امیر والیت که است آن سبب به» فرمود: چیست؟ علتش پرسیدند:
 روز تـا کـه را چیزهـایی تمـام قـدر شـب در خداوند» رمود:ف علی به خدا رسول 1«شد.

   2«را. شما فرزندان از امامان والیت و شما والیت جمله از کرده؛ مقدر آید،می وجود به قیامت
ِّ» دعـای خواندن و أزمان امام سالمتی برای دعا و معصوم چهارده به توس  حکمت ُهامَّ  اللَّ

ِّ ِلي ک ُكن     گردد.می باز موضوع همین به نیز «ِلو 
  داریزندهشب .4

 اسـت. خـویش گذشـته عملکردهـای ارزیابی و بیدارماندن قدر، شب معنوی هایجلوه از یکی
 را دردهـا کـه اسـت «بصـیرت» و «دل بیداری» آنکه چه کرد؛ قناعت چشم بیداری به نباید البته

 آورد. ارمغان به را الهی قرب مقام و کند درمان
  ل فىیی خ و چشیی  بیییی ر بسییا   

 

 3گیل   و آ    یل  چشی ِ  بینی چ  خد  
 

 و سـو، یـک از را خـدا شـماربی هاینعمت و هامهربانی ها،میبت انسان است خوب چه پس،
 و انابـه و توبـه اشـک بـا و آورد یـاد بـه دیگـر، سویی از را خویش گناهان و تقصیرات و کوتاهی

 دهد. وشوشست را خود دل زنگارهای استغفار،

  اتمناج و دعا
عاُءِّ» است؛ عبادت روح و اتیح آب دعا، ِّ الد  ِة. ُماخ  ِعبااد   در هاانسـان ارزش قـرآن، نگـاه از 4«ال 

ِّ» آنهاست؛ دعاهای دلی  به پروردگار شگاهیپ اا ُقال  اُؤا م  ب  ع  ِّ ی  ای ِبُكام  ب  ِّ ر  ال  او  ِّ ل  ااُؤُكم   اگـر بگـو 5؛ُدع 
 در همـواره خدا اییاول و انبیا .«ستین قائ  ارزشی هیچ شما برای پروردگارم نباشد، شما دعاهای

 گرفتنـد.مـی رویـن و تـوان او، ادیـ و دعـا بـا و داشـتندبرمی پروردگار درگاه به دست مهم ارهایک
 نجـات بـرای یافـت مأموریـت شـد، شتیک بر سوار وقتی کهولنا طوفان آن در نوح حضرت

 مـدین سـوی بـه فرعون تر، از که هنگامی نیز موسی حضرت 6کند. دعا همراهانش و خود
                                                           

 .991، ص األشهر فضاللصدوق، شیخ .  1
 .494، ص األخبار معانی، همو.  2
 . 9666، بیت  4.مثنوی مولوی ، دفتر  3
 .61، ص الداعی عدةفهد حلی، . ابن4
 .11. سوره فرقان، آیه 5
 . 68،61. سوره مؤمنون، آیه 6
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سی» گفت: و برداشت دعا به دست کرد،می فرار ب   ع  ِّ ر  ن 
 
ِن  أ ِدی  ه  ِّ ی  واء  ِبيِلِّ س     1.«السَّ

 سـری  اجابت در هامکان و هازمان برخی ولی است؛ سازنده و خوب زمانی هر در ش،یاین و دعا
   .است قدر هایشب ویژهبه رمضان، ماه دعا، برای زمان بهترین مؤثرند. دعا
 مییییین شیسیییییى   ل ر ز   

 

 مییین خسیییى  قلییی  میییر      
 

 روزمتیییره چیی  زگنیی  بنگییر
 

 بسیدزم   رگهیت  بی   شیم   چد  
 

 حیای   بی   کنی   نظیر  کی   باشی
 

 2کمییای   عنایىییت بیی   بخشیی  
 

 کنیم:می مرور را خویش پروردگار با موسی مناجات پایان، در
 خواهم.می را تو قرب خدایا! ـ
 کن. وجوجست قدر شب احیای در مرا قرب ـ

 خواهم.می را رحمتت خدایا! ـ
 کن. تیصی  قدر شب در نیازمندان بر کردنرحم و میبت در را رحمتم ـ
 خواهم.می را صراط ُپ  از عبور جواز خدایا! ـ
 بده. صدقه قدر شب در ـ
 خواهم.می هایشنعمت همه با را بهشت خدایا! ـ
 است. قدر شب در من تسبی  گرو در بهشت، ـ
 خواهم.می جهنم آتش از نجات برات دایا!خ ـ
 استغفارکن. زیاد قدر شب در ـ
 خواهم.می را تو خشنودی و رضایت خدایا! ـ
 3بخوان. نماز زیاد قدر شب در ـ

                                                           
 .66. سوره قصص، آیه 1
 .983، ص 4، ج اسالمی عرفان. حسین انصاریان، 2
 .988، ص اقبالطاو،، سیدبن. 3



 

  البالغهنهج هجوریتدرآمدی بر م
 *انصاری علیرضا والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 میـراث قدرترینگران و عظیم گنجینه ،قرآن از بعد که است آمیزوحی و جاودانه اثری ،البالغهنهج
 و داده «القـرآن اخ» لقـب آن بـه ،روازاین .است کرده جلوه آن در قرآن و است مسلمانان فرهنگی

ـن   1اسـت. مخلـوق کالم از فراتر و ،خالق کالم از تروفر البالغهنهج اندگفته  امیـر مسـییایی سف 
 نشـاط و حیـات را مردگـاندل ،آن انگیـزدل نسیم که دهش دمیده کتاب این در چنانآن نامؤمن
 بیـان بـا کوشـدمی رو، پـیش نوشـتار اسـت. مهجـور کتاب این ،امروزه سفانهأمت اما ؛بخشدمی

   نماید. بررسی را آن مهجوریت عل  ،البالغهنهج اهمیت

  مهجوریت اقسام .الف

 مـا کـه معناسـت یـنا بـه ،علمـی مهجوریـت عملـی. و علمـی اسـت: قسم دو بر ،مهجوریت
 روی عمیـق فنـی و علمـی کارهـای و نـداریم آشـنایی آن معـانی بـا و خوانیمنمی را البالغهنهج

                                                           
 میقق و نویسنده.  *
 .63، ص 9، ج البالغهنهج شرحالیدید، ابی. ابن1
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 آن و دهیمنمـی انجام آن اخالقی و ادبی ،اجتماعی ،سیاسی موضوعات: مث  البالغهنهج مباحث
 آن سـازانسان هـایآموز نیافتنراه معنای به ،عملی مهجوریت کنیم.نمی معرفی دنیا به خوبیبه را

 ؛نـداریم هـم کـافی آشـنایی البالغهنهج تربیتی هایآموزه با ما بیشتر و است مسلمانان زندگی در
 البالغـهنهج زیـرا ؛باشد داشته حضور زندگی ابعاد همه در سنگگران گنجینه این باید کهدرحالی

 مهجـور قرآن همانند اب،کت این رو،ازاین .است زندگی سبک کتاب ترینمهم کریم، قرآن از بعد
   است.

 البالغهنهج اهمیت و جایگاه .ب

 بـزرگ هایشخصـیت دارد. فراوانـی دارانطـر  جهـان در که است کتابی البالغهنهج ،تردیدبی
 تـدوین آن دربـاره شرح و کتاب هاده و کرده استفاده آن از ـ غیرمسلمان و مسلمان از اعم ـ جهان
   گوید:می عبده میمد شیخ اند.نموده

 کـردممی احسـا، شـدم،می منتقـ  دیگـر بخـش بـه البالغـهنهج از بخشی از زمان هر»
 در معـانی بلنـد ارواح کـه دیـدممی عـالمی در را خـود گاه .شودمی عو  کامالا  هامنظره
 خـوبیبـه گـاه ند....اگردش در پاک نفو، گرداگرد در عبارات بهترین از زیبایی هایلبا،

 الهـی موکـب از نداشـت، جسمانی مخلوقات به شباهتی هیچ که ورانین عق  یک دیدممی
 بـاال اعلـی ملکـوت بـه ظلمـانی هـایپـرده از را او یافتـه، پیوند انسانی روح با و شده جدا
 با که شنیدممی را آموزحکمت خطیب سخنان خودم گوش با گویی ،دیگر لیظاتی برد.می

 دهدمی نشان آنها به را راست راه گوید،می سخن رسا صدای با جامعه مدیران و دانشمندان
  1«دارد.می برحذر هالغزشگاه از را آنان و

   :کندمی یاد سوگند الیدیدابیابن

 را آن زمـان هـر و امخوانـده بـار هـزار از بیش تاکنون قب  سال پنجاه از را 669 خطبه من»
 اثـری ،مـن قلب در و تبرگرف در مرا وجود تمام عمیقی بیداری و وحشت و تر، خواندم،

 در فصییان و خطیبان و واعظان چقدر انداخت. لرزشی پیکرم اعضای در و گذاشت ژرفی

                                                           
 .938، ص 6، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش «پژوهشنامه علوی. »1
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 حـالم و دل در کـالم ایـن کـه را تـأثیری ،آنها از کدام هیچ در اما ؛اندگفته سخن زمینه این
 1«ام.ندیده گذارد،می

   گوید:می مسییی جرداق جرج

 را کسـی ،علـی حضـرت از بعد و امخوانده را لبالغهانهج کتاب بار 600 از بیش من»
   2«ننوشتم. کسی هدربار او جز ،دلی  همین به .ندیدم او برای نوشتن سزاوار

   گوید:می آمریکا در ایرانی اندانشجوی از یکی
 جمهـور ریـیس اقتصـادی مشـاور که بود شده دعوت ما دانشگاه به تدریس برای استادی»

 متوجـه دانشـجویان انبوه جمعیت میان در استاد ،در، جلسه تیننخس در بود آمریکا وقت
 ،بعـد هفتـه مـن گفـت. سـخن شیعه درباره تیقیرآمیزی لین با و هستم ایرانی من که شد

 چنـد ببیند. را آن خواستم او از و بردم هدیه برایش البالغهنهج انگلیسی ترجمه از اینسخه
 دیـدم شـدم، وارد وقتـی .فراخواند او اتاق به مرا استاد منشی روز یک اینکه تا گذشت هفته

 عکـس بـه او اسـت. اتـاق در زدنقـدم حال در گرفته ایچهره با و دارد دست به ایروزنامه
 ایـن امـروز هرچـه گفـت بود. کرده خودسوزی که کرد اشاره روزنامه لاّو  صفیه در جوانی
 آن از ،افتنـدمی مخـدر مواد و فساد و شیطانی هایگروه دام به سرانجام و هویتبی جوانان
 عهدنامـه بـه اینکـه تـا ؛خواندم کتاب این من دارند! کم را شما ی«علی» همین که روست
 هر و آن متن حفظ به امکرده شروع که گذاشت اثر من در چنان نامه این رسیدم. اشتر مالک

 دهکـر مشـغول را تـو قـدر ایـن که چیست این :پرسدمی من از تعجب با همسرم صب  روز
 جمـ  دنیـا نامتفکـر و هـاحقوقـدان ترینبزرگ امروز اگر که داد توضی  ،آن از بعد ؟است
 آن از قـرن چنـدین کـه بنویسند اینامه چنین جامعیت به چیزی بتوانند نیست معلوم شوند

 امیـر سـخنان و کلمـات کـه گفـتمی تأثیری از همچنان دقیقه چندین برای وی گذرد.می
 3«بود. گذاشته او بر مؤمنان

   گوید:می سقایی االسالم حجت
 او پرسـیدم. شدنشمسلمان درباره او از بود. شده مسلمان که داشتم آمریکا در دوستی من»

 رسید دستم به البالغهنهج که وقتی تا بودم خوانده اسالم درباره زیادی هایکتاب من گفت:
                                                           

 .944، ص 99، ج البالغهنهج شرحالیدید، ابی. ابن1
2
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 فرمایـد:می نامؤمنـ امیر که 663 خطبه به رسیدم تا کردم کتاب این مطالعه به شروع و
 نـزد اینکه از است ترمیبوب بکشند، خارها روی بستهدست شب در مرا اگر !قسم خدا به»

 و گانـههفـت افـالک و هاآسـمان اگر و باشم کرده کسی به ظلمی کهدرحالی بیایم خداوند
 بـه کـه بخواهند من از عو  در و بدهند من به ،است افالک این در که را هاییثروت تمام

 1«کـرد. نخواهم قبول قسم خدا هب بگیرم، او دهان از را جویی پوست و بکنم ظلم ایمورچه
 و شـد حـ  بـرایم چیز همه و شدم منقلب و گرفت امگریه ،رسیدم که اینجا به :گفتمی او

 همـان ،خـوانممی را خطبـه ایـن هرگاه هم هنوز شوم. مسلمان گرفتم تصمیم ،لیظه همان
 2«دهد.می دست من به حال

 البالغهنهج مهجوریت علل .د
 کتـاب ایـن جایگاه و اهمیت با ما از بسیاری زیرا ؛است مهجور ما میان در البالغهنهج ،سفانهأمت

 حتـی و ازجوانـان تعـداد چه ،امروزه است. نشده نهادینه ما زندگی در آن هایآموزه و یستیمن آشنا
   است؟ خوانده بار هزار یا و بار صد را البالغهنهج نامه یا و خطبه ما یعلما
   :گویدمی رهبری معظم مقام

 قـامو،؛ معنـا یـک بـه البالغـهنهج این بفهمید که بخوانید بخوانید، آقایان را البالغهنهج»
 مـا دسـتر، از چقدر و است عزیز خیلی ،البالغهنهج .است اسالمی مفاهیم فرهنگ یعنی
 کتـاب ،البالغـهنهج داننـدنمی اصـالا  اند.شنیده ار البالغهنهج اسم فق  ما مردم است! دور

 3«. است... عم 
 در البالغـهنهج مهجوریـت نمـود، انکار وانت  نمی هرگز که دردناک  ئمسا از یکی ،اسا، این بر

 مهجور بلکه ،مظلوم منان،ؤم امیر طورکههمان ؛است حضرت شیعیان حتی و اسالمی امت میان
 بود.

   :فرمایدمی مطهری شهید
 هـایحـوزه در علی، شیعیان میان در خودش، دیار در البالغهنهج که است این عجیب ...»

 بـدیهی تنهاسـت. و غریـب ،علـی خـود کههمچنان ؛است «تنها» و «غریب» شیعه علمیه
 دنیـای بـا شخصـی عواطـف و احساسـات و هـااندیشـه یا و کتابی میتویات اگر که است

                                                           
 .623، ص األمالیصدوق، شیخ . 1
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 ؛مانـدمـی بیگانـه و تنهـا عمـالا  ،شـخص آن یـا و ابکتـ این نباشد، سازگار مردمی روحی
 1«شود. برده تعظیم و تجلی  هزاران با نامشان هرچند

 ،نهادهـا و اسـالمی نظام ها،شخصیت عالمان، برخی حوزیان، بیمدالله، گرچه که است گفتنی
 مصـادر، شـرح، هـاده تدوین شاهدش و اندبرداشته البالغهنهج مفاهیم تعلیم و احیا در هاییگام

 کـافی البالغـهنهج سازینهادینه برای ،امر این اما است، البالغهنهج برای وترجمه تعلقیه تفسیر،
 ،امر این در است؟ مهجور خود دیار   در البالغهنهج چرا :که است پرسش این جای حال، نیست.
 از: نداعبارت آنها برخی که دارد وجود یمتعدد عوام 

 البالغههجن جامعیت از اطالعیبی .1

 رضـی سـید زیـرا ؛اسـت آن جامعیت شناخت عدم ،البالغهنهج جوریتهم مهّم  عوام  از یکی
 و فصـاحت بـر نـاظر کـه اسـت شـده گذاشته البالغهنهج را علی امام سخنان ترینمهم اسم

 کتـاب عنـوان بـه و بـوده بالغی اثر یک عنوان به البالغهنهج به هانگاه رو،ازاین .است آن بالغت
 اسـت. شـده داشـته روا کتـاب این به که است جفایی ،این و است نگرفته قرار توجه مورد زندگی

 بـدون .نیسـت راهگشـا زنـدگی هـایعرصه همه در البالغهنهج اندازه به اثری هیچ ،قرآن از بعد
 بـر را قـرآن بلنـد هـایافق و باشد کریم قرآن ترجمان بهترین که هستیم کتابی دنبال به اگر ،تردید
 سیاسـت، معرفـت، عشـق، گـاهتجلـی ،کتاب این چراکه 2؛است البالغهنهج ،ایدگشب بشر روی

 مسـنله صدها .است بالغت و فصاحت عبادت، تربیت، حکمت، عدالت، حکومت، انسانیت،
 بـه را آن ماننـد و شناختیجهان و شناختیانسان معاد، امامت، نبوت، توحید، هدربار معرفتی مهّم 

 عبـده میمـد شـیخ کههمچنان 3؛است کرده تیلی  و طرح ،روش انگیزتریندل و بیان زیباترین
   گوید:می

 بـا معـانی، بلنـد ارواح کـه یافتممی جهانی در را خود گاه ،کتاب این مطالعه هنگام به من»
 عـالم از نـورانی عقـ  کـه یافتممی گاهی و است ساخته آباد را آن رفروغپُ  هایعبارت زیور

 طبیعـت هـایپـرده الیالبه از را او ،یافته اتصال انسانی روح به و است گشته جدا الوهیت

                                                           
 .431، ص 98، ج آثار مجموعه. مرتضی مطهری، 1

2
3



310    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 آفـرینش هفروزنـد فـروغ شهودگاه تا و است برده باال اعلی ملکوت هسراپرد تا و آورده بیرون
   1.«است رسانده

 سازیساده عدم .2

 بـودنمشـک  دلیـ  هب متون این از برخی اما ؛داریم اختیار در را دینی متون ترینقوی ما ،تردیدبی
 در امـروزه کـهگونـههمـان ؛دارند سازیساده به نیاز رو،ازاین .نیست فهم قاب  همه برای ،عبارات

 آن از البالغـهنهج شـود.می سـازیساده کودکـان وحتـی همگان برای آنها هایکتاب متون غرب
 و نبـوده فهـم بـ قا همگان برای متشابه، آیات مانند آن، هایقسمت برخی که است متونی دست

 و یتوحیـد مفاهیم ترینسنگین که است البالغهنهج لاّو  خطبه ،آن نمونه ؛دارد سازیساده به نیاز
 است. کرده مطرح را فلسفی

 فاسد هایقدرت .3

 ،زمـان آن در و بـود نشـده تـدوین مجموعـه یـک در نامنـؤم امیـر سخنان امیه،بنی زمان در
 از بعـد را حضـرت نـام و سـخنان کـه کردندمی تالش اینان اما ؛بود نشده تألیف نیز البالغهنهج

 شد، لیفأت البالغهنهج که عباسی دوره در .داشت تداوم ،سیاست این و کنند میو یشانا شهادت
 ایـن در زیـرا ؛نشـود مـردم زنـدگی وارد علـوی سـیره و اندیشـه کـه داشت وجود سیاست همین

 سـربلندی و کرامـت و عـزت با کنندمی تالش و دشونمی گرمطالبه هاحکومت از مردم ،صورت
 مـردم هرقـدر ،تردیـد بـدون کنـد. پیـدا حضـور معنا تمام با شانزندگی در خدا و دنماین زندگی

 امـواج بـر تواننـدمی بهتـر چراکه است؛ ترمناسب ایعده موقعیت   برای باشند، ترنادان و ترغاف 
   2کنند. گریسلطه و شوند سوار مردم جهالت

 ،البالغـهنهج هایآموزه با مردم گسترده وآشنایی یادگیری از پهلوی شاه نیز اسالمی انقالب از ب ق
 گرانهسـلطه و جاهالنـه اهـدا  با هاآموزه این زیرا ؛نمودمی جلوگیری ،آن سیاسی مفاهیم ویژههب

 گوید:می جرداق جورج بود. تضاد در طاغوتی هایحکومت
 دو (البالغـهنهج) کتـاب ایـن بـا ایـران شـاه مخالفـت دلی  که رمآومی خاطر به دقیقاا  ...»

 شـاه و ،سـتمگر ملـوک عنـوان بـا داشت وجود فصلی ،کتاب این در آنکه لاّو  بود. موضوع
                                                           

 .90، ص البالغهنهج شرح مقدمه. شیخ میمد عبده، 1
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 ،کتـاب ایـن در چـون اینکـه دیگر و است شاهنشاهی نظام با مقابله ،هد  که نمود تصور
 .بـود برجسـته نامستضـعف و نامیرومـ بـه حضـرت آن توجـه و نامنـؤم امیر عدالت

 دسـتگاه با مخالف هایاندیشه تبلیغ ،کتاب این هد  که نمود تصور ایران امنیتی سرویس
 1«است. شاهنشاهی

 البالغـهنهج از ،انگلـیس حکومـت بـه وابسـته غیرمسـلمان اندیشـمندان برخی که است گفتنی
 گوید:می تقلید مراج  از یکی داشتند. وحشت

 از اینسـخه کـرد،می تیصـی  انگلـیس هـای دانشگاه از یکی در که مسلمان دانشجوی»
 از پـس اسـتاد داد. هدیـه بـود، مسییی انگلیسی یک که خود استاد به را البالغهنهج کتاب

 یـک کـه خود استاد نزد فوراا  و شد زدهشگفت و زدهوحشت کتاب، لاّو  صفیه چند مطالعه
 گفت: و کرد بیان را شاگردش از الغهالبنهج دریافت ماجرای و رفت بود، سرشنا، پرفسور

 در دیگری مطالب و اخالق داری،حکومت درباره عجیبی مطالب که رسیده دستم به کتابی
 بـه خـود بـا و گرفـت را او دست شنید، را استاد آن سخنان که پرفسور است. شده نوشته آن

 وی میـز روی ربـ و پرفسور اتاق در که شد متوجه استاد ورود، از پس برد. اششخصی اتاق
 و کـرده دریافـت اینسـخه ،وی از پـیش پرفسـور دارد. وجـود البالغهنهج از اینسخه نیز

 را کتـاب ایـن بارهـا و بارهـا خـودم بنده گفت: استاد به خطاب پرفسور بود. نموده مطالعه
 آنـان اگـر زیـرا ؛نکـن بـازگو مسـلمانان برای را کتاب این مطالب از چیزی ام.کرده مطالعه

 جهـان در کبیـر بریتانیـای از چیـزی دیگر شده، نوشته مطالبی چه کتاب این در که ندبفهم
 2 «ماند. نخواهد باقی

 سازیفرهنگ عدم .4

 بلکـه ؛نیسـت کـافی ،کتـاب این با مردم آشنایی برای ،البالغهنهج جامعیت معرفی و سازیساده
 اثـر ایـن بـا مـردم وآشـنای رییـادگی بـر عالوه یعنی ؛شود سازیفرهنگ البالغهنهج معار  باید

 سـازی،نظام ،آن اسـا، بـر و نمـاییم دهـیسـامان و اسـتخراج را البالغهنهج مطالب ارزشمند،
 ما که است امری ،این باشیم. آن کردنعملیاتی دنبال به ،سپس و کنیم سازیمدل و پردازیتنوری
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 در مـا از هرکـدام و دهیم گسترش و تعمیق را البالغهنهج فرهنگ توانیممی 1.ایمکرده غفلت آن از
 تـا نمـاییم مطالعـه را آن فارسـی هایشـرح و ترجمـه حـدق  یا و البالغهنهج روز هر امکان حد

 باشد. حاکم ما زندگی امور همه در و درآمیخته ما پوست و گوشت با البالغهنهج مفاهیم
 گوید:می آملی جوادی اللهآیت

 دوره یکبـار مـاه هرچنـد بایـد هـم را البالغـهنهج ،مکنیمـی دوره را قـرآن ما طورکههمان»
 2«کنیم.

 بـر درسـی متون تدوین و البالغهنهج سازیساده با که است علمیه هایحوزه وظیفه ،میان این در
 ءجـز البالغـهنهج تـا دهند قرار علوم وزارت و پرورش و آموزش وزارت اختیار در را آن آن، میور

 البالغـهنهج بایـد نیهمچنـ گیـرد. قرار هادانشگاه و دبیرستان یی،راهنما دبستان، درسی هایمتن
 باشند، البالغهنهج هایدوره گذاراندن به ملزم طالب و گیرد قرار حوزوی، درسی هایکتاب ءجز

 اسـت شایسـته ،همچنـین کننـد. زندگی آن با و بگیرند خو کتاب این با جوانان و مردم طالب، تا
 نظـام مسـؤالن بـرای ایشـان، اسـتانداران بـرای حضرت هاینامه دیگر و اشتر مالک به امام نامه

 مـأنو، البالغـهنهج با و درآمیزد آنان وپوست گوشت با امام داریحکومت روش تا شود تدریس
 نظـام شایسـته و رفـتمی انتظـار آنچـه ،انقـالب از سال چندین گذشت از بعد ،سفانهأمت شوند.

 بیگانـه البالغـهنهج معار  با هنوز ،مرزوبوم این فرزندان بیشتر و نگرفت صورت ،است اسالمی
 البالغـهنهج معار  نشر گسترش و تعمیق به که نیست علمیه هایحوزه وظیفه فق  البته ؛هستند

 کتـاب ایـن نگذارنـد و شـوند آشـنا البالغـهنهج بـا دارنـد وظیفـه مسلمانان همه بلکه ؛بپردازند
 باشد غریب خود دیار در ساز،انسان

                                                           
 .ش9419اسفند  64تسنیم، وبگاه خبرگزاری . 1
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 خمینی امام ارتحال
 *لنگرودی عاشوری حسن والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

ُجٌلِّ» فرموده: کاظم امام ِّ ر  ِلِّ ِمن  ه 
 
ِّ أ ُعو ُقامَّ ِّ یاد  ااس  ای النَّ ِّ ِإل  اق  ح  ِماُعِّ ال  ت  اهُِّ یج  ع  ٌمِّ م  او  ِدیاِدِّ ق  ح  ِرال  ُیب   ك 

ُهُمِّ ُتِیل  یاُحِّ ال  اِصُفِّ الر  و  ع  ِّ ال  ون  ل  یم  ال  ِّ و  ِبِّ ِمن  ر  ح  ِّ ال  ُبُنون  یج  ال  ِّ و  ل ی و  ِهِّ ع  ِّ اللَّ ُلاون  كَّ و  ِّ یت  اةُِّ و  عاِقب  ِقاين ال  ُمتَّ  1؛ِلل 
 هکـ زنـدیخمی پـا بـه آهن هایپاره چون گروهی با و خواندمی فرا حق به را مردم قم اه  از مردی

  کـتو خـدا بـر و طلبنـدنمی را[ ستمگران ]با نبرد جز آنها و لغزاندنمی را آنان ]زمانه[ تند بادهای
 .«است ارانکزیپره ازآن   سرانجام و دارند

 و دارد تشــی  و ایــران تــاریخ تیــوالت در ریشــه اعتقــادی، لیــا  بــه ایــران، اســالمی انقــالب
 بود؛ شده آن ساززمینه انقالب، از پیش ایران اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، سیاسی، ساختارهای

   است: داشته قالبان پیروزی در کنندهتعیین نقش ذی ، عام  سه اما
 رهبری نقش .4 مبارزه؛ عرصه در مردم قدرتمند حضور .6 تفکراسالمی؛ و فرهنگ اعتقادات، .9

                                                           
 دانشگاه خوارزمی.  عضو هینت علمی *
 .698، ص 41، ج األنوار بحار. مجلسی، 1
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   .خمینیامام پیامبرگونه
 و سیاسـی اقتصـادی، نهادهـای سـاختاری گسـیختگی کنـار در عامـ  سه این زمانهم حضور

 امـام رحلـت دربـاره گفتـار، ایـن در شد. منجر ایراناسالمی انقالب پیروزی به کشور، فرهنگی
 نماییم.می ارائه را مطالبی ایشان واالی شخصیت و خمینی

  تأثیرگذاری و شخصیت بزرگی

 ممتــازترین و نظیرتــرینکــم از ،معصــومان و الهــی بــزرگ یانبیــا از پــس خمینــی امــام
 ،خـویش صـادقانة هـایتالش و الهی بلند هایاندیشه با که است بشریت تاریخ هایشخصیت

 چهـاردهم در ایشـان شـد. جهـان و ایـران درعظیمی تیوالت أمنش و کرد دگرگون را تاریخ مسیر
 چهـاردهم صـب  هفـت سـاعت در ارتیالشان خبر و نمود رحلت شمسیهجری 9488 خرداد
  شد. اعالن ایران سراسری رادیو خبری بخش لیناّو  در خرداد

 مردم واکنش و ارتحال خبر انعکاس

 جـایجای از و شـدند عـزادار یکپارچـه ایران ملت ،خمینی امام ارتیال خبر نتشارا میض به
 گـویی بودند. کرده بغ  غم زانوی زده،ماتم مردم رسید.می گوش به شیون و گریه صدای مملکت

 بودنـد، آشـنا خمینـی پیـام و نـام بـا کهآنانی همه و ترکید هابغض ؛است داده رخ عظیم ایزلزله
 ابعـاد نیسـت قـادر بیـانی و قلم هیچ ،مورد این در زدند.می سینه و سر بر و گریستندمی یکپارچه

 و درگذشـت بـه مربـوط اخبـار نمایـد. توصیف را مردم کنترل غیرقاب  احساسات امواج و حادثه
 داشـت. قـرار جهـان اخبار صدر در هامدت تا ایران،اسالمی کبیرانقالب رهبر پیکر تشیی  مراسم
   1کردند.می یاد خمینی امام دالوصفیزا معنوی نفوذ از اعجاب با ،هانج هایرسانه

                                                           
کید بر ابطال نظر کارشناسان غربی اذعان نمود: « تایمز مالی». روزنامه 1 همـه کسـانی کـه انتظـار »چاپ لندن، با تأ

هـای ُپـر هیجـان و خروشـان ایران ناگهان تغییر کند، باید با دیدن صینه یهاالله خمینی سیاستداشتند با فوت آیت
 «الله خمینی همه امیدهای خود را بربادرفته ببینند.کننده پیکر آیتجمعیت تشیی 

خمینـی در امام راز پیروزی »اسپانیا در تفسیری پیرامون شخصیت تاریخی حضرت امام نوشت: « ال پائیس»روزنامه 
خمینی فوت کرد؛ امـا راه او ادامـه خواهـد داشـت... امـروز تـأثیرات پیـام امـام در یره او بود... امام شخصیت و خم

مذهب اکثریـت سـّنیالجزایر، تونس، مصر، فلسطین، افغانستان و دیگر کشـورهای مسـلمان، حتـی آنهـا کـه دارای 
 «او را کشف کرد.خمینی پیروز بود و باید راز پیروزی خورد... امام هستند، به چشم می
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 شـد. عـزادار و زده مـاتم دینـی رهبـر تـرینآگـاه و ترینشـجاع ترین،بزرگ ماتم در اسالم جهان
 در کردنـد. وداع خـویش مرشـد بـا و آمدند گرد تهران مصالی در ،امام شیفته و عزادار هامیلیون

 امـام مطهر پیکر سپس و اقامه گلپایگانی اللهآیت توس  میت نماز خرداد، شانزدهم لیهاّو  ساعات
 تشـیی  ترینبزرگ که شد برآورد نفر میلیون ده تا کنندهشرکت جمعیت ،مراسم این در شد. تشیی 
   1گرفت. لقب دنیا جنازه

                                                                                                                                        
م و مسنول دفتر امور ایران در وزارت خارجه آمریکـا 9118ـ9116های کاردار سفارت آمریکا در سال« هنری پکت»

از خمینـی یکـی شک، امام بی»ای با صدای آمریکا باصراحت اذعان نمود: م، در مصاحبه9180ـ9118های در سال
توان یافـت کـه از جاذبـه و نفـوذی هماننـد آنچـه ایشـان را امروز می مردان بزرگ تاریخ در این قرن بود و کمتر کسی

 « داشت، برخوردار باشد.
هـای آینـده مورخـان دوره»خمینی به عنوان رهبر قدرتمند قرن نوشـت: توکیو، با ستایش از امام « ژاپن تایمز»روزنامه 

الله خمینـی عصر حاضر معرفی خواهند کرد. آیتترین رهبر ترین و ُپرتالشگالله خمینی را به عنوان بزرمطمننا آیت
 « ایران را به قدرتی مهم در خاورمیانه تبدی  کرد.

جهـان اسـالم »نوشـت: انقالب اسالمی  داری کشتیخمینی در سکاندمشق، با ستودن نقش امام « تشرین»روزنامه 
خمینـی بـا روح بلنـد و بـا درک عمیـق م اسـت. امـاشخصیتی را از دست داد که تاریخ نظیر او را کمتر به خود دیـده 
پیمان امپریالیزم و صهیونیزم بود، به ثمر رساند. امام با مسنولیت خود در برابر تاریخ، انقالب بزرگی را علیه شاه که هم

 المللی را خنثا نمود. او کاروان انقالب اسالمی راهای استکبار جهانی و صهیونیزم بینقدرت خاّلقه خود، همه توطنه
ها، شنزارها و صیراهای مخو  جهان متالطم امروز به سوی نور هدایت کرد. امـروز با درایت و تدبیر از میان طوفان

خمینی در میان امت خود نیست؛ ایشان خطی را ترسیم کرد که به عنوان منشور ابـدی و جاودانـه انقـالب بـاقی امام 
خمینـی، نـه تنهـا بـرای  استعمار و صهیونیزم است. رحلت امام خواهد ماند و این، مبارزه مستمر با ظلم، نژادپرستی،

 « شود.ایران، بلکه برای جهان اسالم و امت عرب، ضایعه بزرگی میسوب می
خمینی رهبر یک کشور اسالمی بود که در تغییر شیوه تفکر این کشور و به امام »امارات نوشت: « گلف نیوز»روزنامه 

 «رفی گذاشت.تب  آن، جهان اسالم، تأثیر شگ
کننده در مراسم تشیی  پیکر ایشـان، بیـانگر ارتبـاط کران جمعیت شرکتدریای بی»نوشت: « السفیر»روزنامه لبنانی 

« اش و انعکاسی از اثرات انقالب اسـالمی در وجـدان ایـن ملـت اسـت.عمیق ملت ایران با رهبر قهرمان و تاریخی
 (63و  64، ش 9488)ر.ک: مجله مشکوة، تابستان و پاییز 

است. این کتاب کـه هرسـاله خمینی دو بار به عنوان رهبری میبوب، ثبت شده نام امام  گینس رکوردهای. در کتاب 1
ترین و باشـکوه تـرین را در بخـش ُپرجمعیـت م نام امام خمینـی6096شود، در سال ای از آن منتشر مینسخه تازه

گیـنس، بـه اسـتناد  است. بـه نوشـتهمردمی در طول تاریخ، ثبت کرده های ترین تشیی  جنازهها و نیز گستردهاستقبال
اظهارات مقامات رسمی، ده میلیون و دویست هزار نفر در این مراسم شرکت داشتند که در حدود یک ششم جمعیت 

 است. )ر.ک: پایگاه اینترنتی جماران(آن زمان ایران بوده 
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 ملت گسترده احساسات و شور چرایی

 هـاخیلی دادند؟ بروز خود از نظیریبی اتاحساس خمینی امام رحلت مورد در ایران ردمم چرا
 گریسـتند؛ امـام حضـرت رحلـت در کـه کردنـدنمی گریه قدر آن شانخانواده اعضای مرگ با

 ، اجتمـاعی فـردی، هـایویژگـی از ایمجموعـه گفت: توانمی پاسخ در چیست؟ امر این علت
   ها:آن جمله از ؛شد انگیزشگفت جذبه این باعث ،ایشان عرفانی و سیاسی

  جامعیت .1

 ؛آمـدمـی شمار به اسالمی هایشخصیت ترینبزرگ از ، تقوا و معرفتی عمیق درک نظر از ایشان
 زمـان، درک شـجاعت، نفـس، تهـذیب در هـم و داشـت وافـری تسـل  اسالمی معار  در هم

 در ریشـه کـه وی پـوالدین اراده بود. نظیربی دشمنان با شدت و دوستان با رأفت جامعه، شناخت
 واالیـش مقاصـد انجـام در او مان  چیزیهیچ دادنمی اجازه داشت، وندخدا به توک  و دینی باور

  شود.
  گراییمعنویت .2

 هرچـه علـم؛ و شـهرت از نـه بـود، گرفته مقام و ثروت از نه را خویش میبوبیت خمینی امام
اِنِّ» فرمود: علی امام کههمچنان بود؛ خویش پروردگار با تنگاتنگ ارتباط آن مرهون ،داشت  م 
ی ق  ه ِّ اتَّ هُِّ اللَّ بَّ ح 

 
اُسِّ أ ِّ النَّ ِّ و  ِرُهوا ِإن   ؛گیـرد مـی قـرار مردم میبت مورد ند،ک پیشه الهی تقوای هکهر 1؛ك 

   «.[نباشند تقوا اه  ]یعنی باشند داشته کراهت هرچند
 را افراد هاشرتمعا در که بود مندبهره خاصی روانی آرامش و معنوی جذبه از ایشان ،راستا این در

 در خمینی امام با مالقاتش مورد در ،آمریکایی خبرنگار ،زورث وود روبین کرد.می خود شیفته
   نویسد:می جماران

 از گردبـادی آن الیالبـه از کـه کـردممی احسـا، شـد،می وارد در از خمینـی امام کهزمانی»
 زنـدگی روح سـفید، ریش و مشکی مهعما ای،قهوه عبای آن ورای در گویا وزد.می معنوی نیروی
 کـردم حـس ،هنگام آن در کرد.می خود تماشای میو را بینندگان همه کهطوریبه داشت؛ جریان

 او ،آری اسـت.نمانده باقی او جز کسی ،سالن در گویا و ایمشده کوچک ما همه ،او حضور با که
 گمـان کـه را معیارهایی تمام او بود. کرده رسوخ حضار همه روح و قلب در که بود نور از ایبارقه

                                                           
 .11، ص 14، ج االنوار بحار. مجلسی، 1
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 بـا او شکست. هم در کنند، یاری مقامش و شخصیت ارزیابی و تعریف در مرا توانندمی کردممی
 اسـت...گرفته فـرا را جسـمم و روح تمام کردم احسا، که گذارد تأثیر ما در قدرآن ،خود حضور
 او اینکـه یا و است گذشته انبیای از یکی ،او گویا که است این ،بگویم توانممی که چیزی کمترین
   1«براند. خود سرزمین از را کافر فرعون تا آمده و است اسالم موسای

 نماز به اهتمام .3

 خود میاسن و گرفتمی وضو دقت با ،سپس د.نمومی تن بر را جامه تمیزترین ،نماز برای ایشان
 در حتـی ایسـتاد.می نمـاز بـه ،سـر بـر امهعم گذاشتن از پس و زدمی عطر ،بعد د.کرمی شانه را

 بـر را هاجامه تمیزترین نماز، هنگام در باز شکم، ناحیه در بزرگ زخمی وجود با و بیماری هنگام
 زیـر و بـود جراحـی عمـ  تیـت بیمارسـتان در ایشـان کهروزهایی در کنندمی نق  کرد.می تن

 آن در حتـی و نمـود ادا وضـ  همـان بـه را روز آن عصر و ظهر نماز داشت، قرار اکسیژن دستگاه
 2نکرد. ترک نیز را خود شب نماز حال،

 هشـتادوهفت سّن  در را طوالنی و سخت جراحی عم  چند کهدرحالی و زندگی شب آخرین در
 قـرآن و خوانـدمی شبنافله بود، وص  هایشدست به نیز مُر س   چندین و بود کرده تیم  سالگی
 ملکـوتی آرامشـی آخـر، سـاعات در بـود. حرکت در خدا ذکر به یشهالب مدام کرد.می تالوت
 د.نمومی زمزمه را اکرم پیامبر رسالت و خدا وحدانیت به شهادت مرتب و داشت

 بصیرت .4

 ماهیـت شـناخت بـود. خمینی امام شخصیتی هایویژگی از امور، در اندیشیژر  و بصیرت
 امـام حضور به نجف در 9440 سال در گروه این یاعضا .است بصیرت این از اینمونه ،منافقان
 و مسلمان مبارزان ربیشت که بود شرایطی در ،موضوع این بودند. یدیهأیت دریافت دنبال هب و رسیدند

 ؛نمایـد تأییـد را آنـان کـه خواستندمی نیز امام از و کردندمی تأیید را آنان ،انقالبی روحانیان حتی
 بـه یدقیقـ شـناخت ابتـدا همـان از و نکـرد یـدأیت را آنان گزهر ،هاسفارش این وجود با امام ولی

 نمود. پیدا آنان ماهیت

                                                           

 .63، ص خمینی102 امام عصر: حاجتی میر احمدرضا، . ر.ک1
 .86، فصلنامه حضور، ش «عصر خودرمز برتری امام خمینی بر علما و مراج  هم». ر.ک: 2
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 مداریتکلیف .5

 آن بـا هم افراد سایر اگر داد،می تشخیص خویش شرعی تکلیف را امری خمینی امام که زمانی
 دسـالگر در 9436 سـال در ایشـان کـرد.می دنبال را آن ایواهمه هیچ بدون کردند،می مخالفت

 بـرای کنید آماده را خود کنید. میکم را قلبتان» فرمود: طالب به خطاب ایبیانیه در فیضیه حادثه
 آماده را خود رفتن،سربازی برای کنید آماده را خود رفتن،زندان برای کنید آماده را خود شدن،کشته
 اسـالم از دفاع راه رد که مصائبی تیم  برای کنید آماده را خود اهانت، و شتم و ضرب برای کنید

 بـرای تبعیـد، بـرای حـبس، بـرای ببندید میکم را کمربندها است. پیش در شما برای استقالل و
 1«نشوید. مضطرب و نترسید ناسزاشنیدن، برای رفتن،سربازی

 زیستیساده .6

 بخواهیـد اگـر» فرمـود:می ایشـان .بـود امـام حضـرت هـایویژگی تـرینبزرگ از ،زیستیساده
 پیشـرفته هایسـالح و ابرقـدرتان و کنیـد دفاع حق از و بایستید باط  مقاب  در هرا، و خو بی

 بـه را خـود نکنـد، بدر میدان از را شما و نگذارد اثر شما روح در آنان هایتوطنه و شیاطین و آنان
   2«بپرهیزید. مقام و جاه و منال و مال به قلب تعلق از و دهید عادت زیستنساده

   گوید:می نیکاراگوئه، آموزش وزیر و مسییی کشیش اله،کاردین ارنست
 خـدمت ایـران، به سفری در بودیم... اقتصادی میاصره تیت شدیداا  نیکاراگوئه، انقالب از بعد»

 در را انقـالب رهبـر خانه گذشتم. جماران وخمرپیچپُ  هایکوچه از رسیدم. اسالمی انقالب رهبر
 و ساده لبا، با است پیرمردی بود، انداخته لرزه به را غرب و شرق که مردی یافتم. سادگی نهایت

 «.هستیم ستمکاران علیه مبارزان کنار در ما» بود: این گفتند، ایشان کهحرفی تنها میّقر. اتاقی در
 رهبـر پـاپ، مقـّر  بـه سـفر ادامه در نیست. مقایسه قاب  چیزهیچ با که بود قلبی قّوت ،سخن این

 و فـاخر و قیمـتگـران هـایلبا، آن باشکوه، مقّر  آن و تودرتو کاخ آن .رفتم جهان هایکاتولیک
 نبایـد بشود، شما به کلیسا جانب از کمکی خواهیمی اگر گفت: که پاپ تلخ برخورد و تند رفتار

 بایـد قاعـدتاا  مـن رهبـر گفـتم: من درنیفتید. مریکاآ با ،همچنین و باشید داشته کاری سیاست، به
 راه واقعـاا  و کنـدمـی زندگی سادگی آن به که است خمینی امام من رهبر یستید.ن اما ؛باشید شما

 رفتـار بـود، حـاال مسی  حضرت اگر است. دشمن آمریکا با و رودمی را مسی  حضرت

                                                           
 .984، ص 9، ج امام صحیفه. امام خمینی، 1
 .319، ص 98. همان، ج 2
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 1«.داشت را خمینی امام
 بودنمردمی .7

 بسـیار ایرابطـه آنـان بـا مردم، فرهنگ و هاخواسته روحیات، از دقیق شناخت با امام حضرت
 را او ملـت آحـاد تـکتـک کـه بـود ایگونـهبـه ،رابطه این بود. کرده ایجاد صمیمانه و مستیکم
 را آنـان صـالح جـز چیـزی امـام کـه دانسـتندمی و پنداشتندمی دلسوز و مهربان پدری همچون

 کـه کـردمی سـفارش را دولتمـردان هـم و دانسـتنمی مردم از باالتر را خودش هم خواهد.نمی
 ،باشـد ارشـد منصـب صـاحب هرچه» فرمود: کهچنان ؛بردارند قدم مردم نف  به و باشند ردمیم

 فرماید:می ملت و دولت رابطه خصوص در یا و 2«خدمتگزارباشد. بیشتر باید
 دولت نه یعنی ؛باشد ملت و دولت بین ما تفاهم همین ها برنامه رأ، در شاید اسالمی رژیم در»

 و بکند؛ اذیت بکند، ارعاب بکند، تهدید را مردم و بکند تیمی  بخواهد و داندمی جدا را خودش
 اسـالم دولتـی. مقـررات از بکننـد فـرار یـا بکنند تضعیف را دولت که بودند این درصدد مردم نه

 در زنـدگی، در اسـت، بـوده رأ، در کـه حـاکمش آن کـه اسـت بـوده طور این لاّو  از وضعش
 3«. جور... همان یا است، بوده تریینپا یا مردم با اینها، در معاشرت،

 بودنمردمی همین ،روحانیان از برخی به مردم عالقه رمز که کندمی اشاره دیگر جای در حضرت
 ،روحـانیین دارنـد. عالقـه دوستشان به مردم هستیم؛ آنها دوست ما ]که[ اندفهمیده مردم» :است

 4«دارند. عالقه فرزندانشان به ند،املت پدر
 میلیـونی مراسـم تـا ،مردم نظیربی استقبال و ورود لیظه از توانمی را مردم با امام صمیمانه رابطه

 دفـاع سـال هشـت از بعـد خصوصبه ،مزارش سر بر مردم دائمی حضور با و یشانا جنازه تشیی 
 نمود. مشاهده ،بود فراوان مشکالت با همراه طبیعتاا  که حکومت سال ده و مقد،

                                                           
 .9414، فروردین 9، ش 4. مجله پیام زن، سال 1
 .499، ص 1، ج امام صحیفه. امام خمینی، 2
 .649ـ  640، ص 8. همان، ج 3
 .960، ص 9. همان، ج 4





  سازسرنوشت تصمیمی ،ایخامنه هللاآیت حضرت رهبری
 *لنگرودی عاشوری حسن والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 خـوب را انقـالب کشـتی و شد ظاهر موفق بسیار ،انقالب رهبری و گیریشک  در خمینیامام
 رهبـری و هـدایت خطـوط و اندیشـیچاره ،انقالب تداوم برای ایشان که داشت جا نمود. هدایت

 را انقـالب کسـی ،ایشـان از بعـد بایـد گویدمی منطق و عق  چراکه نمایند؛ بیان را انقالب آینده
 این در ایشان باشد. داشته را الزم توانایی ،روز سیاست پیچیده بازار این در بتواند که نماید رهبری

  نمود. ماندگار را انقالب و برداشت خوبی هایقدم ،ربرکتشانپُ  عمر آخر روزهای در و راستا
 ؛ایخامنه اللهآیت انتخاب چگونگی ،یکی نماییم:می دنبال میور دو در را بیث نوشتار، این رد
 ساز.سرنوشت انتخاب این در موفقیت عوام  ،دیگری و

  ایخامنه اللهآیت انتخاب چگونگی .الف

 قـد، آسـتان از را امامنامهوصیت کنی مهدوی اللهآیت خبرگان جلسه در خرداد چهاردهم صب 
 طبـق و شد باز هادوربین جلوی در هرشومُ الک و آورد خبرگان مجلس به شورا مجلس و رضوی
 را همگـان اندوه و غم نامه،وصیت قرائت هنگام 1کرد. قرائت را آن ایخامنه اللهآیت ،امام وصیت
 ،آن از بعـد داشـت. زیـادی تـأثیر ،امام نامهوصیت کردند.می گریه مرتب نمایندگان بود. فراگرفته

                                                           
  .دانشگاه خوارزمی عضو هینت علمی *
نامـه را داد. امـام نوشـته بـود وصـیت در آن تغییراتـی 88 و سـال نوشت 89 اش را در سالنامه. امام خمینی وصیت1
جلس، اگرنه رئیس دیوان عالی کشور یا یکـی از اعضـای رئیس جمهور، اگرنه رئیس م ،احمد بخواند، اگرنه :ترتیببه

ای رئـیس جمهـور وقـت آقـای خامنـه ؛ به همین جهت،احمدآقا حال مساعدی نداشت در آن موق ، شورای نگهبان.
 (946 ـ 938 ، ص2638سال خاطرات و کارنامه ؛سازندگی و بازسازی)اکبر هاشمی رفسنجانی،  خواند.
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 نشستند. شور به ایشان جانشینی برای خبرگان
 9488 اردیبهشـت نهـم در امـام اما ،داشت وجود مرجعیت شرط هنوز اساسی قانون در هرچند

 در را نظـرم بودیـد خواسـته» بـود: نوشـته خبرگان مجلس رئیس ،مشکینی اللهآیت به اینامه طّی 
 دخـالتی مـن کننـد. عمـ  ،دانسـتند صـالح یـانآقا هرگونـه کـنم. بیان اساسی قانون متمم مورد
 انتخـاب را فـردی بایـد کنـیم. رها سرپرست بدون را ماناسالمی نظام توانیمنمی که ما کنم.نمی
 و بـوده معتقـد ابتـدا از مـن کند. دفاع نیرنگ و سیاست جهان در ماناسالمی حیثیت از که کنیم

 ولـی ؛گفتممـی را ایـن من ،اساسی انونق اص  در نیست. الزم ،مرجعیت شرط که داشتم اصرار
 کـه دانسـتممی ،هنگام آن در من کردم. قبول هم من و کردند پافشاری مرجعیت شرط در دوستان

   1«نیست. شدنپیاده قاب  ،دور چندان نه آینده در این،
 یـا شدبا شورا که بود این ما بیث لیناّو » گوید:می باره این در رفسنجانی هاشمی اللهآیت مرحوم
 هم خوبی سخنرانی و بود شورا روی ،ایخامنه اللهآیت نظر آورد. یأر 44 شورا و ،34 فرد فرد...
 اللـهآیت شـد... گونـهاین گـرفتیم، رأی وقتـی امـا ؛اسـت الزم شـورا کـه دادنـد توضی  و کردند
   2«شد. مطرح رهبری گزینه عنوان به ،ایخامنه

   گفت: و کرد نق  ،بود شنیده امام از که را مطلبی هاشمی اللهآیت مرحوم
 کـردیم مباحثه امام با بودیم. امام خدمت احمدآقا حاج و وزیرنخست و قوا رؤسای با بار یک ما»
 شـورای بـا امـام شویم.می مشک  دچار رهبری در بگذاریم، کنار را منتظری اگرآقای که گفتیم و

 ایـن بتواند که فردی لذا و بود برجسته ما ذهن در ،مرجعیت شرط نبودند. موافق ابتدا از که رهبری
 نـداریم. فردی چنین گفتیممی و یافتیمنمی باشد، هم مرج  و بگیرد عهده به را سنگین مسنولیت

 و ندافرموده را این ما اقناع برای امام که کردیم تصور ما ای!خامنه آقای ندارید؟ چرا فرمودند: امام
 خـود شـد. پخش مطلب دیدیم بعد ولی ؛نگفتیم و نگوییم کسی به را وعموض گرفتیم تصمیم لذا

 طـور بـه بـاز مـن نشـود. مطـرح وجـه هـیچ بـه مطلـب این که داشتند اصرار هم ایخامنه آقای
 ایشـان بکنیم؟ باید چه که پرسیدم و کردم اصرار مسنله این روی و رسیدم امام خدمت خصوصی

   دارید؟ مشک  چرا کنید؟می تردید چرا دارید؟ اینهخام آقای مث  فردی شما فرمودند: باز

                                                           
 .419 ص، 69 . صییفه امام خمینی، ج1
 .2638سال خاطرات و کارنامه ؛سازندگی و بازسازیر.ک: اکبر هاشمی رفسنجانی،  .2
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 گفتنـد: ایشـان کـرد.یقین به تبدی  را تردیدم که شنیدم احمدآقا حاج از را دیگری مطلب دیروز تا
 ایـ  کـیم» بـا ایشان دیدار فیلم تلویزیون بودند، رفته کره به دیداری برای ایخامنه آقای که زمانی

ــیلم وقتــی مــن داد.مــی نشــان را «ســونگ ــدم را ف ــه آقــای» گفــتم: دی ــام در واقعــاا  ایخامن  مق
 رهبـری بـرای ایشان فرمودند: امام «هستند. آبرویی نظام برای و افتاده جا خوب جمهوریریاست

 1«است. ایشایسته فرد هم
 ایشـان بود. رهبری شورای در حضورش سنگین مسنولیت نگران ،جلسه از قب  ایخامنه اللهآیت
   گوید:می

 عـر  متعـال خـدای بـه التما،، و توجه و تضرع با خبرگان، مجلس تشکی  از قب  شنبه روز»
 مجموعـه از عضوی عنوان به است ممکن چون هستی، امور مقدر و مدبر که تو پروردگارا! کردم:

 انـدکی اسـت ممکن کار این اگر کنممی خواهش شود، من متوجه مسنولیت این رهبری، شورای
 نیایـد. پـیش وضـعیتی چنین که بده را کار ترتیب طوری باشد، داشته زیان من خرتآ و دین برای
 2«نشود. من متوجه مسنولیت این که خواستممی دل ته از واقعاا 

 انجـام ولـی ؛نگیـرد انجـام کـار ایـن تـا کردم بیث و استدالل و تالش و کوشش» فرمودند: نیز
 3«گرفت.

 سازسرنوشت تصمیمی

 آرا اتفـاق بـه تقریبـاا  ایخامنه اللهآیت حضرت ،خبرگان در بیث ساعت ندینچ از پس سرانجام
 راحتـیبـه قدرت انتقال گردنه این از اسالمی جمهوری ،سانبدین شد. برگزیده مهم امر این برای
  نمود. عبور

 هاواکنش

 یـاتآ جملـه: از دادنـد؛ تبریک پیام مذهبی ـ سیاسی هایشخصیت و علما انتخاب، این از پس
 علـی صـانعی، یوسـف گلپایگـانی، میمدرضـا سـید اراکـی، میمدعلی لنکرانی، فاض  عظام

                                                           
 .9481نامه تداوم آفتاب، روزنامه جام جم، مرداد . ویژه1
 .9488/ 96/03ای در مراسم بیعت ائمه جمعه سراسر کشور، الله خامنهآیت ،. سخنرانی رهبر انقالب2
 . همان.3
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   بهاءالدینی. رضا سید و مشکینی
 بسـیار و شایسـته انتخـاب» داشـت: اظهـار معظـم رهبـر بـه پیـامی در نیـز خمینـی احمد سید

 جهـان در اسـالمی انقـالب و اسـالم داراندوست تمام شادی باعث عالی، حضرت خداپسندانه
 تکـریم و تأییـد مورد همیشه و بوده اسالمی انقالب درخشان هایچهره از عالی حضرت گردید.

 «اید.بوده عزیزمان امام
 از بود هدایتی و ،الهی الهامات از بود الهامی ،این» داشت: اظهار پیامی در کنی مهدوی اللهآیت

 طـر  از بـود رحمتی ،این و دهنکر رها را ملت این هنوز که امام حضرت روح معنوی هدایت
 از و امـام صـدیق یاران از که ایخامنه اللهآیت تعیین با جانکاه، مصیبت این کوران در که خداوند

 جمهـوری نظـام رهبـری عنـوان بـه اسـت، عـادل و مجتهد و بوده سابقهخوش و نامخوش یاران
   1.«گردید حاکم فداکار متا و کشور بر ،اطمینان و اعتماد با مأتو آرامشی ایران، اسالمی

 خـوبیبـه قـدرت انتقال مسنله از کشور تا شد باعث چیزی چه که شودمی مطرح سؤال این حال
 راحـ  امـام شکست از که آنها عوام  و هاغربی که بود هاسال گفت، باید پاسخ در نماید؟ عبور

 آنـان از بسـیاری دادنـد.می وعده را امام مرگ زمان انقالب، از بازگشت برای بودند، شده مأیو،
 فاینانشـنال» روزنامـه شـود. ومـرجهـرج دچـار کشـور امـام، ارتیـال از پـس کـه داشتند انتظار
   نوشت: باره این در 9488 خرداد سوم در لندن چاپ«تایمز

 .شـد خواهـد ایجـاد ایـران سیاسـی سیسـتم رأ، در بزرگی شکا  ،خمینی اللهآیت رحلت با»
 ،شکا  این رکردنپُ  که است آن از حاکی ،ایران خبری هایرسانه هایشگزار و رسمی هایبیانیه

 2«بود. نخواهد پذیرامکان
 بـه ایـران رهبـری سط  در خمینی اللهآیت درگذشت که را خألی» کرد: اعالم «سیبیبی» رادیو

 «کرد. جبران توانمی مشک  آورده، وجود
 خواهـد منجـر ایـران در عظیمی ثباتیبی به قطعاا  خمینی اللهآیت مرگ» نمود: اعالم آمریکا رادیو

                                                           
 .98/4/9488 یخ، تار. روزنامه رسالت1
کسـانی کـه »: استنوشته  . این روزنامهچاپ دمشق جالب است« تشرین» در برابر این نظر، موضعگیری روزنامه .2

 سـخت در اشـتباه ،شـودکنند با رحلت امام خمینی انقالب اسالمی از مسیر و راه اصلی خود منیر  مـیتصور می
ت خواهد شد که تعلیم و رهنمودهای روشـنگر و جاودانـه امـام انقالب اسالمی ایران به وسیله نسلی هدای ند...هست

 ( 63و  64 ، ش9488 )مجله مشکوه، تابستان و پاییز« است. خمینی در زوایای قلب و روح آنان ریشه دوانده
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 خواهـد را داخلـی جنـگ یـک شـعله احتمـاالا  ،وضـ  ایـن کـه کننـدمی بینیپیش برخی و شد
   «افروخت.

 حمایـت از کـه رجوی مسعود هایچریک» نوشت: 9488 خرداد93 در االوس  الشرق روزنامه
 چنـد فاصـله بـه هـامرز طـول در عمـده تهـاجم یک انجام برای را هاییطرح برخوردارند، عراق

   «اند.دیده تدارک خمینی اللهآیت رحلت از پس ساعت
 در ]امـام[خمینی درگذشت از پس که کردندمی تصور تیلیلگران از بسیاری» نویسد:می دیگری

   1«شود.می آغاز خونین جنگ قدرت، به دستیابی برای ،ایران

 همـه ملت، هوشمندانه حمایت و رهبری خبرگان شایسته انتخاب با و نداد رخ ایپدیده چنین اما
 در آرمـانش و راه بلکـه ،نیسـت راه پایـان امام رحلت تنها نه اینک رفت. برباد بیگانگان امیدهای

   است. شده آغاز تروسی  ایپهنه

  ایخامنه اللهآیت انتخاب موفقیت عوامل .ب

  نمود: بیان فراز چند در توانمی را موفقیت این عوام 
  خمینی امام نگریآینده و اندیشی .دور1

 آغـاز در ،رهبری برای ایخامنه اللهآیت انتخاب اساسی، قانون در رهبر مرجعیت شرط به توجه با
 و شـد اساسـی قـانون اصـالح خواسـتار خـود درگذشت   از پیش خمینی امام بود؛ برانگیز بیث

 اللـهآیت رهبری برای را راه ،امام اقدام این 2اد.د تشکی  اساسی قانون در بازنگری برای شورایی

                                                           
 .348 علیرضا فرشچی، ص ترجمه، عراق و ایران نظامی یاروییور جنگ، ترینطوالنی. ر.ک: دیلیپ هیرو، 1
 بود:  الله مشکینی، رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، نوشتهای به آیتدر نامه 9488 نهم اردیبهشت . ایشان در2
ه الرحمن الرحیم» دامـت ـ  جناب آقای حـاج شـیخ علـی مشـکینی ،حضرت حجت االسالم و المسلمین .بسم الل 

اسـی بیـان کـنم. هرگونـه آقایـان صـالح پس از عر  سالم، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اس ـ افاضاته
مان را بدون سرپرسـت توانیم نظام اسالمیکنم. فق  در مورد رهبری، ما که نمیعم  کنند. من دخالتی نمی ،دانستند

مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسالمی
کفایـت  ،الزم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان میترم سراسر کشور« مرجعیت»ار داشتم که شرط بودم و اصر

کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فـردی را می
شود او ولّی منتخب مردم می ،دم است. در این صورتتعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مر

 ؛پافشاری کردنـد« مرجعیت»ولی دوستان در شرط  ؛گفتمرا می و حکمش نافذ است. در اص  قانون اساسی من این
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 و سفر این در ایشان عملکرد و شمالی کره و چین به ایخامنه اللهآیت سفر نمود. هموار ایخامنه
 انتخـاب و شـناخت بـرای شد خوبی زمینه ،اساسی قانون بازنگری نامه و 1ایشان درباره امام نظر
   ای.خامنه اللهآیت

 ایخامنه اللهآیت هایتوانمندی و هاویژگی .2

 داشته را نقش لیناّو  ایشان هایتوانمندی و صیخصا ،ایخامنه اللهآیت انتخاب در ،شکبی
 ایشان علمی جایگاه ،جمله از ؛است بوده توانمندی این از کاشف واق  در ،دیگر امور و است

 گوید:می مورد این در لنکرانی فاض  اللهآیت مرحوم است.
 بـا جانـبایـن نیسـت. تردیـدی گونههیچ جای ،لهمعظم فقاهت و اجتهاد و علمی شامخ مقام»

 وی اطـالق نیـو هبـ اجتهـاد بـه اذعان ،تیصیلی مراتب از اطالع و دیرین ییآشنا سابقه به توجه
 متعدد موارد در الشریف( سره الشأن)قد، عظیم امام تصری  بلکه و اشاره ]این،[ بر عالوه .دارم

   2.«باشدمی لهمعظم اجتهاد مقام بر عمده دلی  ،ایشان رهبری شایستگی و الحیتص به
 گوید:می رهبری معظم مقام سیاسی عدبُ  درباره ایشان ،همچنین

 هـایسـال در کـه کسـی ؛اسـت مجتهـد یک و فقیه یک (رهبری معظم مقام) ایشان من نظر به»
 سرشـار اسـتعداد دارای نیـز خودش و است داشته امام چون استادی ،سیاست جهان در طوالنی

 جمهوری ریاست سالههشت دوران ؛است سیاسی درک از بلندی مقام دارای ،فردی چنین است.
 بـه ،انـدداشـته خارج کشورهای به ایشان که سفرهایی است. مطلب برای قوی شاهد یک ایشان،
 3.«است درخشیده جهان سیاسی هایصینه در مدارسیاست یک عنوان

                                                                                                                                        
 شدن نیست. توفیق آقایان را ازقاب  پیاده ،دانستم که این در آینده نه چندان دورمن هم قبول کردم. من در آن هنگام می

ه وبرکاته.   صحیفه)« .الموسوی الخمینی هاللروح 1/6/88درگاه خداوند متعال خواستارم. والسالم علیکم ورحمة الل 
 (419، ص 69 ، جامام

عازم سفر به چین و کره شمالی شد؛ سفری که پـنج روزش  ،رئیس جمهور وقت ایران ،9488 . هیجدهم اردیبهشت1
در مراسم رسمی مقامـات چینـی از رئـیس جمهـور  ،اردیبهشت 91گذشت. یدر چین و پنج روزش در کره شمالی م

بـا کـیم ایـ  سـونگ  ،ای پخش کرد. در کـره شـمالیاستقبال کردند. تلویزیون چین هم فیلمی از زندگی آقای خامنه
یخ تـار )روزنامه جمهـوری اسـالمی، جمهور کره شمالی دیدار کرد و برای مردم کره شمالی هم سخنرانی کرد.رئیس

91/6/9488) 
 .664 ، صزهراء سالله نامهحکایتصدری، حسن  .2
 .66/4/9488، تاریخ روزنامه رسالت .3



   361  سازسرنوشت تصميمی ای،خامنه اهللآيت حضرت رهبری تبليغی: هایمناسبت

 کشـور تاریخچـه دربـاره انقـالب رهبر نماید،می مالقات رهبری معظم مقام با وقتی ،انعن کوفی
 صـیبت آن اجتماعی و سیاسی موقعیت و هاشخصیت همچنین و بوده عنان کوفی زادگاه که غنا
 اهـ  اینکـه با» گوید:می مالقات از پس و شودمی عنان کوفی تعجب موجب امر، این و کنندمی
 «ندارم. اطالع ایشان اندازه به خود کشور رهدربا ،هستم غنا

 مسـلمانان کـ  بلکـه ،هـاایرانـی مختص فق  نه را رهبری معظم مقام رهبری افتخار عنان کوفی
 ایشـان کاش ای .دارند رهبری چنین که کنند افتخار باید مسلمانان و هاایرانی» گوید:می و دانسته

 ایـن در ،داشـت عهـده بـه را ملـ  سـازمان رکلـیدبی مقـام که وی «بودند. مل  سازمان ک  دبیر
   گوید:می که شودمی رهبری معظم مقام شخصیت مجذوب چنان مالقات

 شـدتبـه کـه امداشته دیدار که هلموت و شیراک ژاک جمله از مختلفی هایشخصیت با من»
-ندیـده شـانای مث  را کسی هنوز کردم احسا، ایشان با مالقات در ولی ؛امگرفته قرار ثیرأت تیت

 شخصـیتی چرا کردم فکر خودم پیش که داد قرار ثیرأت تیت مرا چنان ایشان معنوی شخصیت .ام
 کـرده جـذب مـرا کـه هـاییشخصیت ،دیدار این از پس .باشد مل  سازمان دبیرک  باید من مث 

   1«سپردم. فراموشی به را همه ،بودند
 ،امـام زنـدگی سـبک مانند که ستا ایشان زندگی سبک انقالب، رهبر ازخصوصیات دیگر یکی
 از و بایسـتید باطـ  مقابـ  در هرا، و خو بی بخواهید اگر» فرمود: امام بود. آالیشبی و ساده
 اثـر شما روح در آنان هایتوطنه و شیاطین و آنان پیشرفته هایسالح و ابرقدرتان و کنید دفاع حق

 و مـال به قلب تعلق از و دهید عادت زیستنساده به را خود نکند، در هب میدان از را شما و نگذارد
 2«بپرهیزید. مقام و جاه و منال
 آینده برای که است ایارزنده هاینمونه از ،ایخامنه علی سید» فرماید:می مطهری اللهآیت

 دنبال به هیچ ایشان .کنممی تعجب ایخامنه آقای اخالص از من است. امیدواری موجب
 کمیته جریان در من .بدهد نشان را خودش و کند مطرح را خودش بخواهد که نیست خودنمایی

  3.«بردم پی ایشان تقوای به بیشتر ،امام حضرت از استقبال

                                                           
1  

 .319 ، ص98 ، جامام صحیفه امام خمینی،. 2
3



3۷1    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

   1.«رهبر و هستند فقیه والیت حقیقت ،ایخامنه علی سید آقا ...» فرمود: بهاءالدینی آقای
 رهبـری، عـالمی، بداریـد، دوست را تانالشأنعظیم رهبر» گوید:می نیز آملی زادهحسن اللهآیت

 ایـن قـدر نکـرده، شکارش دنیا که کسی منزه، پاک ربانی، انسانی، داری،دین سیاسی، موحدی،
 ایـن مبـادا .بدانیـد را الهـی وفـّی  ولـّی  رهبر این قدر فرموده، عطا شما به خدا که را عظما نعمت

 شـما دست از را والیت نعمت این ،را علوی کشور این مبادا را، ما کشور این مبادا را، ما جمعیت
 حضـرت اسـالمی اصـی  رهبـر این مرد،بزرگ این سایه ،پیامبر آل و پیامبر حق به !خدایا بگیرند.

   2«بدار. مستدام را عزیز ایخامنه عظمم للهاآیت
 بیـان رفسـنجانی هاشـمی اللهآیت مرحوم رهبری، به ایخامنه اللهآیت زودهنگام انتخاب باره در

   :رددامی
  داشت: دلی  پنج ،ایشان آوریرأی و خبرگان کار سری  شدنتمام»
 حرکـت صـدام نیروهـای کـه بـود رسـیده جبهه از هم خبرهایی و بود خطرناک اوضاع اینکه لاّو 

 ،امـام رحلـت از پـس هـم آن ،رهبـری وجود خأل که بودیم نگران همه 3آیند.می جلو به و کردند
 ،سـوم کـردیم. مطرح ،بودیم شنیده امام از نفری پنج که هاییر ح همین ،دوم شود. سازمشک 

 کـه هـم هـاییحر  آن ،چهـارم نیست. مرج  به احتیاج و است کافی ،مجتهد که امام نظر نق 
 و شخصـیت اسـت، همـه از تـرمهم کـه پـنجم بـود. مؤثر گفتند، تلویزیون پای امام کردند نق 

 از تراصـل  و بـود شـده شـناخته خبرگـان بـرای کـه ستا ایخامنه اللهآیت خود هایصالحیت
 4«شناختند.نمی را کسی ،ایشان

                                                           
 .همان .1

2  
باش نیروهای عراقی در مقاب  منطقه عین خـوش کـه در اثنـای جلسـه خبر آماده». هاشمی رفسنجانی بیان داشت: 3

ثیر زیادی در آمادگی اعضای خبرگان بـرای خـتم کـار أتوس  دکتر حسن روحانی رسید و من به جلسه اطالع دادم، ت
 (946، ص سازندگی و بازسازی ،)اکبر هاشمی رفسنجانی« داشت.

 . 13، ص رفسنجانی هاشمی با پردهبیالله رحمانی، . قدرت4



 ظله( )دامرهبری معظم مقام و خمینی امام نگاه از قدس روز هایویژگی
 *حسینی سیدجواد والمسلمین االسالمحجت

 **علیرضا انصاری والمسلمین االسالمحجت

 

 اشاره
 همچنان ،پدیده این اما ؛گذردمی خمینی امام توس  د،ق جهانی روز اعالم از که هاستسال

 است. درآمده فرهنگ عنوان به قد، روز کهایگونهبه ؛درخشدمی تاریخ صفیه در
 قد، اعالم بر مبنی آمریکا، جمهور رئیس ،ترامپ استراتژی برابر در اسالم جهان گیریموضوع

 از یکی شد. نخواهد فراموش گاههیچ قد، روز که داد نشان اسرائی ، پایتخت عنوان به
 مراکز و نبوده مطرح فرات تا نی  بیث دیگر امروز» گوید:می پاسداران سپاه فرماندهان
 این روی باید ما گویندمی و کنندمی مطرح را اسرائی  کیان از دفاع موضوع ،اسرائی  مطالعات

 1«نه. یا دارد وجود اسرائی  آینده سال 64 تا آیا که شویم متمرکز مسنله
 نمـوده مانـدگار را آن که است هاییویژگی چه دارای ،قد، روز که روست پیش سؤال این کنونا

 جمهـوری گـذاربنیان منظـر از را هـاویژگـی ایـن از برخـی کنـدمی سعی حاضر نوشتار ؟است
 نماید. تبیین انقالب معظم رهبر و اسالمی

  فلسطین مردم از حمایت .1
 کـه خواسـت اسـالمی هایدولت و مسلمانان از اسرائی ، بودنغاصب هب توجه با خمینی امام

                                                           
 کالم و استاد سط  عالی حوزه علیمه قم.  3سط   *

 نویسنده و پژوهشگر **
1



3۷0    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 اسـالمی جامعـه دینـی، هـایآمـوزه اسـا، بر زیرا ؛نماید حمایت فلسطین مردم از همیشه برای
ْ َوْ» است: واحدی پیکره ُتكم ْ هِذهِْ ِإن  ـةْا ُأم  كـم ْ َأَنـا َوْ واِحـَدةْا ُأم  ُقون َرب   آیـه، ایـن براسـا، 1.«َفـات 

 نزدیـک یکـدیگر بـه را آنـان هـایدل کـه دارد وجـود دنیـا مسلمانان همه بین عمیقی گیهمبست
ِمُنِّ» فرماید:می صادق امام کند.می ُمؤ  َُّو ال 

 
ِمِنِّ أ ُمؤ  اِدِّ ال  س  ج  اِحاِد، كال  و  كی ِإِنِّ ال  ات  ايئا ِّ اش  اهُِّ ش   ِمن 

ِّ د  ج  ِّ و  م  ل 
 
اِئِرِّ ِفی ذِلک أ ِدهِِّ س  س   عضـوی که یهنگام هستند؛ پیکر یک مانند و مؤمن برادر ،مؤمن 2؛ج 

 داسـتانی،هـم این «شوند.می داستانهم او از حمایت و مراقبت به دیگران شود،می رنجور آنها از
 بشنود را ندایی هرکس» فرماید:می اسالم پیامبر نماید.می ولنمس همدیگر برابر در را همگان

 3«نیست. مسلمان نگوید، مساعد پاسخ و طلبدمی کمک به را مسلمانان که

 بـرای کـه خـواهممـی اسـالمی هایدولت و جهان مسلمانان عموم از من ...» فرمود: راح  امام
 دعـوت را جهـان مسلمانان جمی  و .بپیوندند هم به ،آن پشتیبانان و غاصب این دست کردنکوتاه

 ،مراسـمی طـّی  و انتخاب، «قد، روز» عنوان به ...، را رمضان مبارک ماه جمعه آخرین ،کنممی
   4.« نمایند... اعالم مسلمان مردم قانونی حقوق از حمایت در را مسلمانان المللیبین همبستگی

 مـردم از حمایـت بـه را مسـلمانان نیـز ایشان دارد. را عقیده همین نیز ظله( ای)دامخامنه اللهآیت
 مسنله به مندهعالق هایروح برای است فرصتی و بهانه ،قد، روز» :فرموده و هفراخواند فلسطین
 در روزی چنـان مثـ  در کـه مسـلمان هـایملت از قشرهایی و جوانان رشورپُ  هایدل و فلسطین

   5«کنند. دفاع و حمایت فلسطین مردم از رمضان، ماه آخر جمعه
 وظیفـه آنـان، مظلومانـه و شـجاعانه قیام و فلسطین مظلوم ملت از دفاع» فرمود: ایشان همچنین
 امـت نبـرد، میـدان وسـ  از آلـود،خون چهره با مسلمان ملت یک ،امروز است.م همه اسالمی
 صـدای بـا خبرنگار دوربین مقاب  در که را فلسطینی زن آن فریاد من طلبد.می یاری به را اسالمی

 6«م.نمیبر یاد از ،...« للمسلمین یا» زد:می فریاد خود گرفته
                                                           

)ر.ک: « است واحد، و من پروردگار شمایم؛ از من بترسید. هرآینه این دین شما، دینی: »46. سوره مؤمنون، آیه 1
 (913، ص 1، ج القرآن تفسیر فی البیان مجمعطبرسی، 

 . 364، ص 4، ج الکافی. کلینی، 2
 . 983، ص 6. همان، ج 3
 .681، ص 1، ج امام صحیفه. امام خمینی، 4
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   3۷3  ظله( رهبری)دام معظم مقام و خمينی امام نگاه از قدس روز هایويژگی تبليغی: هایمناسبت

  ظلم و عدل فرهنگ تقابل .2

 ،تقابـ  ایـن کـه دارد عقیده است.امام عدل و ظلم فرهنگ تقاب  ،امام مهّم  هایاستراتژی از یکی
 ،مسـتکبران و ظالمـان همـه و هسـتند عـدل دارانپـرچم اولیـا و انبیـا همـه دارد. طوالنی پیشینه
 پیـدا نمـود متفـاوت هـایچهره و قالب در تقاب  این که فرق این با عدالتی؛بی و ظلم دارانطالیه

 مظلـوم از حمایـت نماد ،روزقد، .است شده ظاهر اسرائی  و قد، قالب در ،روزهام و کنندمی
 سـوی از اسـت. مظلومـان همه به متعلق ،قد، روز ،روازاین .ظلم و ستم نماد ،اسرائی  و است
 بـر کشـور ایـن شـدنمسـل  یامعنـ به که نمایدمی مطرح را نی  تا فرات از شعار اسرائی  ،دیگر

 نیسـت روزی اسـت. جهانی روز یک ،قد، روز» فرماید:می خمینی ماما است. اسالم جهان
 روزی اسـت... مسـتکبرین بـا مستضـعفین مقابلـه روز باشد. داشته قد، به اختصاص فق  که

 خـاک بـه را مسـتکبرین دمـاغ و مسـتکبرین، مقابـ  در بشـوند مجهز مستضعفین باید که است
 1.« بمالند...

 بندیصف این امروزه که است عدل و ظلم فرهنگ تقاب  نیز ریرهب معظم مقام هایایده از یکی 
 هاسال این طول در اندکرده سعی چقدر» :هفرمود ایشان است. کرده پیدا نمود اسرئی  و قد، در
 ،قـد، روز کننـد. تضـعیف اسـت، باطـ  مقابـ  در حـق بندیصـف نماد که را قد، روز که

 2«است. ظلم مقاب  در عدل بندیصف باط ، و حق بندیصف دهندهنشان

  مشترکات بر تکیه .3

 در اگـر شود.می میسوب وحدت مهم عوام  از و بوده اشتراک نقطه اسالم، در  ئمسا از برخی
 رسـول مقد، وجود مثالا  ؛پردازدمی آن از حمایت به اسالم جهان ،شود واق  صدمه میورها این

 ماننـد را مسـلمانان اکـرم پیـامبر وجـود واقـ ، در و اسـت مسلمان مشترک نقطه ،اعظم
 تیمـ  را حضـرت سـاحت بـه اهانـت مسـلمانی هـیچ و دهـدمی پیوند هم به تسبی  هایدانه

 کند.نمی
 مسـلمانان قبلـه لیناّو  ،د،ق زیرا ؛است اسالم جهان مشترک نقطه و مهم میورهای از نیز قد،

 شـود، اهانـت مقـد، مکان این به روزی اگر رفت. معراج به خدا رسول ،مکان آن از و بوده

                                                           
 .618، ص 1، ج امام صحیفه. امام خمینی، 1
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3۷1    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 جمهـور رئـیس سـوی از قد، اعالم از پس جهت، همین به پردازند.می آن از دفاع به مسلمانان
 نمودند. امر این برابر در سختی گیریموضوع مسلمانان ،اسرائی  پایتخت عنوان به آمریکا

 همـه مشـترک وجـه کـه اندگذاشـته اینقطـه روی دست درست قد، روز درباره خمینی امام
 یـک ،قد، مسنله» :هفرمود ایشان .باشدمی قومی فرا و ایفرقه ـ مذهبی فرا ایمسنله و مسلمانان

 ؛نیسـت حاضـر عصـر در جهان مسلمین به مخصوص مسنله یک یا و نیست... شخصی مسنله
 ننـگ چـه و آینـده... و حـال و گذشته اعصار مؤمنان و جهان موحدین برای است ایادثهح بلکه

 بنشـینند ،جهان هایابرقدرت حیاتی شریان داشتن دست در با که اسالمی هایدولت برای است
 ...نمـوده غصب آنان از را آنان لاّو  گاهقبله و مقد، عبادتگاه ناچیز ایعده که... باشند تماشاگر و
 بلنـدگوهای کـه بـود زیبـا چـه و تـاریخ. بـزرگ فاجعه این مقاب  در سکوت است آورشرم چه و

 شـده عظـیم جنایت این کار به دست خبیث عنصر این ،اسرائی  که روز همان از مسجداالقصی
   1«. آمدند...درمی صدا به بود،

 یلئاسرا با مبارزه سازینهادینه .4

 شـاه رژیم به بارها و دانستمی را اسالم جهان با سرائی ا هایدشمنی ،نهضت آغاز همان از امام
 کـه دادنـد اطـالع مـن بـه امـروز» فرمود: یشانا بردارد. دست اسرائی  حمایت از که کرد م اعال

 دیگـر ؛باشید نداشته کار را چیز سه شما اندگفته و امنیت سازمان در اندبرده را منبر اه  از بعضی
 باشـید؛ نداشته کار را اسرائی  هم یکی باشید؛ نداشته کار را شاه ییک :بگویید خواهیدمی چه هر

 ،خواهیـدمـی هرچـه ؛باشـید نداشـته کـار را امـر تا سه این است. خطر در دین نگویید هم یکی
 ،داریـم گرفتاری هرچه ما بگوییم؟ چه دیگر بگذاریم، کنار ما را امر تا سه این اگر خب، بگویید.

 امنیـت سـازمان که چیست اسرائی  و شاه مابین رب » فرمود: امام ،نهمچنی 2.«تاست سه این از
 در امـام 3«چیست؟ تناسبشان تا دو این نزنید؛ حر  هم شاه از نزنید، حر  اسرائی  از گوید:می

 تمـام 9434 سـال در و داد هشـدار اسـرائی  و شـاه بـه ش9436 سال عاشورای عصر سخنرانی
   4دانست. اسرائی  از ناشی را ایران ملت هایگرفتاری
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   3۷1  ظله( رهبری)دام معظم مقام و خمينی امام نگاه از قدس روز هایويژگی تبليغی: هایمناسبت

 از هفتـه یک از کمتر ،روازاین نمود. بیشتری کیدأت خود مواض  بر خمینی امام انقالب، از بعد
 گـوییممـی مـا» فرمـود: فلسطینی بلندپایه رهبران با دیدار در امام که بود نگذشته انقالب پیروزی
 مسـلمین لاّو  قبلـه و مسـلمین مـال المقـد،بیـت و شـود میـو روزگار صفیه از باید اسرائی 

 همیشـگی موضـوع منطقـه، از اسـرائی  میـو» فرمود: نیز ظله( رهبری)دام معظم مقام 1«.است
 2.«است ایران اسالمی جمهوری
 بـه را رمضان مبارک ماه جمعه آخرین روز ،رسمی ایبیانیه طی در 9448 سال در امام ،همچنین

 بـا امـام زیـرا ؛دارد امام اندیشیژر  و نگریدهآین از نشان که نمود اعالم قد، جهانی روز عنوان
 اسرائی  با مبارزه ،است رمضان ماه تا که قدسی ؛بود قد، فرهنگ سازینهادینه درصدد ،کار این
 روز کـه بینیممی است، گذشته الهی مردبزرگ آن پیامبرگونه سخنان از هاسال که اکنون ست.ه نیز

 آزادانـدیش هـایملت جـان و دل اعمـاق در و رنوردیـدهد را مرزها و یافته جهانی شهرتی قد،،
 جدیـدی مرحلـه وارد ،قـد، رژیم با مبارزه و است کرده نفوذ اسالمی، کشورهای ویژهبه جهان،

 اسـرائی  بـا مبـارزه فرهنگ استمرار از نشان ،جدید انتفاظه است. جدید انتفاظه ،آن و است شده
 و شـد آغـاز جدید انتفاظه نمود، اعالم اسرائی  تختپای را قد، ترامپ کهاین میض به زیرا ؛دارد
 صـینه بـاختری کرانـه ،غـزه نـوار و پرداختنـد قد، از دفاع به فلسطین جوانان و مردم ،دیگر بار

   گردید. اسرائی  علیه قیام جدید
 کشـورهای سـران جلسـه ،ترکیه است. شده شدیدتر و بیشتر جهانی هایاعترا  ،دیگر سوی از

 کشـورهای مجـالس ،همچنـین و کردنـد میکوم را ترامپ ،نظر اتفاق با و نمود ارزبرگ را اسالمی
 و موافـق یأر 968 بـا را ایقطعنامه نیز مل  سازمان حتی ؛دندنمو میکوم را مسنله این ،اسالمی

 رهبـری معظـم مقام 3د.کر تصویب ،آفریقایی هایکشور بعضی و اسرئی  و آمریکا مخالفت تنها
 صهیونیسـتی رژیـم و یافـت خواهـد ادامـه فشـارها تمـام رغمبه ،فلسطین ردمم انتفاضه» فرمود:

 4«کند. متوقف همیشه برای را آن تواندنمی
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3۷6    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 اسالم احیای روز .5

 دشـمنی که است معتقد امام زیرا ؛نمود زدگوش را اسالم علیه اسرائی  خطر ،انقالب آغاز از امام
 به و نمودند توطنه پیامبر علیه که بودند یهودیان این یعنی ؛دارد دیرینه ایسابقه ،اسالم با یهود

 یهودیـان امـا ؛بـود میدان پیروز هاجنگ این در خدا رسول .ورزیدند مبادرت ایشان با جنگ
   .بسوزانند را اسالم ریشه تا بودند فرصت منتظر ،خاکستر زیر آتش مانند

 .هسـتند نیـز مسلمانان دشمنان که هستند اسالم دشمن تنها نه ،یهودیان دارد عقیده امام همچنین
 پیـروزی ،اسا، این بر است. خورده گره مسلمانان دشمنی با اسالم، با اسرائی  دشمنی ،روازاین

 مـا هـم گرفتـاری یـک» فرمود: امام .باشدمی نیز اسالم یاحیا و پیروزی ،اسرائی  برابر در اسالم
 دسـت بـه بایـد ایـن است، اسالمی کشورهای به راج  که گرفتاری این و داریم مسلمین به راج 
 هایشـانملـت و هایشـاندولـت همه باید که مسلمینی این بشود... ح  اسالمی کشورهای خود

 و اسـت اسـالم بـه مهـاجم کـه را صهیونیسـم را، اسالم به مهاجمین و بدهند هم دستبهدست
 شـماها از کشـورهایی گریدی از بعد یکی که است این صدد در و است اسالم سرسخت دشمن
 1.«کنید پاک و کنید بیرون مسلمین بالد از را سرطان و فساد جرثومه ،بگیرد

 و بکنـیم، احیـاء و کرد احیاء باید را اسالم که است روزی قد، روز است. اسالم روز قد، روز
 اابرقـدرته همـه بـه بایـد کـه است روزی قد، روز بشود. اجرا اسالمی ممالک در اسالم قوانین

 شـد. نخواهد واق  شما، خبیث عمال واسطه به شما، سیطره تیت دیگر اسالم که بدهیم هشدار
   2بیایند، بهوش مسلمین باید است. اسالم حیات روز قد،، روز

 از اسـت صدد در لذا خورده، ضربه اسالم از اسرائی  که دارند باور ظله( )دام رهبری معظم مقام 
 خواهنـدمی خـود تبلیغـات با آنها ...» فرمود: ایشان بزند. بهضر اسالم به وتبلیغات جنگ طریق

 انقـالب از و خورده ضربه اسالم از آنها که است این علت ببرند. سؤال زیر را انقالب ارکان و امام
 توسـعه و احیـا از و کنندمی خطر احسا، جهان، در اسالمی بیداری از اند؛دیده صدمه اسالمی
 اسـالمی تفکر ریشه که اندبرآمده صدد در لذا ند.انگران عمیقاا  لسطینف و لبنان اسالمی مبارزات

 3«اند.کرده دین و اسالم متوجه را خود تبلیغاتی زهرآگین تیرهای و بخشکانند را
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   3۷۷  ظله( رهبری)دام معظم مقام و خمينی امام نگاه از قدس روز هایويژگی تبليغی: هایمناسبت

 اسالمی وحدت ایجاد .6
 ،مختلـف هـایقالب در بارها امام است. اسالم جهان همگرایی ،امام جهانی راهبردهای از یکی

 اهـدا  از یکـی داشت. برحذر اختال  و سازیغیریت از و فراخواند وحدت به را اسالم جهان
 آخر که صورت این به ؛است اسالمی کشورهای بین وحدت ایجاد ،قد، روز اعالم از امام مهّم 

 تمـام» فرمـود: امـام شـوند. بسیج خود دشمنان علیه صداهم و همدل مسلمانان رمضان، ماه هر
 اثـر در اسـت، شـده پیـدا قـد، در ما برادرهای برای طوالنی مدت این در که هاییگرفتاری این

 بـه گفتـارم در هایم،خطابـه در سـال بیست از بیش من و است. بوده اعراب رؤسای انگاریسه 
 اسـالم برای و بگذارند کنار را جزئی میلی اختالفات این که هادولت سران به کردم، توصیه اینها

 1«باشند. داشته اتیاد هم با و کنند همفکری هم با ماسال اهدا  پیشبرد برای و
 فکـر آمریکـا جمهـور رئـیس ترامـپ زیـرا ؛داد جـواب نیز زمانی مقط  این در ،امام درویکر این
 هایکشور و کندمی ایجاد تفرقه اسالم جهان در ،اسرائی  پایتخت عنوان به قد، اعالم با کردمی

 بـه اسـالم جهـان در اخـتال  و چالش نوعی ،نتیجه در و نمایدمی تقسیم قطب دو به را اسالمی
 ،اسـرائی  پایتخـت عنـوان بـه قد، اعالم زیرا ؛کرد اشتباه نیز امر این در ترامپ اما ؛آیدمی وجود
 ایـن که نمود اعالم ترامپ د.خور شکست ترامپ زدهشتاب سیاست و نمود متید را اسالم جهان

 زیـرا ؛بـود رویکـرد ایـن از وی نشـینیعقب معنـای بـه ،مـرا این واق  در اما ؛افتاد تعویق به امر
   هستند. صداهم و متید اسالم جهان و نشده فراموش فلسطین لهنمس هنوز که نمود احسا،

 نـوامیس از دفـاع و کـرد یاد اسالم روز و پیامبر روز عنوان به قد، روز از امام ،اسا، این بر
 اکـرم رسول روز و اسالم روز را قد، روز من» :ودنم اعالم فرامکانی و فرازمانی را مسلمانان

 کـه انزوایـی آن از مسـلمین و کنـیم مجهز را خودمان قوای تمام ما باید که است روزی و دانممی
 2«بایستند. اجانب مقاب  در ،قّوت و قدرت تمام با و شوند خارج بودند، کشانده را آنها

 مقابـ  در اسـالمی امـت مقاومـت و فریـاد روز ،قد، جهانی روز» :هفرمود رهبری معظم مقام
 هایبرجسـتگی از یکـی» :فرمایادمـی دیگـر بیـانی در یـا و 3.«اسـت انگیزتفرقـه هایسیاست

 بـزرگ و کوچـک شـهرهای همه در تقریباا  کنید؛ مالحظه شما است. همین ،قد، روز پیماییراه
 در افتنـدمی راه ــ گـرم هـوای ایـن در هـاسـال ایـن و ــ روزه دهان با قد،، روز در مردم ایران،
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3۷1    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 مـردم همین اینها را؛ مردم عظیم اجتماع دیگر شهرهای در و تهران در کردید مشاهده که هاخیابان
 همراهـی و همـدردی اظهـار جـور ایـن دارند ند،اسّنتاه  که فلسطینیانی برای که هستند شیعه

 امـام کـه اسـت ایـن ،اسالمی تام وحدت به پایبندی معنای ؛است این ،اّتیاد معنای کنند.می
 1«کنند.می حرکت دارند مردم امروز و کرد گذاریپایه را این بزرگوار

                                                           
1



 فطر عید هایپیام
 *فراحسانی حسین والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
 آن در خـواه نامنـد؛مـی «دیـع» را آن هک دارند خاصی شادی روزهای خود برای جهان مردم همه
 و علـم عرصه یا و اجتماع طبیعت، در عظیمی تیول اینکه یا باشد افتاده اتفاق «مهمی فت  » روز

 کـرده اعالم «عید» را سال از روزهایی خویش پیروان برای نیز اسالم .باشد گرفته صورت فناوری
 پردازد.می عید آثار و گذارینام اهمیت بیان به حاضر، نوشتار آنهاست. از یکی ،«فطر عید» که

  فطرت به بازگشت
 و فطـر و است «بازگشت» معنای به «عود» از عید، است. نامیده «فطر عید» را شوال اّول اسالم،
 نهفتـه دیگـری معنای ظاهری، معنای این ورای در اما 1است؛ «روزه کردنترک» معنای به افطار،

 دارروزه چـون 2اسـت. «انسـانیت» و «فطرت» به بازگشت آن، و است عبادت حقیقت بیانگر که
 هـوای بـا و نگهـدارد خدا «تسبی    و قیام و صیام» در را خود جوارح و اعضا همه ماه یک تهتوانس
 خـود نخسـت توحیـدی فطـرت به و شده پاک رذای  و گناهان از کند، مخالفت شیاطین و نفس

 شـیطان از رهـایی روز و فطـرت به بازگشت و خدا طاعت عید روز شوال، اّول روز پس، بازگردد.
   .است

 فطر عید
 به زندگی در را آنها اگر که دهدمی مسلمانان به هاییپیام روز، آن به مربوط اعمال و فطر عید نماز
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311    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 مختلفـی موضـوعات در هاپیام این داشتند. امروزی وض  با متفاوتی زندگی قطعاا  بستند،می کار
 شـیوه ی،تقوامدار مداری،والیت شناسی،امام شناسی،قرآن پیامبرشناسی، خداشناسی، همچون:

 بـه مجـال، ایـن در است. اجتماعی همبستگی تقویت هایراه و دوستیانسان خدا، بندگی و دعا
   کنیم.می اشاره پیام چند بیان

 حقیقی دارانروزه عید فطر،
 1گیرم ساغر و روزهس  حاصل     ک      تیبیرم  ین  ر  مروز من و  ست عیی روز

ةُ ی  ض  » به ورود جهت خودسازی دانشگاه رمضان، ماه ـه اف   «الهـی خالفـت» مقـام بـه نیـ  و «الل 
 روز در را خـود جـایزه و کارنامـه اند،شده قبول دانشگاه این هایآزمون در که کسانی همه است.

   کنند.می دریافت فطر عید

 و مقبـول آنهـا روزه هکـ اسـت دیـع روز سـانیک برای تنها فطر، عید روز» فرمود: مؤمنان امیر
ِّ» فرمود: سپس «باشد. گرفته قرار رشیپذ مورد آنان انهشب هایعبادت ِّ ُكل  م  و  ِّ ی  ای ال  ص  اهُِّ ُیع   ِفياِهِّ اللَّ
ِّ ُهو   د:یگومی عرب شاعر «است. دیع روز، آن نشود، خدا نافرمانی و گناه هک روزی هر 2؛ِعيٌدِّ ف 

اااااُمِّ الِعيااااُدِّ أتاااای قااااالوا ةٌِّ واألی  ُِّمشااااِرق 
ِِّّ

ِّ بكااای وأنااا   ِّ ت  ااااِسِّ وُكااال  ساااروُرِّ الن  ِّم 
 

ِّ قلاااُ ِّف ِّ ِّ إن  ااال  ص  ِّ األحبااااِبِّ و  ِّلناااا كاااان 
  

ِّ ِعيااااادا ِّ 3ِّعاشاااااوُرِّ الياااااوُمِّ فهاااااذا وإال 
 

 نی؟کمی هیگر چرا تو مسرورند. مردم همه و آمده نورانی ایام و دیع روز گفتند:»

   «ماست. عاشورای روز وگرنه بود؛ خواهد ما ُسرور و دیع دهد، رخ میبوب وصال اگر گفتم:

  هانعمت یادکرد

 در سـجاد امـام 4اسـت. قـرآن هـایآموزه از یکی دهنده،نعمت سپا، و هاتنعم بازگوکردن
   گوید:می خدا هاینعمت از سپا، مقام در رمضان ماه با وداع دعای

 اسـت ماه نیا روزه آنها، نیتربرجسته از یکی که یداد ما به ماه این در یفراوان یهانعمت ا!یخدا»
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 همـه، از ترمهم و ایکرده ترغیب دعا و نیایش و نماز به را ما آن، بر افزون و کردی واجب ما بر که
 قـرار هـدایت نـور و قرآن نزول ظر  را آن و نهادی آن در است، برتر شب هزار از که را قدر شب

 1«ای.بخشیده قوت را ما ایمان بنیان سان،بدین و یداد
 او از بایـد باشد، کرده انانس به خدمتی هرگونه هرکسی عق ، حکم به و دینی هایآموزه اسا، بر

 بقـای ضـامن و روح آرامش سبب اجتماعی، مثبت آثار داشتن بر افزون نعمت، شکر کرد. تشکر
 قـرآن کـه.چنان گـردد؛می آن زوال سـبب نعمـت، کفران عکس،به و شودمی آن فزونی و نعمت
ْ» فرمایـد:می کریم ُتم ْ َلِئن  ُكم ْ َشَكر  ِزیَدن  ْ أَلَ ُتم ْ َوَلِئن  ْ َكَفر   د،یـنک رگزاریکشـ اگـر 2؛َلَشـِدید ْ َعَذاِبی ِإن 

   «است. دیشد مجازاتم د،ینک ناسپاسی اگر و افزود خواهم شما بر را[ خود ]نعمت
 کنیی   فی و   نعمىت نعمت شیر

  
 کنیی  بییرو   کفیت   ز نعمت کفر

 

 امـام .دباشـ همراه باید عملی و زبانی مختلف اشکال با دهنده،نعمت از تشکر و هانعمت یادکرد
 را آراسـتگی و ییبایز خداوند، قطعاا » کرده: روایت صادق امام از پدرانش، از نق  به هادی

 نـدارد؛ دوسـت را دادن[نشـان چارهیب و ضعیف را خود ]و یینمابدبخت و بدحالی و دارد دوست
 دند:یپرس «ند.یبب او زندگی در را آن اثر دارد دوست داد، نعمتی ایبنده به خداوند هک هنگامی رایز

 فرمود: و زد مثال چند حضرت باشد؟ دیبا چگونه نعمت ظهور
 دیسـف و اریکـگـچ را اشخانـه .4 سازد؛ خوشبو و معطر را خود .6 بپوشد؛ زیتم هایلبا، .9»
 چـراغ ردنکـروشـن حتـی .4 دارد؛ نگاه زیتم و نماید جارو را خانه درب   و اطیح و خانه .3 ند؛ک
 3«ند.کمی فراوان را روزی و بردمی نیب از را قرف آفتاب، غروب از شیپ

 شـکر و کرد ظاهر اجتماع در و خودش زندگی در داده، او به خداوند که را نعمتی آثار انسان وقتی
ُِّسم ِّ» گیرد؛می قرار خدا دوستان زمره در نامش آورد، جا به را آن ِّ ی  ِبيب  ِهِّ ح   را نعمـت اگـر امـا .«اللَّ

 قـرار الهـی نعمـت کننـدهتکذیب و خدا دشمنان شمار در نیاورد، جا به را آن شکر و نکرد آشکار
ُِّسم ِّ» گیرد؛می ِّ ی  ِغيض  ِه، ب  با ِّ اللَّ ذ  ةِِّ ُمك  م  ِهِّ ِبِنع   4.«اللَّ
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 معنوی روحیه استمرار و تمرین

 میـدان در آن میتـوای کارگیریبـه برای است تمرینی و در، کال، جمرات، رمی کهگونههمان
 نیـز رمضـان ماه همچنین، نماید، رمی را سرکش نفس و شیطان گزارحج رهگذر این از تا زندگی

 صـیام و شـبانه قیـام رهگـذر از آنکـه چـه اسـت؛ عید خدا اولیای برای اشلیظه هر سو، یک از
 جـاودان دولـت به دوست کوی در حافظ، تعبیر به و شوندمی ترنزدیک میبوب وصال به روزانه،

 رسند.می
 بیییی  او   جیییی عمییییر ز  و وصییییال

  
بییی  آ  کییی   ه آ  میییر  خی ونیییی 

 بیییاش  و کییید  گیییی     یییی    
  

1بیی  جییاو     ویییت کیی آ  حییی  بیی 

 در آن کارگیریبـه برای شیاطین و نفس هوای با مبارزه و خدا بندگی تمرین کال، دیگر، سویی از
ُمِّ» فرمایـد:می رمضان ماه وداع دعای از دیگری فراز در سجاد امام دیگر. ماه یازده طّی  اال   السَّ

ِّ ك  ي  ل  ِّ ع  اِصر ِّ ِمن 
ِّ ن  ان  ع 

 
ل ی أ اِنِّ ع  ط  ي  ِّ الشَّ ِّ و  اِحب  ِّ ص  ل  هَّ ِّ س  ِبيل  ان س  س  ح  ِ

 هکـ یقـیرف یا تـو بـر سـالم 2؛اْل 
 «شناختیم. را نیکوکاری و احسان راه تو، برکت از و میشد مسل  طانیش بر ما تا یردک کمک
 دیگر هایماه در را آن حتماا  باشد، آموخته را فطر یدع و رمضان هایدر، که کسی اسا،، این بر
ِّ» فرمود: اسالم مکرم نبی گیرد.کارمیبه و  ُمِّ ل  ل  ع  ِعبادُِّ ی  ا ال  ِّ ِف  م  ان  ض  م  نَّ  ر  م  ت  ِّ ل  ن 

 
ِّ أ ُكاون  ااُنِّ ی  ض  م   ر 

ة ن   کردنـدمی آرزو قطعاا  داشتند، آگاهی شود،می مقرر رمضان ماه در آنچه از خدا بندگان اگر 3؛س 
 کـال، هـایآموزه فطـر، عیـد از پـس کـه کسـانی امـا «باشد. رمضان ماه سال روزهای همه که

 و فقــرا بــه احســان قــرآن، و دعــا مســجد، بــا و گذارنــدمی کنــار دیگــر رمضــان تــا را رمضــان
 نیستند. رمضان و فطر عید حقیقت به عار  آنان کنند،می خداحافظی داری،خویشتن
 أزمان امام با بیعت تجدید آمادگی

 از پـیش عید، نماز برای شدی آماده که هنگامی کرده: روایت باقر میمد امام از طاو،سیدبن
ِّ» دعای شوی، خارج منزل از آنکه ُهمَّ ِّ اللَّ ن  ِّ م 

 
أ يَّ ه  ِّ ت  ِّ و 

 
أ بَّ ع   اسـم به وقتی دعا، ادامه در و بخوان را 4...«ت 

 گـویی:می مهـدوی عـدل تحکوم استقرار و الهی وعده تیقق آرزوی با رسیدی، أزمان امام
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«ِّ ُهمَّ ِّ اللَّ ح  ت  هُِّ اف  حا ِّ ل  ت  ِسيرا ِّ ف  ِّ ... ی  ُهمَّ ا اللَّ ُبِّ ِإنَّ غ  ر  ِّ ن  ك  ي  ة ِّ ِف  ِإل 
ل  و  ة ِّ د  یم  ِر  صـلوات بـا همـراه کـه دعا این .«ك 

 است مبارک ماه هایشب اعمال از که افتتاح دعای در است، امام دوازده و اکرم پیامبر بر
 اسـت. أزمـان امام ویژهبه ،اطهار ائمه و خدا رسول با بیعت تجدید همنزلبه و آمده نیز

 تقـدیم را خـود مـال و جـان آنـان، از دفـاع و اطاعـت در من که معناست این به اینجا، در بیعت
 و معرفـت دارد، تـداوم فطـر عید روز تا رمضان ماه اّول از روز هر که پیمانی چنین الزمه کنم.می

   است. اطاعت

 باش آینده فکر به
ا» فرمود: مردم به خطاب فطر عید روز هایخطبه از یکی در مؤمنان امیر ه  ی 

 
ااُسِّ أ ِّ النَّ ِّ ِإنَّ ُكم  م  او   ی 

ا ذ  ٌمِّ ه  و  اُبِّ ی  ِّ ِفيِهِّ ُیث  ِسُنون  ُمح  ِّ ال  ُرِّ و  س  خ  ِّ ِفيِهِّ ی  ُمِسايُئون  ِّ ال  ِّ و  هُِّ ُهاو  اب  ش 
 
ِّ أ م  او  ِمِّ ی  او  ِّ ِبي  ِتُكم  اام   مررد !  ای ؛ِقي 

 چره  ایرن،  و بیننرد مری  زیان تبهکاران و گیرندمی پاداش نیکوکاران که است روزی امروز
  «دارد. قیامت روز به زیادی شباهت

ُكُروا» اذ  ِّ ف  ِّ ِبُخُروِجُكم  ِّ ِمن  ِلُكم  ِْ ا
ن  ِّ ِإل ی م  ُكم  الَّ ِّ ُمص  ُكم  ِّ َُُّروج  اِثِّ ِمن  د  ِّ ِإل ی األ  ج  ُكم  ب   کـه هنگـامی پس ؛ر 

 قبورتـان از کـه آوریـد یاد به را روزی آن روید،می ]عید[ مازن جایگاه سوی به و خارج منازلتان از
 «روید.می پروردگارتان سوی به و شویدمی خارج

«ِّ ُكُروا و  ِّ اذ  ِّ ِف  ِبُوُقوِفُكم  ُكم  الَّ ِّ ُمص  ُكم  ِّ ُوُقاوف  ن  اي  ِّ ب  اد    ِّ ی  ُكام  ب   عیـد نمـاز صـف در کـه هنگـامی و ؛ر 
 «آورید. یاد به را الهی عدل پیشگاه در ایستادنتان ایستید،می

«ِّ ُكُروا و  ِّ اذ  ِّ ِإل ی ِبُرُجوِعُكم  ِلُكم  ِْ ا
ن  ِّ م  ُكم  ِّ ِإل ی ُرُجوع  ِلُكم  ِْ ا

ن  ةِِّ ِف  م  نَّ ج  ِوِّ ال 
 
اارِِّ أ  بـه کـه نمـاز از بعـد و ؛النَّ

 جهـنم یـا بهشـت در منـزلش سـوی به هرکسی که بیفتید روزی آن یاد به روید،می منزلتان سوی
 «است. رهسپار

ِّ» فرمود: و کرد زنده مردم دل در را امید و داد بشارت امام خویف،ت و انذار این از پس ُموا و  ل   اع 
اد ِّ ِهِّ ِعب  ِّ اللَّ نَّ

 
ن ی أ د 

 
ا أ ِّ م  اِئِمين  ِّ ِللصَّ اِتِّ و  اِئم  ِّ الصَّ ن 

 
ِّ أ ُهم  اِدی  ٌكِّ ُین  ل  ِّ آَِّاِرِّ ِف  م  م  او  ِّ ی  ِرِّ ِمان  اه  ِّ ش  اان  ض  م  ِشاُروا ر  ب 

 
 أ

اد ِّ ِهِّ ِعب  ِّ اللَّ د  ق  ِّ ف  ِّ ُغِفر  ُكم  ِّ ام ِّ ل  ف  ل  ِّ س  ِّ ِمن  ُروا ُذُنوِبُكم  َُ اان  ِّ ف  اف  ي  ِّ ك  ُكوُناون  اا ت  ِّ ِفيم  ِنُفون 
 
أ ات  س   بنردگان  ای 1؛ت 

 کره  اسرت  ایرن  شرود، مری  داده دارروزه زنران  و مرردان  به که چیزی کمترین بدانید خدا!
 بنردگان  ای گویرد: می و کندمی اعال  بلند صدای با رمضان، ماه روزِ آخرین در ایفرشته
 باشرید  خود آینده فکر به پس، است. بخشیده را تانگذشته گناهان همه خداوند !دارروزه
 «گذرانید.می چگونه که

                                                           
 .900، ص امالیصدوق، شیخ . 1



 های اجتماعیرسانضرورت ساماندهی پیام
 عاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازیم

 اشاره 
هـا و اقـدامات سـاماندهی سیاسـت»اجرای مصـوبه شـورای عـالی فضـای مجـازی بـا عنـوان 

سازی زمینه اجتماعی و ایجاد آمادگی از طریـق در کشور، نیازمند فراهم« ای اجتماعیهرسانپیام
های میتـوایی بـر ای و تبلیغی است؛ این گزارش در این راستا تهیه شده است. پیامفعالیت رسانه

رسان رسان خارجی تلگرام( و ایجابی )تشویق به استفاده از پیاماسا، دو رویکرد سلبی )نقد پیام
 ی( به شرح زیر طبقه بندی می شود.بوم

 رسان غیربومی معایب پیام -الف

 سیاسی و امنیتی

 های کاربران ایرانی. اشراف بیگانگان بر داده1

  تبادالت اطالعات حدود نیمی از جمعیت کشور در بستر تلگرام، امکـان تیلیـ  موضـوعات
 کند. وی فراهم میکامختلف در کشور، نظیر نگرش و رفتار مردم را از طریق داده

 سـازی کـاربران توسـ  کشـورهای معانـد بـر سنجی و ذائقهها، ذائقهسوءاستفاده از کالن داده
 های خدمات خارجی فراهم می شود.اسا، سرویس

 . از بین رفتن حاکمیت ملی و تسلط استعمار نوین2

 یـک سـرزمین  مقصود از استعمار تسل  قدرت بیگانه بر تمام یـا بخشـی از شـنون حـاکمیتی
 است. 

 اسـت « اطالعات»شود امروزه در عصر اطالعات، آنچه مایه ثروت و قدرت ملی میسوب می
هـای اجتمـاعی رسـانشود و پیـام، تولید، پردازش و... استفاده می«های عظیمداده»که در قالب 

 یکی از بهترین بسترهای آن است. 
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 هـای رسـان تلگـرام، عمـال دادهم جامعه در پیامبه واسطه تعامالت اطالعاتی میان نیمی از مرد
هـای مـردم در اختیـار شـرکت تلگـرام قـرار عظیمی از اطالعات مورد عالقه و  نیز انـواع سـلیقه

تواند کارشناسی و نظرسنجی بـه عمـ  آورد. برخـورداری از چنـین گیرد که با پردازش آن میمی
های سیاسـی، فکار عمومی در بزنگاهاطالعاتی توس  یک قدرت خارجی امکان مدیریت کالن ا

تواند جامعه نـاامنی و اغتشـاش ایجـاد کند، مثال این قدرت میاقتصادی و اجتماعی را فراهم می
کند. قرار دادن چنین امکانی در دست یک قدرت خارجی که تاب  قوانین کشـور نیسـت، بـدتر از 

یه در دوره قاجاریـه اسـت کـه واگذاری امتیاز بانک شاهی و بانک استقراضی به انگلـیس و روسـ
 منجر به کنترل تمام تعامالت مالی دولتی و شرکتی در ایران شد.

 اقتصادی

 اندازی پول مجازی . راه1

  مبادالت ارز مجازی رمزنگاری شده در بسیاری از کشورهای دنیا بـا میـدودیت و ممنوعیـت
 مواجه هستند. 

 ند و سازمان بـین المللـی مبـارزه بـا پولشـویی کارز مجازی شرای  را برای پولشویی فراهم می
(FATF) هـایی را مطـرح کـرده اسـت. تقریبـا هـیچ یـک از درباره ارزهای رمزنگاری شده نگرانی

کنند و هیچ بستر حقوقی باری حمایت از های کشورهای دیگر ارز دیجیتال را پشتیبانی نمیبانک
 مردم در استفاده از ارز دیجیتال نیست!

 های بانکی از سیستم حسابداری بانک مرکزی کشورها است تـا م استقالل تراکنشهد  تلگرا
 های مالی شهروندان میدود سازد.حاکمیت مالی دولت را بر تراکنش

 . برهم زدن امنیت اقتصادی2

 رسـان خـارجی بـه علـت مسـائ  مختلـف همیشه احتمال مسدود شدن موقـت یـا دائـم پیام
گذاری بـرای اسـتفاده از آن را دارد و این موضوع ریسک سـرمایه فرهنگی، سیاسی و امنیتی وجود

طور ها و تجارب داخلی )مانند اسنپ، آپارات، کافه بازار و...( اینکند؛ اما در مورد نمونهزیاد می
نیست و تعامالت دوسویه قاب  تعریف اسـت. همچنـین امکـان عـدم ارائـه سـرویس از سـوی 

هـای ضـدایرانی ممکـن اسـت ایـن ارد. بـا توجـه بـه تیریمهای خارجی نیز وجـود درسانپیام
های دیگر از ارائه خدمات به کاربران ایرانی خودداری کننـد. ها نیز مانند بسیاری از شرکتشرکت

های اینترنتـی های جدیدی علیـه ایـران آغـاز شـد، بسـیاری از سـایتکه تیریم 6096در سال 
 یریمی خود قرار دادند. ازجمله گوگ ، ایران را در فهرست کشورهای ت
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 شـود، ها انجـام میهایی که در آنبرداریگونه تعهدی در قبال کالههای خارجی هیچرسانپیام
 ندارند. 

 های خارجی بسیار کمتر از داخلی است.رسانامنیت اقتصادی در پیام 

 . مشکالت کسب و کار و توسعه3

 ها و خدماتی اسـت کـه کند، کمترین سرویسه میرسان تلگرام به کاربران ارائخدماتی که پیام
توانند ارائه کنند، لذا اشتغالی که ایجاد کرده است، حداقلی است. ایـن در های ملی میرسانپیام

 تواند به مراتب اشتغالی بیشتر ایجاد کند. رسان بومی میحالی است که یک پیام

 وسیله تولیـد بارکـد، ها بهاز فروشگاه ها خدمت ارائه می کند از خریدشرکت ویچت بیش از ده
ارسال پول برای افراد، پرداخت قبو ، دادن عیدی و گرفتن تاکسی اینترنتی ازجمله این خـدمات 

 است که هیچ یک در بستر تلگرام امکان ارائه ندارند. 

 مسائل خاص تلگرام 

 سازی ساختار سهامداری، فناوری، مدیرتی، منابع مالی . پنهان1

 ات مربوط به هویت مالکان، سرمایه گذاران و حتی ثبت شرکت تلگرام مشخص نیسـت اطالع
هـای هـای بزرگـی کـه شـبکهو مدیر عام  جوان آن تابعیت نامشـخص دارد. بـرخال  شـرکت

اجتماعی راه اندازی کرده و مراکز داده )دیتاسنتر(های خود را تبلیغ و معمـاری خـویش را میـ  
تلگرام درباره تیم فنی؛ مراکز داده؛ و سایر موارد خـود هـیچ مطلـب دانند؛ چرا قوت و نمایش می

 کند؟جدی و کاملی منتشر نمی

 ای. نصب فیلترشکن درون برنامه2

  چرا تغییرات کلیدی در تلگرام مانند دور زدن فیلتر و ایجاد واحد پولی همزمان با تهدیـد دولـت
ای خـود را ارد فیلترشـکن درون برنامـهشـود؟ چـرا تلگـرام قصـد دایران اقدام شـده و اعـالم می

بوک و توییتر و غیره دسـت بـه تر مانند فیسهای اجتماعی بزرگاندازی کند در حالی که شبکهراه
 اند؟این اقدام نزده

 . انتقال ساختار اداری به کشور امارات متحده عربی 3

   شده است چرا کـه در ایـن پاول دورو  اعالم کرده است که مرکز اداری تلگرام به دوبی منتق
کشور قوانین حمایتی خوبی برای تلگرام وجود دارد. در کشوری مانند امارات متیـده عربـی کـه 

های موبایلی مختلف با میدودیت روبرو هستند و انتشار یک جلد کتاب؛ بـه هاست شبکهسال
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از شـده دلی  سانسور شدید مطالب؛ رویکردی بسیار سخت دارد؛ چگونه بـرای تلگـرام فضـا بـ
  خورد.است؟ همچنین ردپای مرکز کنترل فضای مجازی عربستان هم در این رابطه به چشم می

 . تمرکز سیاسی تلگرام بر کشورهایی خاص )اوکراین، روسیه، ایران، برزیل( 4

  بررسی فنی عملکرد تلگرام، نشانگر آن است که ارائه خدمات تلگرام به منظور مقابله سیاسی با
ای خاص تنظیم شده است. مثال زمان پاسخ درخواست از سـرور تلگـرام در ایـران برخی کشوره

نسبت به سایر کشورهای دیگر از کمترین زمان ممکن برخوردار است و یا کیفیت سرویسـی کـه 
 گردد بسیار بهتر از کاربران اروپایی است.به کاربران ایرانی ارائه می

 طرفهرسانی یک. تمرکز بر مدل اطالع5

 شترین کارکرد تلگرام در بین کاربران ایرانی استفاده از کانال برای انتشار یکسویه میتوا اسـت. بی
توانند ذیـ  آن نظـری داده و تعامـ  رسانی یک سویه است، کاربران نمیو چون این روش اطالع

 های اجتماعی پیشرفته و بزرگ دنیا منسوخ شده است .داشته باشند. این امکان در شبکه

 های تروریستیایت از اغتشاشات و عدم برخورد مناسب با گروه. حم6

  انفجارهای داعش در پاریس، لندن، مترو مسکو و حمله تروریستی به مجلس شورای اسـالمی
 در بستر تلگرام ساماندهی شده است. 

  هـای تلگرامـی های شرق اوکراین، کانـالنیز در درگیری 6093در آشوب های اوکراین در سال
های بـزرگ اجتمـاعی رویکـرد زدند. در حالی که شبکهمهمی داشتند و به آشوب دامن می نقش

های خود دارند؛ تلگرام رویکرد بسـیار سختی درباره مطالب خشونت آمیز و تروریستی در سایت
هـای مربـوط بـه هایی بود که کانـالانگارانه ای در این باره دارد؟ و تلگرام جزو آخرین شبکهسه 

 بست.  داعش را

 شود.خرید و فروش مواد مخدر، اسلیه و... به سادگی و سهولت در تلگرام انجام می 

 آمیـز را نادیـده هـای آمـوزش بمـب و حملـه خشـونتتلگرام تقاضای ایران را برای بستن کانال
ای که دارد برای طراحی عملیات روانی، ضدامنیتی دادهگیرد و این خطر وجود دارد که از کالنمی

 و ایجاد آشوب نیز سوء استفاده کند.

 هـای موارد مربوط به تروریسم، پرنوگرافی کودکان و... شیوع بیشتری در تلگرام نسبت به شـبکه
وزیر انگلیس نیز واق  شـده نخست« ترزا می»اجتماعی دیگر دارد که مورد تذکر و اعترا  خانم 

 است. 
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 . گمنامی هویت کاربران7

 ام به جـای اشـتراک بیشـتر بـا جامعـه مجـازی بزرگتـر؛ تمرکـز بـر روی چرا رویکرد کلی تلگر
 های کوچکتر و تاثیرپذیرتر است؟ گروه

 هـای هـا و سـوپرگروهکند، اما با گـروهنفر نظارت می 4000های بیش از چرا بر عملکرد کانال
کـه  کوچک کاری ندارد؟ آیا این تشویق به مخفی کاری نیست؟ به خال  فیس بوک و واتس اپ

تعصب خاصی بر احراز هویت کـاربران دارنـد، تلگـرام اتفاقـا پنهـان سـازی هویـت کـاربران و 
 کند. ها را تسهی  میها و کانالخصوصی سازی گروه

 38های مالی، هتک حیثیت و... در بسـتر تلگـرام )های گذشته بسیاری از کالهبرداریدر سال 
، و نهادهای قضـایی و انتظـامی بـرای پیگیـری و شوددرصد( انجام می 60درصد( و اینستاگرام )

 برخورد با این افراد با مشک  مواجه هستند. 

 . باال بودن میزان جرائم و مفاسد 8

 دهد که اطالعات افـراد را حتـی در اختیـار هـیچ مرجـ  تلگرام این اطمینان را مرتباا به افراد می
 دهد. قضایی و بین المللی ای قرار نمی

 فروشندگان مواد مخدر، مشروبات الکلی، کسب و کارهای نامشروع و حتی توزیـ   بسیاری از
کنند کنندگان کتاب ها... بدون رعایت حقوق مولف و کپی رایت به سادگی در تلگرام فعالیت می

 و تلگرام میی  امنی برای فعالیت قانون گریزانه شده است. 

 . ضعف حریم خصوصی در تلگرام 9

 بنی بر نفوذ انتشار اخباری مZero-day Exploit رسـان تلگـرام نشـانگر نقـاط ضـعف و ... در پیام
 های کاربران را به مخاطره اندازدتواند دادهامنیتی است که می

 امکان هک اکانت کاربران تلگرام با بازکردن یک تصویرآلوده بر اسا، گزارش وبگاهCheck Point  

 مکان هک و دسترسی به اکانت تلگرام افراد مختلففراوانی نرم افزارهای ایرانی مدعی ا 

 قانون گریزی 

  اگرچه فضای مجازی به ظاهر مدیریت پذیر نیسـت، امـا همـه کشـورها سـعی در مـدیریت و
کنترل فضای مجازی را دارند و حتی قوانین مشخص برای فیلترینگ میتوا دارند و شدیداا نظارت 

 کنند. می

 های کاربران از داده. عدم تعهد در برابر حفاظت 1

  لزوم حفاظت داده اشخاص در برابر سوء استفاده غیر یا خـود صـاحب سـرویس حـق مسـلم
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 کاربران است.

  طبق قانون اتیادیه اروپا به منظور حفظ حریم خصوصی کاربران، اپراتورها حـق ندارنـد بـدون
 زی شده تیلی  نمایند.اجازه کاربران، رفتار وبی آنها را به منظور ارسال تبلیغات شخصی سا

  کـاری نتـایج جسـتجو بـه نفـ  گوگـ  را بـه علـت دسـت 6098اتیادیه اروپا در آوری  سال
 های تجارت الکترونیکی خود، جریمه کرد.سرویس

  به تصویب رسانده که بر اسا، آن، اپراتورهای موتـور جسـتجو 6094مجلس روسیه در سال ،
باشـد، طالعات شخصي ایشان را که نادرسـت میباید در صورت درخواست اشخاص، سابقه ا

کنـد از نتـایج منسوخ شده است و یا شـام  اطالعـاتی اسـت کـه قـوانین روسـیه را نقـض مـی
 جستجوهایشان حذ  کنند. 

  هایی را برای گوگـ  بـه جهـت نقـض ، جریمه6094دولت سوئد و نیز دولت انگلیس در سال
 حریم خصوصی کاربرانش درنظر گرفته اند.

 رغم وجود و اعمال قوانین میافظـت از داده در سایرکشـورها خصوصـا آمریکـا و اروپـا و علی
رسانهای اجتماعی، تلگرام هیچ تعهدی در این خصوص به ایـران پذیرش این قوانین از طر  پیام

 نداده است. 

 های شهروندان بر اساس استانداردهای جهانی و اروپا . ضرورت حفظ اطالعات و داده2

 انون من  خروج اطالعات از اروپا یک موضوع جهانی است و همـه کشـورهای دنیـا بـر ایـن ق
 مسنله حساسیت دارند

  طبق اصالحیه قانون فدرال فدراسیون روسیه، کلیه اپراتورهایی که داده های شخصی شهروندان
انـد ثثبـت، سیسـتماتیک نمـودن، جمـ  آوری، ذخیـره، کننـد، موظفآوری می روسیه را جمـ 

ها را با استفاده از پایگاه داده هایی انجام دهند که به صورت ویرایش، به روزرسانی و بازیابیث داده
، دادگـاهی در روسـیه 6091در ژانویه سال  فیزیکی در میدوده مرزهای روسیه قرار داشته باشند.

  کننـد. های خود حذ Appstoreرا از  LinkedInشرکت های گوگ  و اپ  را موظف کرد اپلیکیشین 
علت این حکم دادگاه عدم استقرار سرورهای حاوی اطالعـات کـاربران روسـی ایـن شـرکت در 

 داخ  مرز روسیه بوده است. 
 های زیرسـاختی اطالعـاتی کلیـدی مطابق قانون امنیت سایبری چین، ارائه دهندگان سـرویس

کشور قرار دهند. در باید سرورهای حاوی اطالعات شخصی کاربران چینی را در را در داخ  این 
هـای های اجتماعی بزرگی مانند توییتر حاضر شدند در ایران مسـتقر شـده و دادهحالی که شبکه

ایرانیان را در ایران مستقر کنند؛ چرا تلگرام از هرگونه به رسمیت شناختن حفظ داده هـا در حـریم 



311    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 رود؟خاکی یک کشور طفره می

 لی جمهوری اسالمی ایران. عدم پایبندی به تعهدات و قوانین داخ3

  هاي راه دور مطابق قانون رسانه(Telemedia)  در کشور آلمان، اپراتورهای ارائه دهنـده خـدمات
اینترنت و پلتفرم، در مقاب  میتوای ارائه شده بر بستر آنها، مسنولند. البته این مسنولیت بـه معنـی 

هـا ISPندگان را دارند. بر ایـن اسـا، گیراین نیست که وظیفه نظارت فعاالنه بر میتوای سرویس
چنانچه از انتشار میتوای غیرقانونی بر روی بستر خود آگاهی یابنـد، بـه طـور قـانونی در مقابـ  

 باشند.انتشار آن مسنول می

   های فیسبوک، گوگ  و توئیتر توافق کرد تا سـخنانی را کـه با شرکت 6094دولت آلمان در سال
هایشان حذ  سایتساعت پس از گزارش از وب 63ظر  مدت  شوندپراکنی میموجب نفرت

 کنند. 

   های گوگ  و مایکروسافت بر اثر فشار دیوید کامرون، نخسـت ، شرکت6094در جوالی سال
وزیر این کشور، متعهد شدند که با دولت بریتانیا بـرای سـرکوب پورنـوگرافی کودکـان همکـاری 

 کنند.

 فرهنگی و اجتماعی

 یراخالقی. محتواهای غ1

  کند. های فرهنگی لیبرال بسترسازی میتلگرام برای ترویج ارزش 

  هـا های بزرگ؛ رویکرد حذ  خودکار میتوای ناسـالم را بـا وجـود دهتلگرام بر خال  شبکه
 سازد.امکان دیگر در بستر خود فراهم نمی

  نگـاری نون، تنهـا هـرزهتلگرام، علی رغم ایجاد امکان ارسال گزارش موارد خال  اخالق و قـا
نفر )و نـه حتـی  4000صری  و آشکار )میتوای مستهجن( را آن هم صرفا در کانال های باالی 

کند و دیگر موارد را حتی اگر در سط  مقامات درخواست شود ها( حذ  میها و سوپرگروهگروه
 دهد. پاسخ نمی

 . ایجاد مشکالت برای خانواده، همسران و فرزندان2

  های فضای مجازی برای کودکان آسیب 
  نگرانی والدین از به خطر افتادن فرزندانشان 
  ای دارند عموم کشورها برای ح  این دغدغه قوانین جدی 
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 رسان داخلیمحاسن بهره مندی از پیام -ب

 سیاسی و امنیتی

 . عدم مخالفت با آزادی بیان1

 توانـد باعـث افـزایش زرگ است که مـیتبادل آزاد اطالعات میان مردم یک فرصت اجتماعی ب
شفافیت و آگاهی شود، مشروط بر آنکه قواعد و ضوابطی مراعات شـود، تـا اطالعـات جعلـی و 

 کذب افکار عمومی را مشوش نکند. 

 هـای اجتمـاعی اند که رسـانهکشورهای غربی، از جمله آلمان، قوانین و مقرراتی را وض  کرده
آمریکـا،  6098خگو شـوند. در جریـان انتخابـات سـال نسبت به اخبار جعلـی و مخـرب پاسـ

هواداران ترامپ با حمایت یک کشور خارجی )روسیه( توانستند با ایجاد کاربران سـاختگی و نیـز 
 تولید اطالعات کذب، با تهییج و تشویش افکار عمومی درانتخابات برنده شوند. 

 هـای اطالعـاتی وی سـرویس، چند کانـال کـه از سـ9418ماه سال در جریان اغتشاشات دی
نمـایی اعتراضـات، سـعی در ایجـاد های ساختگی یا بزرگشد، با تولید کلیپبیگانه هدایت می

رسان داخلی کـه تیـت قـوانین و مقـررات کشـور فعالیـت آشوب عمومی در کشور داشت. پیام
 کند، برخال  تلگرام، به قوانین جمهوری اسالمی ایران پاسخگو است می

 اقتصادی

 اندازی پول مجازی ملیامکان راه. 1

 هـایی هـای مثبـت فنـاوریها و فرصتامکان راه اندازی پول مجازی ملی و استفاده از ظرفیت
 مند و تیت نظارت بانک مرکزی چون زنجیره بلوکی البته به صورت ضابطه

  .جلوگیری از خروج ارز از کشور برای تهیه گرام 

 . اشتغال زایی2

  گیری از امکـان تـراکنش بـانکی و دیگـر رسان داخلی با بهرهشود، پیامتبلیغ میبه خال  آنچه
های مالی و تجاری، بستر مناسب تری بـرای توسـعه کسـب و کارهـای داخلـی و در زیرساخت

 نتیجه افزایش اشتغال است. 

 اننـد کننـد مرسـان کـار مـیرسان: شام  کسانی که در رابطه بـا پیـامایجاد اشتغال مستقیم پیام
توانـد نویسان، کارمندان اداری و دفتری، و... که اگر همین سرویس در ایران ارائه شود، مـیبرنامه

 همین اشتغال را ایجاد کند
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 شـوند؛ ماننـد فعـاالن رسان: کسانی که به واسطه یک صنعت، فعال میاشتغال غیرمستقیم پیام
که، بخش بانکی متص  به ایـن در بخش زیرساخت، تهیه کنندگان سرور، متخصصان امنیت شب

 ها رسانپیام

 . توسعه کسب و کار 3

 تـرین مزیـت امکان پرداخت به صورت تراکنش بانکی یا اعتبار از طریق کیف پـول؛ کـه مهـم
درصـد  40های داخلـی اسـت کـه هـم امـن اسـت و هـم سـاده. )هـم اکنـون رسانرقابتی پیام

 یرد(گچت صورت میهای مالی چین بر روی ویتراکنش

 های تولید کننده و توزی  کننده رسمی داخلـی... و مبـارزه بـا فـروش اجنـا، تقویت مجموعه
 قاچاق

 های انجام شده به صورت رسمی و قانونیامکان پیگیری عدم پرداخت 

 . حفظ ذخیره ارزی4

حجم زیادی از ترافیک کشور به خاطر خریداری پهنای باند خارجی است که باعـث خـروج ارز 
 رسان داخلی در مصر  ارز صرفه جویی خواهد شد. شود. با استفاده از پیامشور میاز ک

 جانبه از سوی تلگرام. رفع تهدید خطر قطع یک5

 ای توانـد ارائـه مسـتمر سـرویس آن را بـه شـیوهرسان داخلی باشد، حاکمیت مـیچنانچه پیام
 تضمین کند، تا در بلند مدت مردم متضرر نشوند. 

 رسان خارجی به دلی  فشار سیاسی امریکا یا تیریم یـا منـاف  کسـب و کـار خـودش، اگر پیام
بخواهد به یک کشور سرویس ندهد، استفاده از آن برای عموم مردم دشوار خواهد شـد؛ مـثال در 

، مشخص شد که تلگرام به علت تیریم های ایـاالت متیـده «گرام»خصوص ارائه پول مجازی 
 ه صورت مستقیم( ارائه نمی دهد. این سرویس را به ایران )ب

 قانونمندی 

 . ایجاد فضای تعهد متقابل 1

  از ضروریات تعامالت اجتماعی رعایت حقوق متقاب  میان افراد است. در مییطی که حقـوق
افراد مشخص و سازوکارهایی برای حفاظت از آن تعبیه نشده باشد، عمال هر کس شرورتر باشد، 

 کند. از دیگران کالهبرداری می

 رسان اجتماعی تعیین حقوق و شرای  استفاده قانونمنـد از سـوی نیاز فعالیت مفید یک پیامپیش
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 کاربران، خدمات دهندگان و تولیدکنندگان میتوا است.

 رسان داخلی امکان پیگیری شکایات مردم در خصوص جرایم ایجاد شـده خصوصـا در در پیام
 حوزه حریم خصوصی وجود دارد. 

 رسان یا افراد فعـال در آن، امکـان تعقیـب قضـایی و میاکمـه رت طرح شکایت از پیامدر صو
 وجود دارد. 

 رسان های داخلی . امنیت فنی پیام2

 ای در برابـر های امنیتی و احکـام قـانون جـرایم رایانـههای داخلی با رعایت الگوریتمرسانپیام
 رها و کالهبرداران به آن، پاسخگو هستند.افشای اطالعات کاربران توس  خودشان و یا نفوذ هک

 کنند که به لیا  امنیت بسیار باالست.های داخلی از پروتک  استفاده میرسانبیشتر پیام 

 تواننـد از های مختلفی برای نفوذ و هک دارند که در صورت لزوم مـیهای امنیتی روشدستگاه
 آن استفاده کنند. 

 صی. اعتماد مردم و حفظ حریم خصو3

 تـرین عامـ  در اسـتفاده از یـک سـرویس شـود کـه اصـلیبسیار روی این عام  تبلیغات مـی
تـرین عامـ  در دهـد کـه مهـمرسان امنیت و اعتماد است، اما تیقیقات خارجی نشـان مـیپیام

 استفاده از سرویس کارایی و ارتباط پذیری است.

 مخابرات و تلفن همراه، پیامک کشـور دانند امکان شنود و رصد در شبکه در حالی که مردم می
وجود دارد، اما به دلی  اینکه این کار نیاز به حکم قاضی دارد، تقریبا همه افراد جامعه برای حوائج 

کنند و مزاحمتی برای مردم به وجـود نیامـده اسـت. لـذا روزمره و ارتباطی از این فضا استفاده می
 یرانی جلب کرد.های ارسانتوان اعتماد مردم را به پیاممی

  طبق قانون هرگونه دسترسی به میتوای ارتباطی مردم، نیازمند حکم قاضی است که در رابطه بـا
شـود و عمـوم مـردم از ایـن مسـنله جاسوسان، اغتشاشگران ، مجرمان و کالهبرداران صادر مـی

 مستثنی هستند. 

 ر  به امنیت و حـریم مـردم عالوه بر من  قانونی، فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت تع
 های داخلی نیز ضمانت دینی اجرای قوانین است.رساندر پیام

 خدماتی و رفاهی

 . افزایش کیفیت و مخالف با انحصار1

  در حال حاضر، تلگرام با عضویت حدود نیمی از جمعیت کشور و در اختیـار داشـتن بـیش از
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رین پلـت فـرم اطـالع رسـانی اجتمـاعی در نیمی از ترافیک بین المللی کشور، تبدی  به اصلی ت
 کشور شده است. 

 رسان در بازار باعث کاهش آزادی عم  بازیگران و افزایش قدرت تلگرام بـرای انیصار یک پیام
هـای اجتمـاعی متنـوع، وفـق مصـوبه رسـانتیمی  مواض  خود می شود. در مقاب ، وجود پیام

دهد که متناسب با نیاز و شـرای  مردم امکان میشورایعالی فضای مجازی، به فعاالن اقتصادی و 
خود دست به گزینش بدهند. بنابراین، در یک بازار آزاد، کاهش انیصـار و افـزایش رقابـت هـم 

شـود و هـم بـه نفـ  فعـاالن رسـان اجتمـاعی مـیباعث ارتقای کیفیت و هم کاهش هزینه پیـام
 اقتصادی و هم مصر  کنندگان است.

 فرم های خدماتی کشور . امکان اتصال به پلت2

 رسان خارجی که امنیت و همکـاری الزم را نـدارد، ارائه خدمات عمومی ملی بر بستر یک پیام
 عمال میسر نیست.

  ــراه ــت هم ــب دول ــر در قال ــال حاض ــت در ح ــوی دول ــومی از س ــدمات عم ــه خ -M)ارائ

GOVERNMENT) شـام   هـای اجتمـاعی عرضـه شـوند. خـدماتیرسـانتوانند بر بسـتر پیـاممی
خدمات دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک، تأمین اجتماعی، پلـیس بـه 
اضافه ده، بهداشت و درمان عمومی و... عالوه بر آن بسیاری از خدمات که در بخش خصوصـی 

 های داخلی را دارند. رسانارائه می شوند، امکان اتصال به پیام
 . کارایی و کارآمدی6
 هـای کرد، طوری که کامنـتهای ابتدایی خود بسیار ضعیف عم  میگرام در سالسرویس تل

دهی این نرم افزار نشان اعتراضات مردم را به سرویس 13ذی  این اپلیکیشن در کافه بازار در سال 
دهد. اما حمایت های فنی، زیرساختی، کاربری و حتی سیاسی مسـنوالن و مـردم از تلگـرام، می

 کیفی، باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی شده است. در کنار ارتقای 

 . ارزانی و سرعت4

 ها خارجی است.رسانهای داخلی یک سوم پیامرسانهزینه نق  و انتقال داده در پیام 
 رسـان هـای داخلـی در سـرورهای مرکـزی، سـرعت پاسـخ دهـی ایـن به دلی  قرارگرفتن پیام

 یشتر است.های خارجی بها نیز از سرویسرسانپیام
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 فرهنگی و اجتماعی

 سازی فضاامکان سالم. 1

 رسان داخلی می تواند: یک پیام

 ای بـرای نظـارت بـر اسـتفاده فرزنـدان از میـی  در صورت درخواست والدین، خدمات ویژه
 رسان فراهم سازد. پیام
   .نوع میتواها را حسب رده سنی کاربر رده بندی کند 

  را با استفاده از ربات یا تگ گذاری اجتماعی گزارش یا حذ  کند. میتواهای خشن یا مبتذل 

 زا اعمـال طبق درخواست کاربران میدودیت هایی را بر نوع میتوا و خدمات احتمـاال آسـیب
 نماید. 

 حفظ و توسعه زبان فارسی . 2

 کـرده های تلگرامی، تولید میتوای وب فارسی به شدت کاهش پیـدا از زمان فراگیر شدن کانال
 پردازند. ها میاست، چرا که افراد به جای تولید میتوای فارسی در میی  وب، به تولید در کانال

  ،تاکنون پنج میلیارد صفیه فارسی در میی  وب شناسایی شده است که رشـد ایـن صـفیات
 نسبت به سنوات گذشته کاهش قاب  توجهی پیدا کرده است. 

 میلیـارد پسـت تلگرامـی منتشـر شـده اسـت کـه  6نون حدود ها تا کگیری کانالزمان شک  از
توانست تاثیر به سـزایی در توسـعه زبـان فارسـی در فضـای شک تولید این حجم از میتوا میبی

 مجازی داشته باشد



 مآخذ و منابع
 ق.9484قم، چاپ: دوم،  -دعالمّاإلسالمابن حیون، نعمان بن میمد مغربی،  .9
 ق.9303مؤسسه النشراالسالمی، چاپ دوم،  :اکبر غفاری، قمتیقیق: علی، العقولتحفابن شعبه حرانی،  .6
 ق. 9360، بیروت، مؤسسه التاریخ، والتنویر التحریرابن عاشور، میمدطاهر،  .4
نشر  :، تیقیق عبدالسالم میمد هارون، بیروتاللغه مقاییس معجمبن زکریا، ابوالیسن احمد، ابن فار، .3

 ق.9481دارالجی ، 
 هـ.ق.1415نشر ادب الیوزة،  :، قمنّالعربلساابن منظور،  .5
 ق.9303، قم: انتشارات کتابخانه مرعشی، شرحّنهجّالبالغهالیدید، ابیابن .8
 ق.9304، قم: مطبعة سیدالشهداء، عوالیّاللئالیعلی، جمهور، میمدبنابیابن .1
 ق.9394، تیقیق عادل احمد عبدالموجود، بیروت: دار الکتب العلمیة، اسدّالغابةاثیر، ابن .8
 ق.9399، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، مستطرفاتّالسرالرادریس حلی، ابن .1

 تا. )األشعثیات(، تهران: مکتبة النینوی الیدیثة، اّول، بی الجعفریاتمیمد، بناشعث، میمدابن .90
اکبر الغفاری، بیروت: مؤسسة االعلمی ، تصیی : علیالخصالعلی )شیخ صدوق(، بنبابویه، میمدابن .99

 ق.9390للمطبوعات، 
 ق.9481، تهران: مکتب الصدوق،الخصال، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .96
 ق.9304، قم: جامعه مدرسین، الخصال، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .94
 مدرسین، جامعه اکبر غفاری، قم:مصی : علی ،الخصال، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .93

 .ش9486اّول، 
 ش.9486، تهران: انتشارات اسالمیه، امالی، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .94
 ش.9418، تهران: نشر کتابچی، ششم، امالی، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .98
 ق.9391، قم: مؤسسه بعثت، امالی، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .91
 تا.، تهران: مکتبه الصدوق، بیثوابّاالعمالّوعقابّاالعمال، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .98
: دار الشریف الرضی للنشر،  ، قمثوابّاألعمالّوعقابّاألعمال، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .91

  ق.9308دوم، 
 ش.9484فروشی داوری، کتابّ، قم:الشرالععلل،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .60
 ق.9418، ، تهران: نشر جهانعیونّأخبارّالرضا،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .69
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، تصیی  و تعلیق سید مهدی حسینی عیونّاخبارالرضا، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .66
 ش.9484دوم، الجوردی، قم: نشر رضا میمدی، 

 تا.، قم: مکتب الداوری، بیفضاللّاالشهر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .64
ّتمامکمال، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .63  9414، قم: دار الکتب االسالمیة، النعمةالدینّو
 ق.

 ق.9411یروت: دار المعرفة، ، بمعانیّاألخبار  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .64
 ق.1413، قم: انتشارات اسالمی، معانیّاألخبار ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .26
ّالفقیه، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .61 ّیحضره ّال دفتر  اکبر غفاری، قممصی : علی ،من

 . ق9394، دوم، انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
، چاپ: ، ناشر: دفتر انتشارات اسالمیمنّالّیحضرهّالفقیه، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .68
 .ق 9394، دوم
 ق.9303، قم: جامعه مدرسین، منّالیحضرهّالفقیه، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .61
، تهـران: المجمـ  العـالم مـنّکتـابّفضـاللّالصـحابةالبیـتّفضاللّاهلمیمد، بنحنب ، احمدابن .40

 ق.9364للتقریب بین المذاهب االسالمیة، 
، دوم، : مؤسسـة آل البیـتمصی : آصف فیضـی، قـم ،دعالمّاإلسالم حیون، نعمان مغربی،ابن .49

 .ق9484
السـالمی، اکبر غفاری، قم: مؤسسـة النشرا، تیقیق: علیالعقولّتحف علی،بنشعبه حرانی، حسنابن .46

 ق.9303دوم، 
 ق.9418، نجف: المکتبة الییدریة، طالبمناقبّآلّابیشهر آشوب، میمد، ابن .44
 ق.9360، بیروت: مؤسسة التاریخ، التحریرّوالتنویرعاشور، میمدطاهر، ابن .43
 ق.9396، تیقیق: علی میمد بجاوی، بیروت: دار الجی ، اّول، االستیعابعبدالبر، ابن .44
 ق.9303، بیروت: مکتبة االعالم االسالمی، جمّمقاییسّاللغةمعفار،، احمد، ابن .48
، تیقیق عبدالسـالم میمـد هـارون، بیـروت: نشـر دار الجیـ ، معجمّمقاییسّاللغة، ــــــــــــــــ .41

 ق.9481
 ق.9301، قم: دار الکتاب اسالمی، عدةّالداعیفهد حلی، ابن .48
 ق.9418روت: دار المعرفة، ، تیقیق: مصطفی عبدالواحد، بیالسیرهّالنویةکثیر، ابن .41
 ق.9368، بیروت: دار الفکر، ماجهسننّابنیزید قزوینی، عبدالله میمدبنماجه، الیافظ ابیابن .30
 ق.1415، ه، قم: نشر ادب الیوزلسانّالعربمنظور، ابن .41
 ق. 9369، بیروت: اّول، داوودسننّابیاشعث، بنابو داوود سجستانی، سلیمان .36
، تهـران: نشـر کتـاب فـردا، اّول، هـایّبرنامـهّریـزیمبـانیّوّمهارتشـهیدزاده، اخوت، احمدرضـا و سـارا  .34

 ش.9410
 ش.9414، تهران: بنیاد، شناسیّسازگاریرواننسب، علی، اسالمی .33
 ش.9418، قم: دفتر نشر الهادی، صحیفهّسجادیه، امام سجاد .34
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فوی، تهـران: ، شـرح حسـن مصـطمصباحّالشریعةّومفتاحّالحقیقـةمیمد، بن، جعفرامام صادق .38
 ش.9484انتشارات قلم، 

 ش.1388، تهران: سمت، چهارم، شناسیّعمومیّایرانجمعیتامانی، سید مهدی،  .47
 ش9410، قم: بوستان کتاب، چاپ پنجم، جوانّوّهمسرگزینی، امینی، ابراهیم .38
 ش. 9488، ناشر: قم دارالعرفان، سال نشر: عرفانّاسالمیانصاریان، حسین،  .31
 ش.9413، ، ششم، قم: دار العرفانفرهنگّمهرورزی ،ــــــــــــــــــ .40
 ش.9416 ،نشر اسالمی :، تهرانالمعجمانیس، ابراهیم،  .49
، تهـران: نشـر و پـژوهش ای، ترجمه فریدون بـدرهمفاهیمّاخالقیّـّدینیّدرّقرآن، توشیهیکو، ایزوتسو .46

 .ش9418فرزان روز، اّول، 
، ترجمـه مـریم خراسـانی و هایّفمینیستیشناسیّنگر درآمدیّبرّجامعهآبوت، پامال و واال، کلر،  .44

 ش.9483حمید احمدی، تهران: دنیای مادر، 
 ش.9483، تهران: نشر نی، ششم، فارسیّ–فرهنگّمعاصرّعربیّ، آذرنوش، آذرتاش .43
 ق.9394، بیروت: دار الکتب العلمیة، روحّالمعانیآلوسی،  .44
 ش.9481، نشر معار ، دانشّخانوادهّوّجمعیتآیت اللهی، زهرا و همکاران،  .48
: بنیـاد فرهنگـی حضـرت مهـدی قـم، هاّخـطّبکشـیدزیرّاینّحرفآیتی، اصغر و میمودی، حسن،  .41

 ش.9418موعود)عج(، چاپ: سیزدهم، 
 ش. 9418: یاران آفتاب، چاپ: پنجم، نتهرا، زیرّباران، ـــــــــــــــــــــــــــــــ .48
 ش.1384، ترجمه مریم زرینی، تهران: نشر آسیم، ازّمردانّدفترچهّراهنمایّطرزّاستفادهباربارا دو آنجلس،  .59
 ق.9398، تهران: بنیاد بعثت، تفسیرّالبرهانبیرانی، سید هاشم،  .80
 ق.9394، قم: مؤسسة المعار  اسالمیة، مدینةّالمعاجز، ــــــــــــــــــــ .89
 ق.9394، قم: مؤسسة البعثة، تفسیرّبرهان،  ــــــــــــــــــــ .86
 ق. 9349، بیروت: دار الکتاب العربی، صحیحّبخاریاسماعی ، بنعبدالله میمدبخاری، ابی .84
 ق. 9410: دار الکتب االسالمیة، تهرانّخالد، المیاسن،برقی، احمدبن .83
 .ق 9419، ، ناشر: دار الکتب اإلسالمیة، چاپ: دومالمحاسن، ـــــــــــــــــــــ .84
 ش.9488نتشارات صدرا، ، تهران: اتفسیرّجامعبروجردی، سید ابراهیم،  .88
 ق.9399، قم: انتشارات شریف رضی، األنوارعبدالله، بنبکری، احمد .81
 ش.9413، بیت، قم: نشر فرهنگ اه پدر،ّمادر؛ّشماّراّدوستّدارمنیا، عبدالکریم، پاک .88
 ش.9480، تهران: سازمان انتشارات جاویدان، سیزدهم،الفصاحهّنهجپاینده، ابوالقاسم،  .81
، تیقیق عبدالوهاب عبدالطیف، بیـروت: دار سننّالترمزیسورة، بنعیسیبنیسی میمدالترمزی، ابوع .10

 ق.9304الفکر لطباعة والنشر والتوزی ، 
ّالمقاصدالدین، تفتازانی، سعد .19 ، تیقیق عبدالرحمن عمیره، قم: انتشارات شریف رضی، شرح

 ش.9419
ّالکلم، تمیمی آمدی، عبدالواحد .16 ّدرر ّو ّالحکم ّغرر انتشارات دفتر تبلیغات، سال  ، قم:تصنیف

 ش. 9488
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 ، بیروت: موسسۀ االعلمی للمطبوعات.غررالحکمّوّدررالکلم، ــــــــــــــــــــــــــ .14
 ش.9414، تهران: دانشگاه تهران، غررالحکمّوّدررالکلم، ــــــــــــــــــــــــــ .13
ّالکلم، ــــــــــــــــــــــــــ .14 ّدرر ّو ّالحکم دار الکتاب  ، قم:مهدی رجایی ، مصی : سیدغرر

 . ق9390، دوم، اإلسالمی
 ش.9489، تهران: انتشارات صدا و سیما، اّول، زمهرّافروختهتهرانی، علی،  .18
، میقق و مصی : عبدالزهراء حسینی، قـم: نشـر دار الغاراتّهالل،بنسعیدبنمیمدبنثقفی، ابراهیم .11

 ق.9390الکتاب اإلسالمی، اّول، 
ّدیگرخدیجهبانوی انقالب؛ ی، ثقفی، عل .18 نامه سرکار خانم خدیجه ثقفی همسر امام )زندگی ای

 ش.9414، خمینی(، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
 ش.9414، قم: انتشارات شریف رضی، شرحّالمواقفجرجانی، سید شریف،  .11
 ش.9414اسالمی حوزه علمیه، ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات گلواژهّآفرینشجمعی از اساتید حوزه،  .80
 ش.9481، قم: نور السجاد، گلشنّابرارجمعی از پژوهشگران، پژوهشکده باقرالعلوم،  .89
، کتـاب آداب المتعلمـین، قـم: انتشـارات هجـرت، بیسـتم، جـامعّالمقـدماتجمعی از نویسندگان،  .86

 ش. 9414
 ش. 9418راء، دوم، ، قم: نشر مؤسسه اسقرآنّدرّقرآن؛ّتفسیرّموضوعی،  جوادی آملی، عبدالله .84
 ش.9488ای، قم: اسراء، ششم، ، تیقیق: علی زمانی قمشهمعادّدرّقرآن، ــــــــــــــــــــــ .83
 ش.9481، قم: نشر اسراء، نسبتّدینّوّدنیا، ــــــــــــــــــــــ .84
 ق.9301، بیروت: دار العلم للمالیین، چهارم، الصحاححماد، بنجوهری، اسماعی  .88
 ش. 9413، قم ، نشر ادیان، قرآن در انسان کمال مندی ضابطه بررسیتوه ، جهان بین ، نس .81
 .9489، قم: بوستان کتاب، حاجتی، میراحمدرضا، عصر امام خمینی .88
 ق.9484حایری، میمدمهدی، شجره طوبی، نجف: منشورات الییدریة، پنجم،  .81
، ، چـاپ: سـومرات دهقـان، الجواهر السنیه فی االحادیث القدسـیه، انتشـاحسنبنحّر عاملی، میمد .10

 .ش9480
، قم: مؤسسه معار  الفصولّالمهمةّفیّأصولّاأللمةّ)تکملةّالوسالل(، ـــــــــــــــــــــــــــ .19

 ق. 9398، اسالمی امام رضا
 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.وساللّالشیعة، ــــــــــــــــــــــــــــ .16
 ق.9301، اّول، البیت، قم: مؤسسه آلساللّالشیعةو، ــــــــــــــــــــــــــــ .14
 ق.9418، تهران: مکتبة االسالمیة، وساللّالشیعة، ــــــــــــــــــــــــــــ .13
 ش. 9416، قم: نشر قیام، انسانّکاملّازّدیدگاهّنهجّالبالغهزاده آملی، حسن، حسن .14
جـا: ، بیشـمّموسـویّحـدادروحّمجـرد ّیادنامـهّحـاجّسیدهاحسینی تهرانی، سید میمدحسین،  .18

 ش. 9414حکمت، 
 ق.9344، مشهد: نشر عالمه طباطبایی، معادشناسی، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11
 ق.1423، ، مشهد: نشر نور ملکوت قرآنمعادشناسی، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .98
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 ش.9414المی، اّول، ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسنظامّاخالقیّاسالمحقانی، حسین،  .11
 ش.9414تهران: نگاه معاصر، اعتدالّدرّقرآن،ّّحکیم پور، میمد، .900
 ش.9488، قم: دلی  ما، بیدارگرانّاقالیمّقبلهحکیمی، میمدرضا،  .909
 .ق9308، ، قم: مدرسة اإلمام المهدینزهةّالناررّوتنبیهّالخاطرحلوانی، حسین،  .906
 ش.9411تشارات دوستان، ، تهران: اندانشنامهّقرآنالدین، خرمشاهی، بهاء .904
، چاپ: پانزدهم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: تهران، آدابّالصلوةخمینی، روح الله،  .903

 ش.9481
 ش.9488، چهارم، خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامصحیفهّامام، ـــــــــــــــــ .904
 تا.ید، بی، قم: مکتبة المفمقتلّالحسیناحمد، بنخوارزمی، موفق .908
 ش.9488، ، گناهان کبیره، قم: دفتر انتشارات اسالمیدستغیب، عبدالیسین .901
 ش.9411، قم: انتشارات مشرقین، نهجّالبالغهدشتی، میمد،  .908
 ش.9483، قم: مؤسسه بوستان کتاب، نهجّالبالغه، ــــــــــــــ .901
ـــ .990 ــه،  ـــــــــــ ــرتّفاطم ــخنانّحض ــگّس ــاةّ)فرهن ــجّالحی ــة تی (نه ــم: مؤسس ــات ق قیق

 ش.9416، امیرالمؤمنین
 ش.9414، ترجمه عبا، زریاب، تهران: اندیشه، تاریخّفلسفهدورانت، وی ،  .999
، هایّهمـایشّروزّخـانوادهمجموعـهّسـخنرانی، ترینّبنایّهسـتیخانواده،ّمحبوبدهنوی، بهزاد،  .996

 ش.9481تهران: هرمس، 
 .9481پ: ششم، دیلمی، حسین، هزار و یک نکته از نماز، ناشر: انتشارات حرم، چا .994
 ق.9396قم، چاپ: اول،  -)للدیلمی(  إرشادّالقلوبّإلیّالصوابدیلمی، حسن بن میمد،  .993
، ترجمه علیرضا فرشچی، نشر مرز و ترینّجنگ؛ّرویاروییّنظامیّایرانّوّعراقطوالنیدیلیپ هیرو،  .994
 ش.9410بوم، 
 ق.9360، بیروت: احیاء التراث، تفسیرّرازیرازی،  .998
 ، بیروت: دار المعرفة.المفرداتّفیّغریبّالقرآنمیمد، بنراغب اصفهانی، حسین .991
، تیقیق صفوان عدنان داودی، بیروت: المفرداتّفیّغریبّالقرآن، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .998

 .ق9396دار العلم،
 تا.، قم: مکتبة نشر الکتب، بیالقرآنغریبّالمفرداتّفی،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .991
، تیقیق: نبی مرعشلی، تهران: مکتبۀ المرتضویة، المفردات، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .960

 ق.9416
، ترجمه غالمیسین خسروی، تهران: مرتضوی، دوم، مفرداتال، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .969

 ش.9413
 ش. 9410، قم: نشر ادیان، اّول، محبتّدرّقرآنّوّحدیثرافعی، علی،  .966
 ق. 9301، ، قم: انتشارات مدرسه امام مهدیالدعواتالدین، دی، قطبراون .964
 ش.9411، تهران: مؤسسه نشر آثار، هاییّازّسیرهّامامّخمینیبرداشترجایی، غالمعلی،  .963
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 ش.9416، قم: مؤسسه قرآن و نهج البالغه، ششم، راهّروشنرضازاده جویباری، میمد،  .964
ّآرفیعی، علی،  .968 ّزندگی ّدر ّدرنگی ّشریعت؛ ّنجفییتشهاب ّمرعشی ّالعظمی ، قم: کتابخانه الله
 ش. 9489الله مرعشی نجفی، آیت
پرست، ، ترجمه شهناز مسمیهایّکالسیکّآنشناختیّمعاصرّوّریشهمبانیّنظریهّجامعهریتزر، جرج،  .961

 ش.9481تهران: ثالث، اّول، 
 .ش9414ها، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، جویی، نرگس، طالق؛ بایدها و نبایدزرین .968
، تهران: پیام آزادی، های ویژه از زندگی امام خمینیزمانی وجدانی، مصطفی، سرگذشت .961

 ش.9481
 ش.9488بین، ، قم: حقالکالمّیجرّالکالمزنجانی، احمد،  .940
 .، قم: مؤسسه امام صادقااللهیاتّعلیّهدیّالکتابّوالسنةّوالعقلسبیانی، جعفر،  .949
 ش. 9484، ه امام صادق، قم: مؤسسسیمایّفرزانگان، ــــــــــــــــ .946
 ش.9481، تهران: پنجره،پاّبهّپایّآفتابستوده، امیررضا،  .944
 ش.9419، ناشر: سازمان تبلیغات اسالمی، فتحّخرمشهرّسمبلّعملیاتّدفاعّمقدسسجادی، علیرضا،  .943
 ش.9414، تهران: انتشارات کومش، فرهنگّمعارفّاسالمیسجادی، جعفر،  .944
 ش.9484تشارات دوستان، چهارم، ، تهران: انکلیاتّسعدیسعدی شیرازی،  .948
، اصفهان: انتشـارات مهـر راهکارهایّقرآنیّدرّغلبهّبرّفشارهایّروانیسلطانی رنانی، سید مهدی،  .941

 ش.9481قائم، اّول، 
 ق.9393، قم: انتشارات هجرت، اّول، نهجّالبالغهحسن، بنسید رضی، میمد .948
 ش.9411هور، ، قم: نشر مشالبالغهّنهج، ـــــــــــــــــــــــــــ .941
 ق.9301، تهران: نشر دار الکتب االسالمیة، دوم، اقبالّاالعمالّ،موسیبنطاو،، علیبنسید .930
شهرضـا، قـم:  ، ترجمـه میمـد رحمتـیاللهوفّعلیّقتلیّالطفـوف، ــــــــــــــــــــــــــــــ .939

 ش.9488بیت، دوم، کریمه اه 
 ق.9396، مکتب االعالم االسالمی، ةّالمهجةکشفّالمحجةّلثمر، ــــــــــــــــــــــــــــــ .936
 ش.9481، مشهد: الشمس، زندگیّبهّسبکّروحّاللهاکبر، سیزیان، علی .934
 ش.9448، ترجمه میمد عباسی، تهران: امیرکبیر، نامهّشاردنسیاحتژان،  شاردن، .933
 ش.9418، ترجمه میمدرضا جباران، قم: انتشارات هجرت، چهارم، االخالقشّبر، عبدالله،  .934
، تهـران: انجمـن اّولیـا و مربیـان، هفـتم، خـانوادهّمتعـادلّ)آنـاتومیّخـانواده(فی، میمدرضا، شر .146

 ش.1381
 ش.1376، تهران: انتشارات امیرکبیر، شناسیّتربیتیروانشریعتمداری، علی،  .931
 ش.9486، قم: شریف رضی، جامعّاألخبارمیمد، بنشعیری، میمد .938
 تا. نجف: انتشارات حیدریة، اّول، بی، جامعّاألخبار، ـــــــــــــــــــــــــ .931
هـای ، قـم: مرکـز پـژوهشرسانهّملیّوّسیاستّتغییرّسیاستّجمعیتیشفیعی سروستانی، ابراهیم،  .940

 ش.9419صدا و سیما، 
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 ش.9488الدین، میمد، دیوان غزلیات، تصیی  خطیب رهبر،  تهران: صفی علی شاه، شمس .949
 ش.81، 43، چ شهریار، میمدحسین، دیوان شهریار، تهران، نگاه .946
 ق.9301، ، قم: مکتب اإلعالم اإلسالمیمنیةّالمرید، علیبنالدینشهید ثانی، زین .944
 -شیخ بهایی، میمد بن حسین، مفتاح الفالح فی عم  الیوم و اللیلة مـن الواجبـات و المسـتیبات .943

 ق. 9304بیروت، چاپ: اول، 
صـیی  و تعلیـق سـیدمهدی ، تاخبارالرضـا عیـونبن بابویه قمـی، شیخ صدوق، میمدبن علی .944

 ش.9484حسینی الجوردی، چاپ دوم، قم، نشر رضا میمدی، 
 ش.9419، قم: دفتر انتشارات اسالمی، نیایشّدرّعرفاتالله، صافی گلپایگانی، لطف .948
 ق. 9393چاپ اّول، ، قم: هجرت،نهجّالبالغةصبیی صال ،  .941
 .ق9481، بیروت: الدار الهجرة، نهجّالبالغه، ــــــــــــــ .948
 ش.9480 – 9411، قم: ناصر، یکصدّموضوعّپانصدّداستانصداقت، علی اکبر،  .941
، تهـران: شـهید سـعید دالرةّالمعارفّتشـیعصدر حاج سید جوادی، احمد و بهاءالدین خرمشاهی،  .980

 ش.9414میلی، دوم، 
 ش.9488، قم: انتشارات اشک یا،، گامّبهّسویّتفاهمّزنّوّشوهرصفی یاری، مسعود،  .989
، قم: انتشارات اسالمی جامعه مدرسین، پـنجم، ترجمهّتفسیرّالمیزانمیمدحسین، طباطبایی، سید  .986

 ش.9413
 ق.9394، بیروت: نشر دار االعلمیة، تفسیرّالمیزانطباطبایی، سید میمدحسین،  .984
ّالمیزان، ـــــــــــــــــــــــــــــ .983 ، ترجمه سید میمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر تفسیر

 ش.9413مدرسین حوزه علمیه، پنجم،  عهانتشارات اسالمی جام
 ش. 9416نا، ، تهران: بیتفسیرّالمیزان، ـــــــــــــــــــــــــــــ .984
جلد، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  60، تفسیرالقرآن فی المیزان، ــــــــــــــــــــــــــــ .988

 ش.9489ق و 9414
 ق.9416شورات الشریف الرضی، جا: من، بیمکارمّاالخالقفض ، بنطبرسی، حسن .981
 ش.9416، تهران: ناصرخسرو، سوم، مجمعّالبیانّفیّتفسیرّالقرآن، ـــــــــــــــــــــــ .988
  ش.9410ق/ 9396، چهارم، : الشریف الرضی قم ،مکارمّاألخالق ، ـــــــــــــــــــــــ .981
 المیه.، تهران: دار الکتب اساعالمّالوری،  ـــــــــــــــــــــــ .910
 ق.9391، البیت، قم: نشر آلاعالمّالوری،  ـــــــــــــــــــــــ .919
 ق.1416، تهران: المکتبة المرتضوی، سوم، البحرینمجمع، طرییی، فخرالدین .172
 ق. 9430، چاپ سنگی،  ناصری( )اخالق االشراف اوصافطوسی ، خواجه نصیرالدین ،  .914
 ق . 9398وسسه االعلمی للمطبوعات ، م :، بیروت المجتهد مصباحطوسی ، میمدبن حسن،  .913
 ق.9304، قم: دار الثقافه، اّول، األمالی، ـــــــــــــــــــــــــ .914
 ق.9393مؤسسه نشراسالمی،  :، قمالرساللّالعشر، ـــــــــــــــــــــــــ .918
  .ق9393دار الثقافة، اّول،  ، مصی : مؤسسة البعثة، قم:األمالی، ـــــــــــــــــــــــــ .911
 ق.9393، قم: انتشارات دار الثقافه، امالی،  ـــــــــــــــــــــــــ .918
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 ش. 9446، تهران: نشر دار الکتب االسالمیة، مصباحّالمتهجد،  ـــــــــــــــــــــــــ .911
 ق.9399، بیروت: مؤسسة فقه الشیعة، مصباحّالمتهجدّوسالحّالمتعّبد،  ـــــــــــــــــــــــــ .980
 ش.9418، تهران: نشر اسالم، دوم، القرآن اطیبّالبیانّفیّتفسیردالیسین، طیب، سیدعب .989
، بـا حاشـیه کالنتـر، الروضةّالبهیةّفیّشرحّاللمعةّالدمشقیةعلی)شهید ثانی(، بنالدینعاملی، زین .986

 ق.9390فروشی داوری، اّول، قم: کتاب
 ش. 9416، قم: باران حکمت، علماّهاییّازّزندگیّخانوادگیناگفتهّهاسیرهّستارهعباسی آغوی، زینب،  .984
 ش. 9414، قم: نشر المکتب االعالم االسالمی، مقدمهّشرحّنهجّالبالغهعبده، شیخ میمد،  .983
 ق.9394، قم: انتشارات اسماعیلیان، تفسیرّنورّالثقلینجمعه، بنعروسی حویزی، عبد علی .984
ّاالعتقادعالمه حلی،  .988 ّتجرید ّشرح ّفی ّالمراد لیه: جعفر السبیانی، قم: ، قّدم له و عّلق عکشف

 ش.9414، مؤسسة االمام الصادق
 ش.9419، تهران: انتشارات مرزوبوم، اّول، روندّجنگّایرانّوّعراقعالیی، حسین،  .981
 ق.9369، چاپخانه علمیه، اّول، االنوارّالساطعةّغالب سیالوی، .988
ات رضـی، اّول، ، قـم: انتشـارروضةّالـواعظینّوّبصـیرةّالمتعظـیناحمد، بنفتال نیشابوری، میمد .981

 ش. 9414
 ق.9390، قم: هجرت، کتابّالعیناحمد، بنفراهیدی، خلی  .910
 ش.1377، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، معادّازّنظرّروحّوّجسمفلسفی، میمدتقی،  .191
 .تا، بیروت: دار الکتب العلمیة، اّول، بیالقاموسّالمحیط، یعقوببنفیروز آبادی، میمد .916
اکبـر غفـاری، قـم: دفتـر ، تصیی  علیحجةّالبیضاءّفیّتهذیبّاالحیاءالمفیض کاشانی، میسن،  .914

 ش.9489انتشارات اسالمی، 
 تا.، قم: مؤسسة النشراالسالمی، دوم، بیالمحجهّالبیضاءّفیّتهذیبّاالحیاء، ــــــــــــــــــــــ .913
 ق.1415، تهران: مکتبة الصدر، تفسیرّصافی،  ــــــــــــــــــــــ .195
 ش. 9418، قم: نشر مؤسسه مطالعات و تیقیقات فرهنگی، نوادرّاالخبار،  ــــــــــــــــــــــ .918
 ق.9393، قم: دار الهجرة، مصباحّالمنیرفیومی، احمدبن میمد،  .911
، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امـام برزخ؛ّپژوهشیّقرآنیّوّرواییمیمد، قاسمی، علی .918

 ، چهارم.خمینی
، تیقیـق: سـید میمـد حسـینی، قـم: الخبارّفیّفضاللّااللمةّاالطهارشرحّاقاضی نعمان مغربی،  .911

 ق.9393انتشارات جامعه مدرسین، 
 ش.9413، قم: انتشارات در راه حق، تفسیرّنورقرائتی، میسن،  .600
 ش.9419، تهران: مؤسسه فرهنگی در، هایی از قرآن، هفدهم، دقایقیّباّقرآن، ـــــــــــــــ .609
 ش.9419، دار الکتب اإلسالمیة، موسّقرآنقااکبر، قرشی بنابی، علی .606
 ق. 9301قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله، الخرائج و الجرائ ، قم، چاپ: اول،  .604
 ق.9301قم، چاپ: اول،  -، الدعوات )للراوندی(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .603
 ق.9301، امام مهدی ، قم: مؤسسهالخرالج، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .604
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، ، تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیتفسیرّکنزّالدقالقمیمدرضا، بنقمی مشهدی، میمد .216
 ش.1368

 تا.، بیروت: دار المرتضی، بیسفینةّالبحارقمی، شیخ عبا،،  .601
 ش.9411، قم: نشر دلی ، منتهیّاآلمال، ـــــــــــــــــ .608
 ، قم: چاپ انتشارات اسوه.ارالبحسفینةّ،  ـــــــــــــــــ .601
 ش.9484، قم: دار الکتاب، سوم، تفسیرّالقمیابراهیم، بنقمی، علی .690
 ش.9480، قم: انتشارات الرضی، الخصالصّالفاطمیةکجوری، میمدباقر،  .699
 ، تهران: کانون اندیشه جوان.حقوقّزنکریمی، حمید،  .696
جلـد، تهـران: دار الکتـب  8 ،اکبـر غفـاری، تصیی  و تعلیق علیالکافیکلینی، میمدبن یعقوب،  .694

 ق.9484االسالمیة، سوم، 
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