


  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 :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 ولیتمسئ یک مسئولیت، .اندجورى این روحانیون گویندمى
 حسهاب اسهالم روحانیهت پهاى بشهود، حساب خودش پاى که نیست طور این بگذارد غلط
 خهداى آقایان شما و ما از که خطایى هر جهت این از است. اسالم روحانیت  شکست شود،مى

 دارد درسههم 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 چطهور زندگى محیط و اجتماعى محیط در ما»
 حهر  دنیهوى شههوا  مهذمت  از درحالیکه برانگیزیم؛ را آنها اعتماد و کنیم مطمئن خودمان

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

 5/11/1831 ن،غامبلّ و روحانیان دیدار در بیانات
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 نخست سخن
رای او، رسییدن بیه کمیاط مطلی  از نگاه اسالم، فلسفه خلقت انسان و هدِف در نظر گرفته شده ب

است. از این رو آنچه در منابع و متون اسالمی به عنوان رمز و راز بعثت پیامبران الهی آمده است، 
است. بر پایه این شناخت، برای آنیان کیه   «انسان کامل»مقدمه تربیت انسان و رسیدن او به مرتبه 
اوار است که از هر فرصتی برای رسییدن بیه ایین اند، سز اسالم را باور دارند و به این آیین دط بسته

همتاست که اگر به خیوبی  هدف واال بهره گیرند. ماه رمضان برای خداجویان سالک، فرصتی بی
سیاله را پیمیود. خداونید سیبحان در ایین میاه بیا صد شبه ره  توان یک مورد استفاده قرار گیرد، می

تواند تحولی اساسیی  ترتیب داده است که می ای را برای تربیت روح آدمی فضیلت، میهمانی ویژه
و بنیادین در حیات معنوی آدمی به وجود آورد و او را به سعادت ابیدی برسیاند. در حقیقیت میاه 

 است. الهی حیوانی و تولد خودِ  آزادی از خودِ ماه   رمضان،
نوییت و ها نیز مانند موجودات عالم طبیعت، به دگرگیونی و تاامیل نییاز دارنید. فصیل مع انسان

توان  رسد، بهترین فرصتی است که میخودسازی که با ماه رجب آغاز و در ماه رمضان به اوج می
از آن برای دگرگونی و تاامل بهره برد. در شرایط کنیونی اگرهیه بیمیاری منحیوس کرونیا، سیبب 
تعطیلی بسیاری از اجتماعات و اماکن از جمله اماکن مقدس و مذهبی شده است، اما کسی کیه 

کند. طیال   ه دنباط خودسازی و تاامل است، با هوشمندی هر تهدیدی را به فرصت تبدیل میب
هیا و مشیاالت در اند همیواره در سیختیگونه که در طوط تاریخ نشان دادهو روحانیون نیز همان

هیای تبلیییی کنار مردم بوده و خواهند بود. در نهضت مقابله با ویروس کرونا، روحانیون و گیروه
انه و با ایثار و از خودگذشتگی به صورت خودجوش در صف اوط مبارزه شرکت نمودنید و خالص

گیری از اماانیات  توان با بهره افتخار دیگری آفریدند. در فرصت معنوی ماه مبارک رمضان نیز می
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های ناتوان را ی که اینک بیش از پیش  فضای مجازی، قلب و روح انسان سرگردان و خسته از ایسم
بخیش الهیی پیونیدی  وانی خود و توانایی خدای حایم علیم پیی بیرده اسیت ی بیه نیور آرامبه نات

پذیر نیست، منبرهای مجیازی برپیا تر زد و آنجا که اماان سخنرانی سنتی اماان تر و محام عمی 
 کرد و جان مستمعان را از زالط معرفت الهی سیرا  نمود. 

وییژه در مناسبت هیای میذهبی بیه« توشه راهیان نور ره»ساط به عنوان  23رو که بیش از  اثر پیش
رمضان منتشر شد، پس از این، در قالب فصلنامه علمی ی تخصصیی و بیا نیام ماه مبارک محرم و 

شود. در این شماره از نشریه کیه بیه همیت گروهیی از و ساالنه ههار مرتبه منتشر می« ره توشه»
ه، مباحی  کیاربردی و گونیاگونی بیا ت کیید بیر نویسندگان و مبلیان موف  به رشته تحریر درآمید

های شمسی و قمری برای استفاده مبلیان ارجمند در میاه مبیارک اخالق و معنویت و نیز مناسبت
رمضان تدارک دیده شده است. این مباح  عبارتند از: اخالق و آدا  میهمانی در اسالم؛ اصیل 

  هیای اسیالمی؛ گاه کار و اشیتیاط در آموزهاعتداط در بخشش امواط از دیدگاه قرآن و روایات؛ جای
آخرین تحوالت جمعیت در جمهوری اسالمی ایران،  های شفابخش اسالمی؛  درد بخل و نسخه

های رشد و پیشرفت در قرآن و روایات؛ ههار  های حفظ و تداوم استقالط؛ راه تحدید یا تاثیر؛ راه
آزاری و  های پیشگیری از همسیایه یوههای الگوی مقاومت در قرآن؛ ش عمل بدتر از گناه؛ شاخص

  شناسیی آن در عصیر حا؛یر؛ مراتیب صیله رحیم و آسیب  های مقابله با آن از منظر رواییات؛ راه
  محبوبیان الهیی از منظیر قیرآن کیریم؛  البالغه؛ مسییحیت صهیونیسیتی؛ نهج 13نگاهی به نامه 

کو و اقتیدار مرجعییت؛ نقیش ؛ قیام تنبیادر خانه پیامبر های پیشگیری از گناه؛ خدیجه راه
های زنیدگی عاقالنیه و نگیاهی بیه  شناسی عقیل؛ شاخصیه آسیب کلینی; در رشد فرهنگ شیعه؛ 

 ساز شهید حاج قاسم سلیمانی. های سردار ماتب ویژگی
رود این عزیزان ؛من با توجه به ایناه مخاطب اصلی این نشریه مبلیان گرامی هستند، انتظار می

منید نماینید. در سازنده بهیره هایریه، خادمان خود را از انتقادات و پیشنهاداستفاده از مطالب نش
انید، سازی محتوا خالصیانه تیالش نمیودهپایان از نویسندگان محترم و تمامی افرادی که در آماده

 .نمایمویژه از همااران گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلییی صمیمانه سپاسگزاری می به
 
 روستاآزاد سعيد 

 ولؤدیر مسم
 



 یری از گناههای پیشگراه
 
 
 
 
 

 (1های پيشگيری از گناه ) راه 
 (2های پيشگيری از گناه ) راه 
 (3های پيشگيری از گناه ) راه 
 (4های پيشگيری از گناه ) راه 

 
 





 (1های پیشگیری از گناه) راه
 )عصمت عمومی(

 *علیخادمی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

  همختلف در دنیای امروز برای جیذ  میردم بیترین و نافذترین مو؛وعی که متولیان ادیان جذا 
کیه  کننید برخیی ادعیا میکیه مت سیفانه  گونیه ؛ آناست« مهربانی و رحمت الهی»برند،  کار می

حرفی که بیا متیون اصییل همیه ادییان  ؛های اخروی، خیلی جدی نیست ماجرای جهنم و عذا 
رحمت الهیی  شاار و پنهانآ های جلوه مدرک، باید به جای این سخنان بیمخالفت آشاار دارد. 

های خداوند در پیِس عنیاوین دیگیر  برخی الطاف و مهربانی .را از متون اصلی دین استخراج کرد
هیای نهیان،  یایی از ایین مهربیانی هیا را آشیاار کیرد. آندقت و ت مل  پنهان شده است و باید با

ختلف در اختیار میا های م است که در شال« های متعدد پیشگیری از انجام گناه و معصیت راه»
برخیی دیگیر را بیا دهید و  میها را خدای متعاط مستقیمًا انجیام  قرار داده شده است. برخی از آن

هیای  مقالیه اولیین میورد از راه. در ایین نماید میهای طبیبانه خود و اولیائش برایمان مهیا  هدایت
 شود. بخش اوط بیان می

 عصمت عمومی. 1

ای کیه اگیر تخرییب گونیه  بیه ؛را در نهان بشر قرار داده اسیتخداوند متعاط سطحی از عصمت 
انسان را تالی ِتلو معصیوم  تواند و اگر تقویت شود، می او را از ارتاا  گناه باز داردتواند نشود، می

هیای درونیی و همگیانی، از جملیه مقیدماتی اسیت کیه  نماید. نیروی شهوت یا همان خواهش
، موجیودی فراتیر از تنهیا منیدی از عقیل و خیردکه بهرهت؛ هرابر آن استوار اس ،رسیدن به کماط

                                                           
 .قم هیعلم حوزه یعال سطح استاد* 
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 را بیا غیر از مالئاه و حیواناتموجودی داد. از این رو، پروردگار مالئاه و فرشتگان را شال نمی
بشیر را  تواننید میعقل و شهوت در کنار هیم به نام انسان خل  کرد. ترکیب برترین صفات آن دو، 
تواند شهوت را به مانعی خطرناک در این راه تبیدیل کنید، د. آنچه میدر رسیدن به کماط یاری کنن
را در کنار شهوت قیرار « عصمت»ی واز همین روست که خداوند نیرطییان و سرکشی آن است. 

 و مانع از انجام گناه گردد. عمل کندتا به منزله یک ترمز، در هنگامه انحراف و سقوط داده 
 معنای عصمت

شخصیی  است. از همین روست که وقتی «ردن و بازداشتنکمنع »عنای در لیت به م« عصمت»
ُ»گوید:  بندد، می دهانه مشک آ  را با نخ می فیی  »معنای در اصطالح نیز به  3«.الِقربةَُُُأعَصْمت 

اسیت. « )انبیاء و أئمه( از گناه و خطا داشتن همه بشر از گناه و گروه خاصی از بشر الهی برای نگه
تیوان  عصیمت را می 2.مایه عصمت، هدیه ویژه الهی به انسان استخمیرنوان به ع« شرم و حیا»

 به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم کرد.
 عمومی و خصوصیعصمت 

 کیرد.ها را به عمومی و خصوصیی تقسییم  توان آن این رحمت الهی دارای دو بخش است که می
 اختصیا  طیاهره و حضیرت صیدیقه گانیه دوازدهعصمت خصوصی به پیامبران و امامیان 

هنید درجیات آن مختلیف  هیروجیود دارد؛ هیا  ولی عصمت عمومی در نهان همه انسان 1،دارد
اصل آن و بیا تقیویتش، مراحیل بیاالیی از آن را دارا بیوده و نگسستن اولیای الهی به سبب است. 
گویید:  می اودر توصیف  عالمه مجلسی و نیز سلمان فارسی که زینب کبری؛ مانند هستند

 4«.ای نزدیک به عصمت، بلاه در خود عصمت قرار دارد او در درجه»
آنیان نییز همیه گناهیان را  کند. ، این مطلب را ت یید میبه افراد عادی و یا حتی مجرماننگاهی  نیم

هایی هون میاه رمضیان  ای در مناسبت شوند. مطاب  آمارهای رسمی، مجرمان حرفه مرتاب نمی
که به داشتن تخصیص در علیوم  مفاهیم القرآننویسنده  شوند. و محرم، جرم کمتری مرتاب می

                                                           
 . 43 - 43،  2؛ جب اللغةیتهذ . محمد بن احمد ازهری؛3
 .97؛  توحید مفضل. ر.ک: مفضل بن عمر؛ 2
، هفیت دلییل بیر لیزوم عصیمت مطلی  در 219،  3 ؛ جلئل الدد  لهه  الق  دالنجفی؛ مظفر محمدحسن . 1

 ذکر کرده است. حضرات معصومین
 . 01،  11؛ جمرآة العقول. محمدباقر مجلسی؛ 4



  93  (9هایپيشگيریازگناه)هرا

 3بندی فوق، تو؛یح مفیدی ارائه کیرده اسیت. مختلف اسالمی مشهور است، ؛من ت یید تقسیم
حافظ نیز بر همین اساس، یک انسان معمولی به نام زلیخا را دارای عصمت عمیومی دانسیته کیه 

 :باع  شد پرده عصمتش دریده شود ،عش  به یوسف
وسفداشتدانستمیافزونكهروز ُحسن آن از من




اخماریكهعشقازپردهعصممترمرونآردزل



که باع   سته انداز جمله دعای کمیل، آمرزش گناهانی را خوا در دعاهای مختلف تبی اهل
مَُّ: »شوند یهای عصمت م رفتن پردهبین از  ن وَبُالَِّتييُ َُُُاللَّه  َصيمَُاْغِفْرُلَِيُالذُّ ِِ ُاْل  ُ خداونیدا، ؛  ْهِتي

بیر دعیای افیزون این عبارت   .«کنند های عصمت را پاره می بیامرز برای من آن گناهانی را که پرده
رئا  کیوفی از امیام  بن صحیحه علی 2،قشعیب از امام صاد بن کمیل، در صحیحه یعقو 

 4نقل شده است.نیز  ر؛اسعد از امام  بن و صحیحه سعد 1کاظم
 نویسد:  های الهی می بندی نعمت محسن فی  کاشانی درباره تقسیممرحوم مال

های مادی نیز دو بخش اسیت: نعمیت  های الهی، یا مادی و یا معنوی است. نعمت نعمت
  و نعمیت ییباشید: نعمیت توف های معنوی هیم بیر دو قسیم میی . نعمت دفع  نفع و نعمت

 3ان.یعصو  کزاری از شریعصمت. نعمت عصمت مانند: ب
هنیدین  ،الشیهداء دربیاره سیید الله بهجت مجموعه سخنان آیت ،رحمت واسعهدر کتا  

کنندگان کتا  مذکور، از مجموعه بیانیات آن  تنظیم 3مطلب پیرامون عصمت عمومی آمده است.
 گیری کردند: عالم عارف هنین نتیجه

صمت از خطیئیه عصمت دو مرحله دارد: ع ،الله بهجت های حضرت آیت مطاب  فرموده
و  نظیر، انبییای الهیی، فاطمیه زهیرا  عصمت از خطا )اشتباه( و خطیئه. از ایینو  )گناه(

صاحب مرحلیه دوم عصیمت هسیتند؛ یعنیی هیم از گنیاه و هیم از اشیتباه  دوازده امام

                                                           
 .37،  3 ؛ جم القرآنیمفاه. ر.ک: جعفر سبحانی؛ 3
 .217،  3؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 .92،  3ج ؛. همان1
 .73،  4؛ جتهذیب األحکاموسی؛ . محمد بن حسن ط4
 . 111؛  مههاج الهجاةنی؛ اشا. محسن فی  ک3
 . 221و 104، 13، 12؛  رحمت واسعه . ر.ک: محمدتقی بهجت؛3
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یابید؛ بلایه بزرگیانی  اما عصمت از گناه، به انبیا و اوصیا اختصیا  نمیی ،هستند  معصوم
انید کیه  علی و برخی اولیای الهی در عصرهای مختلیف بیوده  بن   زیددیگر همچون جنا

هند ممان اسیت دهیار اشیتباهاتی شیده باشیند. حضیرت  هر ؛اند عصمت از گناه داشته
گیواه بیر ایین »فرمایید:  آمدن هنین عصیمتی میی دست   درباره اماان به بهجت  الله آیت

جا و هر زمان تیا آخیر عمیر   ر همهمطلب آناه هر یک از ما، مالف به ترک همه معاصی د
الزمه قسمی از این مطلب، عصمت است و در این صورت، آییا مماین اسیت کیه  .هستیم

 3«.!همه مالف به امری باشند که برای غیر انبیا و اوصیا محاط است؟
انسانی که قدرت ترک نمودن مباح و ماروه را دارد، تیوان اجتنیا  از حیرام قطعیی و گنیاه را نییز 

هند کیم  صرف کردن زمان در کارهای مباح، هر»نویسد:  ین زمینه میادر  ت. شهید اوطداراس
آید؛ زییرا باعی  کیم شیدن ثیوا  و پیایین آمیدن درجیات معنیوی باشد، خسران به حسا  می

نقیل  ،بود و عالمه مجلسی که معاصر شیخ بهایی درباره مال عبدالله شوشتری 2«.شود می
علی فرمود: فرزندم، از زمانی که اساتیدم اجازه اجتهیاد  فرزندش حسن در مقام موعظه»کنند: می

 1.«حتی در خوردن، آشامیدن، خوابیدن و ازدواج ؛به من دادند، کار مباح یا ماروهی انجام ندادم
 های عصمت نشانه

 بودن گناه سخت .1

ماننید  ؛ده اسیتدر منابع روایی، فراهم نشدن مقدمات گناه به عنوان نوعی از عصمت نام برده ش
. هنانایه ست تا بنوشیدینکه آلود به نامحرم داشته باشد یا شرابی  تواند نگاه هوس ه نمیکنایی یناب

َِاِصي»فرموده است:  امام علی ُالَْم ر  َِذُّ ْصَمِةُ َ ِِ نبودن انجیام گناهیان، بخشیی از  آسان 4؛ ِمَنُاْل
َُعلَي ُ» آمده است:نیز  عیسیحضرت در سخنی منسو  به  .«عصمت است ِ ْميَ ُاِه  ََ َأكِْثيْرُ

ُِمنَُ ْصَمِةَُأْنََُلُ َْقِ َرَُعلَ َُماُ  ِري ُُالَْفْقِرَُفِإنَّ ِِ زیاد حمد الهی بر فقر داشته باش؛ زییرا یایی از  3؛اْل
 «.نداشته باشی ،کنی اسبا  عصمت، این است که قدرت بر انجام هر آنچه اراده می

ه انسیان وقتیی کیآن اسیت  ،ل عصیمتیاز جمله وسا»سد: نوی می البالغهنه میثم در شرح  ابن
                                                           

 .2؛ پاورقی12؛  رحمت واسعه . محمدتقی بهجت؛3
 .117،  1 ؛ جالقواعد و الفوالئدالدین مای عاملی؛  . محمد بن جماط2
 .173؛  التواریخ مهتخب. محمدهاشم خراسانی؛ 1
 . 343،  433؛ حامت نه  البالغه. محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ 4
 . 227،  2 ؛ جمجموعه ورامفراس؛  . محمد بن عیسی ابن ابی3
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 ای در هان حالت برای او به صورت ملیگناه عادت دهد تا ا کدسترسی به گناه ندارد، خود را به تر
 1.«دیآ

دادنیش،  و معجیزه آن حضیرت در شیفا صحابی مشهور امیام بیاقر ،بصیرداستان نابینایی ابو
   گوید: میبصیر وق باشد. ابوکننده روایت علوی ف تواند تبیین می

 .«بلیه»فرمود:  «.هستید؟ خدا شما فرزندان رسوط»عرض کردم:  روزی به امام باقر

هیا را بیه ارث  بله! تمیام علیوم آن»فرمود:  «.وارث تمامی انبیاست؟ خدا رسوط»گفتم: 
«. !بلیه»فرمیود:  «.ایید؟ را به ارث بیرده خدا شما تمام علوم رسوط»گفتم: «. برده است

دسیتش را بیر  ،من به ایشیان نزدییک شیدم «.ای ابابصیر! به من نزدیک شو!»سپس فرمود: 
 صورتم کشید و من زمین همیوار و کیوه و آسیمان و زمیین را دییدم. آنگیاه بیه مین فرمیود:

دوست داری مثل اآلن که بینا شدی باشی، در حالی که حسا  و کتابت با خدا باشد و ییا »
دوسیت دارم »گفیتم: «. ؟صورت قطعی پاداشت باشید ی و بهشت بهمثل ساب  )نابینا( باش

نیز دستش را بر صورتم کشید  امام«. تر است مثل قبل نابینا باشم و بهشت برایم محبو 
 دیدم. و مثل قبل شدم و هیچ هیزی را نمی

ر عمییابیی این ماجرا را برای ابین»گوید: می ،َحَام که از راویان جریان فوق است بن علی
   2.«دهم که این ماجرا مانند روز روشن ح  است گفتم. پاسخ داد: شهادت می

چگونهشكرایننعمتگمزارم


آزارىنممرارمكممهزورمممردم


 چند پيام

 ، حاوی هند پیام مهم به ما و حاکمان است:البالغهنه در  سخن امام علی
نباید بیه هیر نداشیتنی، بیا ن بنابرایفراهم نبودن زمینه گناه، لطف خفی الهی برای انسان است؛ . 3

 دید منفی نگریست.

کنید، الزم و ؛یروری  شدن ما از گناه کمک می تیییر و؛عیت ساونت، شیل و... به دوراگر . 2
 است. 

ه از کین بود یز همیه به حبشه ناا از مینه یه به مداات هجرت مسلمانان از مکی از آثار و بریا. 1
رد ی دور بماننید و خیدا را آزادانیه بنیدگی و عبیادت کی میمجبور ناه ها را به گ ه آنکی  کط شریمح

                                                           
 .311،  3؛ ج شرح نه  البالغه . میثم بحرانی؛1
 . 391،  1؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
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   3نند.ک

هیا  ان آنیت از میه اسبا  معصکنند کاری ک دبای مان جامعه برای دور ماندن مردم از گناهکحا. 4
  .تی، جامعه را از گناه دور دارندینی و تربی  اقدامات ت میده شود و از طریبره

فصل اخالق و معنوییت  در بیانیه گام دوم انقال ، در تو؛یح سررهبر حایم جمهوری اسالمی 
 نوشتند:

تواننید آن  ها نمیی پس حاومت ؛آید اخالق و معنویت، البته با دستور و فرمان به دست نمی
اواًل خود باید منش و رفتار اخالقی و معنیوی داشیته باشیند و  ،را با قدرت قاهره ایجاد کنند

بیاره مییدان   اج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در اینرا برای رو  ثانیًا زمینه
معقیوط بسیتیزند و   های ؛د معنوییت و اخیالق، بیه شییوهبا کانون .دهند و کمک برسانند

 .ها، مردم را با زور و فریب جهنمی کنند خالصه اجازه ندهند که جهنمی

 نعمت والیت .2

ای »مند بود، به حضرت گفیت:  گالیه نورد غیر شیعیاکه از برخ یای از اصحا  امام صادق 
کنند و نسبت به ما بی  و کینیه نشیان  مردم رفتار خوبی با ما ندارند، ما را اذیت می !فرزند پیامبر

 «.میا شییعیان در زمیره مسیلمانان نیسیتیم ؛ گوییاگوینید دهند و با طعنه و مالمت سخن می می
گوییید و شیار او  خاطر این اتفاقات، خدا را سپاس نمی به آیا» او را دلداری داد و فرمود: امام
آورید؟! بدانید که شیطان هنگامی که از خارج کیردن محبیِت میا خانیدان از قلیب و  جا نمی را به

جاِن شما و از دور کردن شما از والیِت ما ناامید شد، شروع به تحریک مردم به حسدورزی و آزاِر 
یعنیی پاییداری شییعیان بیر والییت  ،هیای عصیمت ز نشیانه. سپس بیه یایی دیگیر ا«شما کرد

َُعلَ َُماَُوهََبُلَك مُْ»اشاره کرد و فرمود:  بیت اهل َ واُاِه  َم   َْ ْصَمةُُُِِمنََُُُفا ِِ پس خیدا را شیار  ؛اْل
کنید بر عصمتی که به شما اهدا کرد )و به برکت آن عصیمت، حمیالت شییطان و رفتیار میردم، 

  سپس فرمود:  «.رساند( آسیبی به ایمان شما نمی
هیا و مشیاالتی  ها در نظرتان بزرگ و سنگین آمد، به رنیج ها و دشواری هر زمان این سختی

 بیاندیشیید. شخصیی از پییامبر ،الهیی وارد شیده اسیت یکه بر ما و دیگر انبیا و اولییا
تییرین امتحانییات و بالهییا در دنیییا بییه هییه کسییانی وارد  تییرین و سیینگین سییخت»پرسییید: 

 ایشان، سپس ائمه و سپس مؤمنان؛ پس هر یانبیا، سپس اوصیا»ایشان فرمود:  «.د؟شو می
                                                           

 .79. ر.ک: نساء: 3
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تیر و  کس از لحاظ درجه ایمان و مقام ُقیر  الهیی بیاالتر باشید، بیال و امتحیانش سیخت
بدانید که خداوند برای ما و شما عیش و آسیایِش نیا  و بیه دور از «. تر خواهد بود سنگین

 ،دنیا»فرمود:  طور که پیامبر است )نه در دنیا(؛ همان  دهرنج و سختی را در آخرت برگزی
 3«.زندان مؤمن و بهشت کافر است

 تخریب عصمت 

در روایتیی از  شیود. تضعیف و تخرییب می دهیم، انجام میاین نعمت الهی به سبب گناهانی که 
اره شیده اشی ،شوند شدن این نعمت بزرگ الهی می پارهی که سبب انبه گناه العابدین زینامام 

   :است
َصمَُ ِِ ُاْل  ُ ُالَّتِيُ َْهِت ن وب  ْربُ ُُالذُّ ُالََّّياَ ُِميَنُُُش   ُ ِِ َِاِطيَُماُي ْضي ُِبالِْقَماِرَُوُ َ ِِب  الَْخْمِرَُوُاللَّ

ْييِبُ َُأْهِلُالرَّ َجالََسة  ي وِبُالََّّاِ َُوُم  ُع   نوشییدن مشیروبات مسیت 2؛اللَّْغِوَُوُالِْمَزاِحَُوُِذكْر 
هیای نابجیا،  ن با آالت قمار، خنداندن مردم به وسیله سخنان لیو و شوخیکننده، بازی کرد

 های گنهاار. بازگو کردن عیب دیگران و همنشینی با انسان

 تقویت عصمت

عصمت از گناه این قابلیت را دارد که توسط خودمان تقویت و یا بازسازی و ترمیم شود. برای این 
 هایی وجود دارد: کار، راه

 . تقوی1

ُالتَّْقَوى» در بیانی زیبا فرموده است: مؤمنانرامی  يَ ُُُِإنَّ ِْ ُبَ َُ لَْفي ُلَي َُوُز  َُ يَاِ  ََ ُِفيُ َُ ِعْصَمٌةُلَ
ات )به رحمیت الهیی(  درستی که تقوا سبب عصمت تو در دوران زندگانی و نزدیای به 1؛ َمَما ُِ

 «.بعد از مرگت خواهد شد

 نيتی  . خوش2

يٍ ُاكْتََََّفي ُ : »ه استباره فرموددر این باقرامام  ََ ْسَنُِنيٍَّةُِميْنَُأ  َ َِالَ ُ َ ُ ْصيَمةُُِإَذاَُعِلَمُاِه   ِِ  4؛ِباْل
                                                           

 .39،  1 ؛ جدعالئم اإلسالمحیون میربی؛  . نعمان بن محمد ابن3
 . 172؛ صمعانی األخبارمحمد بن علی صدوق؛ . 2

 . 112؛ صو درر الکلم غرر الحکمآمدی؛ عبدالواحد بن محمد تمیمی . 3

 . 332؛ صأعالم الدینحسن بن محمد دیلمی؛ . 4
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 «.دهد هنگامی که خدای متعاط از کسی ُحسن نیت ببیند، او را در سایه عصمت خود قرار می

 آموزی . عبرت3

ِِصُْ»آمده است:  امام علیدر حدیثی کوتاه از   ُاْل ُي ثِْمر  آموزی )از دیگیران و  عبرت 1؛َمةاإلْعتِبَار 
 «.شود اطراف( باع  عصمت می

 . صبر4

ُ»... آمده است: به امام مجتبی مؤمناننظیر امیر در بخشی از نامه بی  ِِ و َُعلَ ُالَْمْكير  التََّصبُّر 

ِِْصمُ  به زحمت انداختن خود در صبر کردن هنگام نامالیمات، سبب عصیمت قلیب  2؛... الْقَلْبُُيَ
 «.  گردد انسان میو روح 

 ذکر کثير، گریه و سحرخيزی. 5

ثَََلثَيٌةُ» به سه مورد دیگر از عوامل تقویت عصمت اشاره شده است: خدا در حدیثی از رسوط
ونَُ وم  ِْص  وَنُبُُُِِإبِْليَسُُُِمنَُُُْم ْسيتَْغِفر  َُوُالْم  ِ َُوُالْبَاك وَنُِمْنَُخْشيَِةُاِه  ِ وَنُِهِ  اكِر  ُالذَّ ِِ َّ وِد ارَُِوُج  َِ  1؛اْْلَْسي
ننیدگان از تیرس ک  هیبرای خدا؛ گر ندگاِن یگو رکرش در امانند: ذاطان و لشیه از شر شکسه نفرند 

 .«نندگان در سحرهاک خدا، استیفار

 . دعا6

َوُ» دارد: خواسته خود در دعای عرفه، به پیشگاه الهیی عیرض میی 311در ؛من  امام سجاد 
ِِمُِِعْصَمًةُ  ْ ِنيَِّيُمُُُِلِيُُهَبُْ ََِظيا َُوُ َف كََِّّيُِمْنَُأْسِرُاْل َُ اِرِم َِ ك وِبَُم ِ َِّيَُعْنُر  َُوُ َْقَط َُ و  4؛ْنَُخْشيَِت

به من عصمتی هدیه کن که مرا به ترسیدن از )عذا ( تو نزدیک کنید و از ارتایا  گناهیان جیدا 
 .  «نماید و از گرفتار شدن به گناهان بزرگ رهایم سازد

َوُاْعِصيْمََّاُ... »خیوانیم:  نیز می برای خواندن در ماه رجب زمان امام سویاز  رسیده در دعای
َِِصم ن وِبَُخيَْرُاْل  .«ها معصوم بگردان با بهترین عصمت ،ما را از گناهان !خدایا 3؛... ِمَنُالذُّ

                                                           
 . 25؛ صو درر الکلم غرر الحکم ؛آمدیعبدالواحد بن محمد تمیمی . 1
 . 229و  219،  93؛ جبقاراألنوارقر مجلسی؛ . محمدبا2
 .171،  1 ؛ جإرشاد القلوب. حسن بن محمد دیلمی؛ 1
 . 221،  39؛ دعای صقیفه سجادیه؛ العابدین . امام زین4
 . 013،  2؛ جمدباح المتهجد. محمد بن حسن طوسی؛ 3



  91  (9هایپيشگيریازگناه)هرا

َِّيُِفيِ ُِمَنُالرَُّ» کنیم: گونه دعا می در روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان نیز این َُغشِّ مَّ َميِة َُوُاللَّه  َْ
ْقَِّيُِفيِ ُالتَّْوِفيقَُ يْذنِِبينَُُُاْرز  ُالْم  ِِ بياِد ِِ يميًاُِب َِ ْرُقَلْبِيُِميْنَُغياِهيِبُالتَُّهَميِة ُيياَُر ْصَمَة َُوَُطهِّ ِِ  1؛َوُاْل

و دلیم را از ن کیام    و عصیمت را روزیییر و توفییگ ن روز مرا با رحمت خود فیرایدر ا !خداوندا
 .«اراهای مهرورز به بندگان گنا ؛ردانزه گکیهای بدگمانی پا ییاتار
و بیه نیام مناجیات  سیجاد امیامبخشی از مناجات مفصل و زیبایی است که منسیو  بیه در 

بَياَدِةَُأنَْشيَطَهاوووَُوُِمينَُ» :خوانیم ، میانجیلیه مشهور است
ِِ َهاَدِةَُأْقَسيَطَهاَُوُِميَنُاْل ُِمَنُالشَّ َُ َُُأْسَأل 

ْصَمِةَُأكَْفاَها ِِ تیرین  هیا و کیافی تیرین عبیادت ها و بانشیاط دادن ترین شهادت از تو عادالنه 2؛... اْل
 .  «کنم درخواست می ها را عصمت

 فهرست منابع

ماتبیة آیةاللیه  :؛ هیا  اوط، قیمالبالغ ه ش رح نه   الله؛ بن هبة الحمید الحدید، عبد ابن أبی .1
 ق.1404المرعشی النجفی، 

امه الخ ی تهب ؛فراس، مسعود بن عیسی یبن أبا .2 ؛  واطر و نزه ة اله وا ر المع روم بمجموع ة ور 
 ق. 1410ماتبه فقیه،  :ها  اوط، قم

،  تییالب آط همؤسسی :؛ هیا  دوم، قیمدعالئم اإلسالم  ؛ون میربی، نعمان بن محمدیح ابن .4
 ق.1333

،  یات اسالمییدفتر تبل :؛ ها  اوط، قماإلقبال باألعمال القسهة ؛طاووس، علی بن موسی ابن .3
 ش.1373

 ق.1417جامعه مدرسین،  :؛ ها  اوط، قمریبکالمزار ال ؛مشهدی، محمد بن جعفر ابن .3

، یاء التیراث العربیییدار اح :هیا  اوط، بییروت ؛ب اللغ ةیته ذ ؛ازهری، محمد بین احمید .1
 ق. 1421

 ش.1373الهادی،  :؛ قمصقیفه سجادیه ، علی بن حسین؛العابدین امام زین .9

 ش.1374انتشارات انصاریان،  :اوط، قم ؛ ها مرجع متقین ؛تقی انصاریان، محمد .0

 ق. 1404دفتر نشر کتا ،  [:جابی]ها  دوم،  ؛شرح نه  البالغه ؛بحرانی، میثم بن علی .7

                                                           

 .311،  1 ؛ جاإلقبال بألعمال القسهةطاووس؛  . علی بن موسی ابن1
 .133،  71 ، ج. همان2
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مؤسسیه فرهنگیی هنیری البهجیة،  :؛ ها  ششیم، قیمرحمت واسعه ؛تقی بهجت، محمد .11
 ش. 1373

دار الاتیا   :هیا  دوم، قیم ؛و دررالکل م غررالقکم ؛تمیمی آِمدی، عبدالواحد بن محمد .11
 ق.1410اإلسالمی، 

 .[تابی]کتابفروشی علمی،  :تهران ؛مهتخب التواریخ ؛هاشم خراسانی، محمد .12

 . 1412شریف ر؛ی،  :ها  اوط، قم ؛ارشاد القلوب ؛دیلمی، حسن بن محمد .14

 ةسسیؤم :؛ هیا  اوط، قیمأع الم ال دین ف ی ص فام الم  مهین؛ یییییییییی، یییییییییییییی .13
 ق.1403، البیت آط

 ق. 1421، مؤسسة اإلمام الصادق :ها  ههارم، قم ؛م القرآنیمفاه؛ سبحانی، جعفر .13

 :صیبحی صیالح؛ هیا  اوط، قیم ؛ تصحیحالبالغه نه شریف الر؛ی، محمد بن حسین؛  .11
 ق.1414هجرت، 

 ق.1403جامعه مدرسین،  م:؛ ها  اوط، قمعانی األخبار ؛صدوق، محمد بن علی .19

دمدباح المتهج   ؛طوسی، محمد بن حسن .10 مؤسسیة  :هیا  اوط، بییروت ؛د و سالح المتعب 
 ق.1413فقه الشیعة، 

دار الاتیب اإلسیالمیة،  :؛ هیا  ههیارم، تهیرانتهذیب األحک ام؛ ی، یییییییییییییییییییییی .17
 ق.1407

ة، یللدراسات االسالم یز العالمکالمر :؛ ها  اوط، قممههاج الهجاة ؛فی  کاشانی، محسن .21
 ق. 1411

هیا   تصحیح علی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ ؛کافیال ؛کلینی، محمد بن یعقو  .21
 ق.1407دار الاتب اإلسالمیة،  :ههارم، تهران

 ق.1403دار إحیاء التراث العربی،  :ها  دوم، بیروت ؛بقاراألنوار ؛مجلسی، محمدباقر .22

 ق.1404دار الاتب اإلسالمیة،  :ها  دوم، تهران ؛مرآة العقول؛ ییی، ییییییییییییییی  .24

موسسییة  :؛ هییا  اوط، قییمداللئ  ل الد  د  ل  هه  الق    ؛ جفییی، محمیید حسیینمظفییر ن .23
 ق. 1422،  تیالب آط

 .[تابی]داوری،  :؛ ها  سوم، قمتوحید مفضل ؛مفضل بن عمر .23

د، ییتابفروشیی مفک :؛ ها  اوط، قیمالقواعد و الفوالئد الدین؛ جماطعاملی، محمد بن مای  .21
 .[تابی]



 (2های پیشگیری از گناه) راه
 ( پذیری توبه، بیت محبت اهل، الگوهای عملی، بخشودن نیت گناه حکیمانه،)جریمه 

*علیخادمی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 بییان شید.پیشیگیری از گناهیان  بیرایترین راهاارهای حضرت ح   یای از مهم بخش اوط،در 
 شود. بیان میاکنون پنج مورد دیگر به صورت مختصر و فشرده 

 جریمه حکيمانه. 1

فری و؛ع شیده کیهای  مه و قانونیاز وقوع جرم، جر  رییشگین دوران زندگی بشر برای پیاز دورتر
جاد ترس در برابر انجیام جیرم اسیت و نقیش ین عوامل ایتر ی از مهمیا ،فرهای جزاییکیاست. 

 را در بیر دارده تمام مقررات الزم برای انسیان کن اسالم ییآ م دارد.یاهش مفاسد و جراکمهمی در 
 ،ن آن برای جلب مصلحت و دفع مفسده به نفع بشیر و؛یع شیده اسیت، جزاهیای دقیی یو قوان

هایی که مماین  های بعدی کاهش یابد؛ جرم تا از رهگذر آن، جرمکرده را مقرر  یو مؤثر عادالنه
در ایین  تیوان رحمیت الهیی را می است توسط فرد مجرم و یا دیگران اتفاق بیفتد. با دقت عاقالنه

   کرد.ت مشاهده دستورا
اجرای حد الهی، هم برای مجرم و هم دیگران رحمت است. دیگران با دیدن آن، از گناه منصیرف 

اجیرای شود. از سیویی  میمجرم نیز از دو جهت مشموط رحمت خفیه حضرت ح   و شوند می
کسی که حد رجم بیر او »پرسیدم:  گوید: از امام باقر شود. ُحمران می حد، سبب تطهیرش می

ُ»حضیرت فرمیود:  «.، آیا در قیامت نیز دوباره عقا  خواهد شد؟است اری شدهج  ُ َُأْكيَر َ ُاِه  ِإنَّ
                                                           

 .قم هیعلم حوزه یعال سطح استاد* 
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َُُ ن گناه و حتی گناهان دیگر شود آ باع  می از سوی دیگر «.تر از آن است خداوند کریم 3؛ِمْنَُذِل
 فسییر آییهدر ت امام موسیی کیاظم یابد.بار گناهانش کاهش تارار نشود و اش  در آینده زندگی

ْرَض َبْعَد َمْوِتها»...  فرموده است:  2...«ُیْحيِ اْْلَ
ِييَهاُِبالْقَْطِرَُوُلَِكنُْ ِْ ُُُلَيَْسُي  َِث  ُ ُُيَْب يْ ِلَُوُُُاِه  َِ يَياِ ُاْل َْ ُإِلِ  ُ يَياُاْْلَْر ِْ َِْ َلُفَت  ي وَنُاْل ِْ ِرَجاًَلَُفي 

ُِمنَُ ُِ ُِفيُاْْلَْر َُأنْفَع  ِ ُِهِ  ِّ َِ ُاْل َقاَمة  يَنَُصبَاَاًُُإَلِ ِِ
ه خداونید کیسیت ین نیمنظور ا 1؛الْقَْطِرَُأْربَ

ننید و کا ییه عدالت را احکزد یانگ می ه مردانی را برابل ؛ندک له باران زنده میین را به وسیزم
تیر  ن، از ههل روز باران نافعیشود و قطعًا اقامه عدط در زم  میزنده  ،ای عدالتین با احیزم

 است.

 ایجریمهخود

به قدری است که عالمان علم اخالق به صورت جدی  ،ریمه و کیفر در بازداشتن از خطانقش ج
 نقیل شیده العظمیی بروجیردی اللهکنند. در حاالت مرحوم آیت ای سفارش میجریمهبه خود

ردنید و بیه انترط نکردند اگر خشم و عصبانیت خود را که در بروجرد بودند، نذر کزمانی »: است
ه آن ایی از شاگردان خود ی به خیاطر اینای هروزی ب. ساط روزه بگیرند کدند، یدیگران تندی نمو

 کگفت ی تندی نمودند. پیس از آن، یی ارتباط با مو؛وع درس می منطقی و بی شاگرد مطالب غیر
 4.«نندکساط روزه گرفتند تا نذر خود را ادا 

 بخشودن نيت گناه. 2

 دربیارهاسیت. اگیر انسیان خیود را از فایر کیردن آن « نیت و قصد»مرحله قبل از ارتاا  گناه، 
داشتن نیت گناه، نشانه جرأت و جسیارت در  شود. مرتاب آن نیز میکم  معصیت دور ناند، کم

ی و در  رس الئلدر ابتیدای کتیا   برابر خال  متعاط است. مرحوم شیخ انصیاری مبحی  تجیر 
باره عقیا  داشیتن ییا نداشیتن آن قرآنی و روایی دردو نوع دلیل )نیت گناه بدون انجام اصلش(، 

. عفو الهی نسبت به آن اسیتگویای دالیلی که و  کند: دالیلی که بر عقا  داللت دارد مطرح می
                                                           

 .334،  2؛ جالکافی. محمدبن یعقو  کلینی؛ 3
 .17. روم: 2
 . 193،  9؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 1
 .21/12/1470؛ «الله العظمی بروجردی ماجرای یک ساط روزه پشت سر هم آیت». خبرگزاری رسمی حوزه؛ 4

https://www.hawzahnews.com/news/491803 
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ناته قابل توجیه ایین اسیت کیه حتیی  1کند. کردن میان آن ادله ذکر می دو شیوه برای جمعسپس 
ولیی فضیل الهیی باعی   ،اسیت مطاب  دالیل دسته دوم، گنهاار استحقاق عقا  را پییدا کیرده

ْْ   َو ِإْن ُتْبُدوا ما في»...این آیه شریفه است:  ،آمرزشش شده است. از جمله دالیل مذکور ُُ َأْنُفِسـ
هُ  ْْ ِبِه اللَّ ُُ ا پنهان، خداوند شیما را ید یار سازاد، آشیاگر آنچه را در دط دار 2...:َأْو ُتْخُفوُه ُیحاِسْب

ْسِلَماِنُِبَسيَْفيِْهَماَُعلَي ُ»نیز فرموده است:  اخد رسوط .«ندک بر طب  آن محاسبه می ِإَذاُالْتََق ُالْم 

َُوُالَْمْقت ولُ  ٍََّّةُالَْقاِ ل  رو شیوند  هگر روبییدیابا  ،دست ر بهیوقتی دو مسلماِن شمش؛ الََّّارُُُِِفيَُُغيِْرُس 
قاتل  !خدا ی رسوطا»گفته شد:  .«روند یشد، قاتل و مقتوط به جهنم ماگری را بیها د ی از آنیاو 

َُأَراَدُقَتًَْلُ»فرمود:  «.شود؟ که معلوم است؛ مقتوط هرا جهنمی می شیتن کز نیت یهون او ن 1؛ِْلَنَّ  
 «.گری را داشتید

هند هنوز کودتا را عملیاتی نارده باشید،  هرداشته باشد، قصد کودتا که  کسیبا  ی کنونیدر دنیا
حرمتی ما نسبت به خیودش گذشیت  نافرمانی و بی ولی خدای مهربان از ؛کنند برخورد تندی می

برای نیت گناه جزایی در نظر بگیرد، ما را با عفو خودش میورد لطیف و  دتوان و با ایناه میکند  می
 و مرتاب اصل گناه نشویم. ردیم تا شاید از همین گام اوط به عقب برگ دهد میتشوی  قرار 

 فرمایید: می ت؛ هناناه درباره حضرت یحییترین صفت انبیای الهی در قرآن، تقواس برجسته
نَّاَُوَُزكاًةَُوُكاَنُ َِقيًّاًُ» َّانًاُِمْنُلَ   ََ تی از ناح 4:َوُ ی کم و پیایدیه خود بیه او بخشییو رحمت و محب 

 .«زگار بودی)دط و جان(؛ و او پره
معنیا « تننییت گنیاه نداشی»و نییز « دوری او از گناهیان»مفسران، تقی بودن این پیامبر الهی را به 

دوری کردن از نیت و قصید »شود،  که باالترین مرتبه تقوا که از آن به ورع تعبیر می هرا 3ند؛ا هنمود
 ؛من روایتی مفصل که به ذکیر فضیایل پییامبر اعظیم یامیرمؤمنان علاست. « معصیت

   فرماید: ه است، میپرداخت

                                                           
 . 30،  1؛ جفرالئد األصول  مرتضی انصاری؛ .1
 .203. بقره: 2
 .193،  1؛ جتهذیب األحکام. محمد بن حسن طوسی؛ 1
 . 14. مریم: 4
 .213،  0؛ جکهز الدقالئ . محمد بن محمد ر؛ا قمی مشهدی؛ 3
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حسنه داشیت و  کی ،ی ساب ها ی از امتیاار نکهر  پروردگار متعاط به رسوط خود فرمود:
هیای آنیان محسیو   یشد و این از سخت ئه برایشان نوشته مییس کیز یدر برابر هر گناهی ن

ی از افراد امت تو را ده برابر پاداش و یاار نکر دادم و هر ییشد؛ ولی برای امت تو آن را تی می
ار کیت ییسیی نکهیای گذشیته اگیر  در امت ئه مقرر کردم.یس کیهر گناهی از آنان را فقط 

شید و  ش ثبیت نمیییای برا چ حسنهیرساند، ه ولی آن را به مرحله عمل نمی ،ری داشتیخ
ولیی  ؛شید حسنه محسیو  میی کیگشت،  هنانچه موف  به عمل کردن به آن نیت خیر می

حسینه  کییهنانچیه موفی  بیه عمیل کیردن نشیوند، ، ری داشته باشندیت خیامت تو اگر ن
ن یشود و ا شان ثبت مییدر صورت عمل به آن، ده حسنه برابرایشان محسو  خواهد شد و 

هیای سیاب  اگیر کسیی  ه از امت تو برداشتم. در امیتکهای پیشین بود  امت یها یاز سخت
 کییداد،  شد و اگر انجام می ثبت نمی ،داد ولی اصل گناه را انجام نمی ،کرد نیت گناهی می

 کیی ؛ولی آن را انجام ندهنید ،ناهی کنندامت تو قصد گی اگر شد؛ ول گناه برایش نوشته می
ن بود که از امت تیو یشیهای پ ن نیز دستور سختی برای امتیا .شود شان ثبت مییحسنه برا

 3برداشتم...

 الگوهای عملی . 3

بیه بهتیرین  بییت اهلو  قرآن و سیخنان پییامبربه وسیله خداوند حایم و مهربان، بشر را 
م بیودن»سوره کهف، قرآن را به در ابتدای  هدایت کرده است.شال   ه اسیت؛توصییف کیرد« قیی 

یعنی این کتا  با توجه به محتوای جامعی که دارد، سرپرستی بشر را به درستی انجام خواهد داد. 
ی بیه آوری شیده اسیت  ها جمیع از آن هزار مورد 11کتا  کافی، در ی که  روایات معصومین

 افیزونا این حاط لطف الهی تا آنجا پیش رفته کیه . به استگری قرآن را کامل نمود خوبی هدایت
تیر بیه مقصیود  تیر و کامیل بها، ماملی را نیز در کنار آن دو قرار داده تا سیریع بر این دو گنج گران

نیست. عصیمت « سیره و سبک زندگی حضرات معصومین»هیزی جز  ،آن ماملو  برسیم
شان  ، اعماط بزرگ و کوهکاست دینه شدههای آفرینش نها ای که در وجود آن دردانه کامل و ویژه

 را نقشه راه عملی بشریت قرار داده است. 
ترین مصیداق آن  بهتیرین و کامیل بیت ای از دستورات قرآنی است که اهل آیه صادقین، نمونه

                                                           
، 11؛ جبق ار األن وار  لسیی؛؛ محمد بیاقر مج221،  1؛ جاالحتجاج علی اهل اللجاج. احمد بن علی طبرسی؛ 3

 . 271،  19و ج 34 
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اِدقیَن » هستند: َه َو ُكوُنوا َمَع الصَّ ُقوا اللَّ ذیَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ د! از ییا میان آوردهیه اکیسیانی کای  3:یا َأیُّ
بر  ، افزونتسنن مفسر شهیر اهلفخر رازی،  .«دید و با صادقان باشیزی)مخالفت فرمان( خدا بپره

ه بیه عصیر نبیوی ییه ایین آکیبر این باور است  ؛د معصوم باشندیبا«  نیصادق»ه معتقد است انیا
ردم بتواننید وجود داشته باشد تا می« صادق معصوم»و در هر عصری الزم است  ردندااختصا  

دستور داده   نیخداوند مؤمنان را به همراه بودن با صادق» امر الهی را در همراهی با او عمل نمایند:
ه کیننید کسی اقتدا کد به یالخطا هستند، بازیه جاکهایی  دارد: آنداللت ن یه بر این، آیاست. بنابرا

ن معنا در هیر زمیانی خواهید بیود و یو ا ،از خطا باشد تا در پرتو او از خطا مصون بمانند  معصوم
َُُأنَاَُمعَُ»فرموده اسیت:  امیرالمؤمنین 2.«میندار امبریلی بر اختصا  آن به عصر پیچ دلیه

ولُِ َُُُِرس  َِْميْلَُعَملَََّياُُاِه  َُفَمْنَُأَراَدنَاُفَلْيَْأخ ْذُِبقَْولََِّاَُوُلْيَ ُِ ْو َِ ِِيُِعتَْر ِيَُوُِسبَْطاَيَُعلَ ُاْل  1؛صَُوَُم
بر حیوض کیوثر اشیراف دارییم. هیر کیس میا را  الله ن به همراه عترتم و دو سبطم با رسوطم

نیز در حیدیثی خطیا   امام صادق .«باید گفتار ما را بگیرد و به عمل ما عمل کند ،خواهد می
به سه گروه، دوستداران واقعی  بیت بندی شیعیان از نظر محبت به اهل به مفضل، ؛من دسته

ِْلَََّياُ» :ه استمعرفی کردگونه  را این واَُأْمَرنَاَُوُلَيْمُي َخياِلف واُِف واُقَْولَََّاَُوَُأَطاع  ِفظ  ََ بُّونَاَُوُ ََ َوُِفْرقٌَةَُأ

مُْ ُِمَّْه  ن  ِْ ُِمََّّاَُوُنَ َُ ولَِئ و فرمیان میا را  ،و گروهی دیگر ما را دوست دارند و سخن ما را حفیظ4 ؛َفأ 
 .«ند. اینان از ما هستند و ما از آنانیمکن کنند و با کار ما مخالفت نمی پیروی می

 بيت محبت اهل. 4

دادن  حی  بیرای دور کیردن بنیدگانش از معصییت، قیرار یای دیگر از تدابیر حایمانه حضیرت
ونید دربیاره ایین اجیر ا. خداسیت به عنیوان تنهیا اجیر رسیالت پییامبر بیت محبت اهل

ْْ ِمْن »فرماید:  می ْْ َأْجرًا َفُه هیا پاداشیی بیر ادای رسیالت  ا تیو از آنییآ 3: َمْغَرٍم ُمْثَقُلوَن َأْم َتْسَئُلُه
ْْ َعَلْیـِه »فرماید:  در آیه دیگری می «.ند؟!ک نی مییها سنگ ه بر دوش آنکای  خواسته ُُ ُقْل ال َأْسـَئُل

                                                           
 .  117. توبه: 3
 .221،  11؛ ج التفسیر الکبیر. محمد بن عمر فخر رازی؛ 2
 .323،  2؛ جالخدال. محمد بن علی صدوق؛ 1
  .313؛  تقف العقولشعبه حرانی؛  . حسن بن علی ابن4
 .31؛ قلم: 31. ر.ک: طور: 3
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َة ِفي اْلُقْربی «. شیاوندانمیطلیبم، جیز دوسیتی خو بگو من از شما پاداشیی نمیی 1: َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودَّ
ْْ »همچنین فرموده است:  ـ ُُ ْْ ِمْن َأْجٍر َفُهـَو َل ُُ بگیو هیر اجیر و پاداشیی از شیما  2: ُقْل ما َسَأْلُت

 «.برای خودتان است ،خواستم
دانید و آن را یایی  منتفی می گونه اجر و پاداشی را در برابر زحمات پیامبر در آیه نخستین، هر

را از همگیان  اجر معنوی مودت خاندان پیامبرآیه دوم که  شمرد.های صداقتش برمی از نشانه
 سیوم نییزنه هر اجری. آیه  ،بید، نشان از آن دارد که در آیه پیشین، اجر مادی منتفی شده بودلط می

حاایتگر اوج رحمت و تالش الهی برای هدایت بشیر اسیت کیه همیان اجیر معنیوی را ؛یامن 
انجامد و خیط  ت مییه جریان امامت و والالقربی که ب یعنی مودت ذی قرار داد؛ها  هدایت انسان

امیام هنانایه ای جز استمرار هدایت بشر در پی نخواهد داشیت.  دارد، میوه نبوت را زنده نگاه می
يوَنُِميْنُ»: ه استفرمود باقر وَنُِبيِ َُوُ ََّْج  َوُلَك يْم ُ َْهتَي   ُفَه   ِ ِةُالَِّذيُلَْمَُأْسَألْك ْمَُغيَْر ُالَْمَودَّ أْجر 

ُالِْقيَاَمةَُِعَذاِبُيَُ ُِ ر از آن را به عنیوان میزد یه من از شما غکن است: مودتی یمعنای سخن خدا ا 3؛ْو
د و از عیذا  روز یشیو ت میییله آن هیدایرا بیه وسییرسالت نخواستم، به نفع خود شماست؛ ز

 .«دینک یدا میامت نجات پیق
ان و روی آوردن بیه بنیدگی گیرفتن از گناهی ترین آثار محبت، توانیایی فاصیله یای از مهمبه واقع 

َُُقيَ مًاَُعلَي َُُأثْبَيت ك مُْ»گیردد:  بهتیر روشین می و معنای این سخن پییامبر حضرت ح  است

بًِاُِْلَْهِلُبَيْتِي  َ ك ْمُ َراِطَُأَش ُّ بییت  کسی است که محبتش به اهیل ،پابرجاترین شما بر صراط 4؛ُالصِّ
بیشیتر باشید، دوری از نافرمیانی  یت پییامبرب هه محبت به اهل هر بنابراین .«من بیشتر باشد

محیب  روزیو بیه ایین وسییله، امیان از لییزش بیر صیراط شید حضرت ح  نیز بیشتر خواهد 
 درباره این محبت و مودت هند ناته قابل توجه است: گردد. می

مراد از مودت، دوستی خاصی است که آثار ظاهری مانند معرفت و ت ثیرپیذیری از محبیو  را  .1
تواند اجر رسالت باشد؛ اجری که خداوند  داشتن عادی و معمولی نمی دوست زیرا ؛نباط داردبه د

                                                           
 . 24. شوری: 1
 .39. سب : 2
 . 497،  0؛ جالکافیمد بن یعقو  کلینی؛ . مح3
 . 1؛  فضالئل الشیعه . محمد بن علی صدوق؛4
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هیدف  در واقع های نبوت در طوط تاریخ بوده است.ترین دوران آن را تعیین نموده و پاداش سخت
   است.برای استمرار هدایت بشر « گرفتن ُقربی مرجع قرار»اصلی از تعیین این اجر، 

 بییت ای برای محبت ورزیدن به محبو  اهل ، پرتو و مقدمهبیت اهل به بتمودت نس .2
ِإلَِهييُلَيْمُيَك يْنُ»خوانیم:  در مناجات شعبانیه می . از همین روست کهیعنی پروردگار عالم است

َُُ بَِّت َِ ُِإَلُِفيَُوْقٍتَُأيْقَْظتََِّيُِلَم َُ ِِْصيَِت ْوٌلَُفَأنْتَِقَلُبِِ َُعْنَُم ََ سیت یی نییرویم نیا، بیراخداونید 3؛لِيُ
 .«دارم سازییه به محبتت بکگاه  رون ببرم، مگر آنیات ب له آن از عرصه نافرمانییه خود را به وسک
های گوناگونی است که نقش محبت ورزیدن به اولییای الهیی  صفحات تاریخ مملو از جریان .4

بیود، تنهیا غیرق ه و انحراف قین بجلی که در گنا بن کند. ماجرای زهیر در ترک گناه را ملموس می
قییس  بین روز تاسوعا که لشار ایمان و کفر آماده نبرد شدند، ُعیرو  است.یک نمونه از این موارد 

تو نیزد میا عثمیانی  ؛ كََّتُعَّ ناُعثمانيًاُفماُلُ»سعد، به زهیر گفت:  نظام سپاه ابن فرمانده سواره
 زهیر پاسخ داد:«. ر کردی؟!یقدر تیی هرا این دانستی(، بودی )عثمان را مظلوم و قاتلش را علی می

ُِوَُ» ُإل ُالُْبُْتَُماُكَُُاِه  ُلُْسَُرَُْلُأَُُوَُُنُِيُْسَُُِ ت  ُِ َُّيُوََُُِمَُالطريقُجَُُنُْلكُُِوَلً ُوَُسُ رَُُ ُِيُْإلَُُت  يت ي ُأَُِمياُرَُلَُ ُفَُإيِيا
ُبُِرُْكَُذَُ ُِرَُُ ُِت  پیایی بیه ای به حسین ننوشیتم و  به خدا سوگند من )بر خالف تو( نامه 2؛...  سوَلُاِه 

 خیدا به ییاد رسیوط ،سویش نفرستادم، اما مسیر راه ما را به هم رسانید. هنگامی که او را دیدم
 .  «افتادم...

ِمهرپاكاندرمیانجماننشمان


3خوشماندلمرهاالرمهِمهمردل


 پذیری توبه. 5

دارد، نقیش بودن دِر توبیه بیرای همیه مجرمیان وجیود  هایی که در باز ترین حامت یای از مهم
کننیدگان  نگاهی به زنیدگانی توبیه ست.بازدارندگی آن در پیشگیری مجرم نسبت به گناهان آتی او

موف   عیاض بن فضیلاگر  است.در پیشگیری از گناهان گویای ت ثیر شگرف توبه مشهور تاریخ، 
هیای دط د وشدن رفت، مسافران بسیاری آواره می امواط بسیاری به غارت می شد که توبه کند، نمی

   اش نقل شده است: هنام در زندگی شاست. بسیاری می
                                                           

 . 270،  4، جاقبال االعمالطاووس؛  . علی بن موسی ابن3
 . 103،  4؛ جأنساب األشرام. احمد بن یحیی بالذری؛ 2
 ؛ دفتر اوط، سایت گنجور.مثهوی معهویالدین محمد مولوی بلخی؛  . جالط1

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh/34 
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گیذرش بیه  .در شبی که آن دگرگونی عجیب در او پدید آمد، سرگردان و منقلیب شیده بیود
بر گذشته  ،ای سر به گریبان کرد. در گوشه کاروانسرایی افتاد که کاروانی در آن استراحت می

گفتنید. یایی از  اره سیاعت حرکیت سیخن مییخورد. کاروانیان درب آلوده خود افسوس می
گفت: امشب حرکت کنیم. دیگری گفت: به صالح نیست که امشیب حرکیت  کاروانیان می

 کند کنیم، بگذارید هوا روشن شود؛ زیرا فضیل بر سر راه است و خطر او، قافله را تهدید می

میردم را  هنیین افروخیت و از اینایه جناییات او ایین این سخن، آتشیی در دط فضییل بیر.
 اختیار از جیا برخاسیت و گفیت شدت مت ثر شد و بی ، بهاست مضطر  و پریشان ساخته

کند و سیر  فضیل دیگر دزدی نمی که خاطر باشید آسوده .عیا؛م بن بدانید من فضیل !مردم:
.توبه کرده است ،بندد. او به درگاه خدا بازگشته و از گناه خود راه را بر کاروانیان نمی

3   

 در قرآنتّواب 

ا »که یازده میورد آن بیا کلمیه  است توبه خداوند به سوی بندگانش مطرح شده آیه،  43در  « تیو 
ا ، رحیم آن آیات یازدهبیشتر است. ناته قابل ت مل آناه در  بودن پروردگار مطیرح  گانه پس از تو 

ْْ  َو َلْو ال»مگر در آیه دهم سوره نور که حایم بودنش را آورده است:  است؛ شده ُُ ِه َعَلـْی َفْضُل اللَّ
 ٌْ اٌب َحُی َه َتوَّ ه او اینیاگر فضل و رحمت خیدا شیامل حیاط شیما نبیود و او  2 :َو َرْحَمُتُه َو َأنَّ اللَّ

ت و خطیا دهیار یشیه بیه معصیید و همیی نداشتیم است، )هرگز از شقاوت رهاایر و حیپذ توبه
گیرفتن  پیام قیرارترین  مهمشاید بتوان  «.گشت( د و به خاطر جهالت، نظام امورتان مختل مییبود

ست که خداوند حایم بیه مقتضیای حامیت ناداثر بازدارندگی توبه  را کلمه حایم پس از توا 
   1خویش، راه توبه را به همین جهت باز گذاشته است.

همیین ناتیه 4هایی که در نپذیرفتن توبیه محتضیر وجیود دارد، یای از حامت گفتشاید بتوان 
اش  کند، اثر بازدارنگی بر توبیه کسی که در واپسین روزها یا لحظات عمرش توبه میاست؛ یعنی 

به خاطر عظمیت »اند:  در آیه شریفه، مفسران گفته« لو»درباره هرایی حذف جوا   شود. بار نمی
 3.«توانست مفهوم واقعی آن جوا  را برساند یعنی ظرفیت محدود کلمات نمی ؛جوا  بود

                                                           
اان؛  . ر.ک: احمد بن محمد ابن3  . 39،  3؛ جوفیام األعیانخل 
 . 11. نور: 2
 . 143،  10 ؛ جریر و التهویالتقرعاشور؛  . ر.ک: محمد طاهر ابن1
 .  10. ر.ک: نساء: 4
 . 410،  7 ؛ ج روح المعانی. محمود بن عبدالله آلوسی؛ 3
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كممارندممودىگممربورممهمممردكارگ ممه


كمرمراهنممودى اوراكهرهسرحرِّ


وربورهندودىكهدِرفمی گشمودى


زنگغمازآیی هعاصیكمهزدودى


 فهرست منابع
 کتب

 ش.  1413شریف ر؛ی،  :؛ ها  اوط، قموفیام األعیان ؛خلاان، احمد بن محمد ابن .1

 ق.1313جامعه مدرسین،  :؛ ها  دوم، قمتقف العقول ؛ شعبه حرانی، حسن بن علی ابن .2

؛ هیا  دوم، تهیران: دار الاتیب االسیالمیه، اقب ال االعم الطاووس، علیی بین موسیی؛  ابن .4
 ق.1317

 ق.1321،  یخ العربیمؤسسة التار :؛ ها  اوط، بیروتریر و التهویالتقر ؛عاشور، محمد طاهر  ابن .3

 ق.1320مجمع الفار،  :قم ،؛ ها  نهمفرالئد األصول؛ انصاری، مرتضی .3

 ق.1313ة، یتب العلمادار ال :؛ ها  اوط، بیروتروح المعانی ؛ سی، محمود بن عبداللهآلو .1

 ق. 1319دار الفار،  :؛ ها  اوط، بیروتأنساب األشرام ؛ییحیحمد بن ابالذری،  .9

،  یاء التیراث العربیییدار إح :؛ ها  سیوم، بییروتالتفسیر الکبیر ؛فخر رازی، محمد بن عمر .0
 ق. 1321

 ش.1412جامعه مدرسین،  :؛ ها  اوط، قمالخدال؛ صدوق، محمد بن علی .7

 .[تابی]اعلمی،  :؛ ها  اوط، تهرانفضالئل الشیعه؛ ییییییی، یییییییییییییی .11

نشیر مرتضیی،  :؛ هیا  اوط، مشیهد اإلحتجاج علی أهل اللجاج ؛ طبرسی، احمد بن علی .11
 ق. 1314

ب اإلسیالمیة، دار الاتی :؛ ها  ههیارم، تهیرانتهذیب األحکام ؛طوسی، محمد بن حسن .12
 ق.1319

وزارت ارشیاد،  :هیا  اوط، تهیران ؛که ز ال دقالئ ؛ قمی مشهدی، محمید بین محمدر؛یا .14
 ش. 1410

هیا  ؛ تصحیح علی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ کافیال ؛کلینی، محمد بن یعقو  .13
 ق.1319دار الاتب اإلسالمیة،  :ههارم، تهران

 ق.1314دار إحیاء التراث العربی،  :ها  دوم، بیروت ؛بقاراألنوار؛ مجلسی، محمدباقر .13

 ها سایت
اللییه العظمییی  مییاجرای یییک سییاط روزه پشییت سییر هییم آیت»خبرگییزاری رسییمی حییوزه؛  .1

 .371014، کد خبر: 21/12/1470؛ «بروجردی
 .سایت گنجور، اشعار مولوی، مثنوی معنوی .2





(3های پیشگیری از گناه) راه
 ( اندیشه و یادآوری، سازی محیط سالم )بهداشت ذهن،

*علیخادمی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

اکنون نمونه از الطاف الهی برای پیشگیری بشر از آلودگی آشنا شدیم.  ششپیشین، با مقاله در دو 
و اولییای  است نهاده بشرها را در وجود  که خداوند متعاط اصل آن شود مواردی بیان و بررسی می

هیا پیراسیته  ها، دامان خود را از نافرمانی کارگیری آن  هبا ب تواند . بشر میاند پرداخته ها آن او به تبیین
 فرموده است:  د؛ هناناه امام صادقنگاه دار

لَْتُ ِِ َُقْ ُج  َُ َواِ َُُُطِبيبَُُُِإنَّ لِْليَتَُعلَي ُالي َّ ِةَُوُد  َِّ ي ْفَتُآيََةُالصِّ رِّ َُوُع  ا   ُال َّ َُ َُوُب يَِّنُلَ َُ نَْفِس
َُُ ْرُكَيَْفُِقيَام  ََُُُفانْظ  ای و نشیانه  ش قیرار داده شیدهیخیو کتیو پزشی !ای بشیر 3؛َعلَ ُنَْفِس

ای و همچنیین بیه دارو  هماری آشینا شیدیشده است و به عوامل ب  بودن به تو آموخته درست
 نی.ک ای؛ پس نگاه کن که با خودت هه می راهنمایی گشته

 بهداشت ذهن .1

فرموده اسیت:  ؛ هناناه امیرالمؤمنینآن دارداثر بسزایی در انجام  ،فار کردن به انجام یک کار
كَُ» ََِمِلُبَِهاُُِفيُُِفكْر  وَكُِإلَ ُاْل اَعِةُيَْ ع  ُِفيَهياوَُُالطَّ ِِ ق يو وَكَُعلَ ُالْو    ِْ ِِْصيَِةُيَ َكُِفيُالَْم فایر  2؛ِفكْر 

ل فار کردنت درباره گناه، تو را به عمی، و کردنت درباره طاعت، تو را به عمل نمودن به آن طاعت
 «.کشاند نمودن به آن گناه می

                                                           
 .قم هیعلم حوزه یعال سطح استاد* 

 . 333،  2؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 . 304؛  غررالقکم و دررالکلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ 2
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های ِانسی و جنی را ییک حقیقیت و امیری طبیعیی  فار گناه یا همان وسوسه شیطان ،قرآن کریم
َقـْوا ِإاا » بر شمرده است:، ولی عملیاتی ناردن آن را از صفات اهالی تقوا است دانسته ذیَن اتَّ إنَّ الَّ

ُروا  ـْیناِن َتـَذكَّ ْْ طاِئٌف ِمـَن الََّّ ُه ْْ ُمْبِصـُرونَمسَّ اا ُهـ ه گرفتیار کیزگیاران هنگیامی یپره 3: َفـِِ
اد او، راه حی  را ییافتند و )در پرتیو  فر او( میکیاد )خدا و پاداش و یطان شوند، به یهای ش وسوسه

  .«گردند نا میینند و( ناگهان بیب می
گیذر  اختییار بیر قلیب انسیان گاهی فقط خطور در قلب است؛ یعنی بی :نیت گناه دو گونه است

رسد. مقصود از مطالیب فیوق،  به عزم و تصمیم جدی بر گناه مینیز گاهی  .و ادامه نداردکند  می
 فرموده است: امام صادق همین بخش است.

زنا نانید،  کهبه شما دستور داد  موسی بن عمران به حواریون فرمود: حضرت عیسی 
تیا هیه  ،ندهید )فار زنیا نانیید( کنم که روح خود را به زنا خبر هم ولی من به شما امر می

زیرا کسی که روح و فارش را به زنا خبر دهد، مانند کسیی اسیت کیه در  ؛رسد به انجام آن
هه  گر ؛کند های رنگین آن اطاق را کثیف می دود آتش نقشه .اطاق رنگینی آتش روشن کند

2خانه را نسوزاند.
  

 سازی محيط  سالم .2

ها و  برخی ماان ،اسالماز نظر سازی محیط پیرامون است.  سالم، پیشگیری از گناهراهاارهای از 
هیا دوری کیرد و اگیر  بایید از آنشود. از این رو  سبب گرفتار شدن انسان در باتالق گناه میکارها 

   ها عبارتند از: آن برخی از ها مقابله نمود.  برای انسان مهیا شد، باید با آن
 دوستان ناباب الف.

ت کید دوری کردن از دوستان نابا  و لزوم داشتن یاران واجد شرایط بسیاری به در آیات و روایات 
 : دوست و رفی ، در سعادت و شقاوت انسان نقش بسزایی دارد شده است؛ زیرا

َفُر ِبها َو ُیْسَتْهَزُأ ِبها َفـ   ُْ ِه ُی ْْ آیاِت اللَّ تاِب َأْن ِإاا َسِمْعُت ُِ ْْ ِفي اْل ُُ َل َعَلْی َتْقُعـُدوا َو َقْد َنزَّ
ی َیُخوُضوا في ْْ َحتَّ َه جاِمُع اْلُمناِفقیَن َو اْلُاِفریَن   َمَعُه ْْ ِإنَّ اللَّ ْْ ِإاًا ِمْثُلُه ُُ َحدیٍث َغْیِرِه ِإنَّ

َْ َجمیعاً   في د یگیاه بشینو ه هیرکرده کم را( در قرآن بر شما نازط ان حیو خداوند )ا1:َجَهنَّ
                                                           

 .11؛ ق: 211. اعراف: 3
 .332،  3؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 . 10؛ انعام: 131. نساء: 1
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و  ،گیری بپردازنیدید تا به سخن دینیها ننش نند، با آنک یار و استهزا ماات خدا را انیافرادی آ
افران را در دوزخ جمیع کید بیود. خداونید، منافقیان و همیه یگر نه شما هم مثل آنان خواه

 ند. ک می
آلیوده باشید کیه امایان  ای اگر محیط پیرامونی انسان بیه انیدازه اهمیت این مس له تا آنجاست که

ای اسیت کیه  انسان بگیرد، هجرت و دوری از محل زندگی، وظیفیهدینداری و دوری از گناه را از 
 عقل و قرآن بر آن ت کید دارند:

ُة ظاِلمي َُ ُْ اْلَم ِئ اُه ذیَن َتَوفَّ ـا ُمْسَتْضـَعفیَن ِفـي   ِإنَّ الَّ ْْ قـاُلوا ُكنَّ َْ ُكْنُت ْْ قاُلوا فی َأْنُفِسِه
ِه واِسَعةً  ْن َأْرُض اللَّ ُُ ْْ َت ْرِض قاُلوا َأ َل ْت  اْْلَ َْ ُْ َو سـا ْْ َجَهـنَّ َفُتهاِجُروا فیها َفُأولِئَك َمـْأواُه

شیتن یه بیه خوکها را گرفتند در حالی  ه فرشتگان )قب  ارواح(، روح آنکسانی ک 3:َمصیراً 
د، ییه مسیلمان بودانید؟ )و هرا با ایها گفتند: شما در هه حالی بود رده بودند، به آنکستم 

م. ین خود، تحت فشار و مستضعف بودیتند: ما در سرزمگف .د؟!(یفار جای داشتکدر صِف 
هیا )عیذری  د؟! آنینکه مهاجرت کن خدا، پهناور نبود ی[ گفتند: مگر سرزم ها ]فرشتگان آن

 و سرانجام بدی دارند. گاهشان دوزخ استینداشتند و( جا
َجالََسيةُ »فرمایید:  میدر ؛من خطبه دیباج  امام علی ُاللَّْهيِوُي َِّْسيَُُأْهيلُُِم  ِضير  ِْ يُالْق يْرآَنَُوُي 

يَْطان  .«شیود یهمنشینی با اهل لهو و گناه، باع  فراموشی قرآن و حا؛یر شیدن شییطان م 2؛ الشَّ
او کیه یایی از  توان در زندگی نجاشی شیاعر دانسیت. را می مصداق این سخن امیرالمؤمنین

نی با دوست بید یشهمن شعرایی بود که در جنگ صفین به نفع لشار ح  شعر سروده بود، در اثر
شد. وقتی خبیر بیه خواری مبتال  گناه بزرگ شرا از دین منحرف، و به   نابا ، یری از رفیو اثرپذ

؛یربه دیگیر بیه  21؛ربه شالق بود و نیز  01حد  شرعی را که رسید، حضرت  امیرالمؤمنین
 علییام امیروز عاش  و سرسپرده یتا داو که  رد.کبر او جاری  شانی ماه رمضان خاطر حرمت

ه ییری عجوالنه و نادرست بیه معاویگ میتصم یکدوست بد و در  یکری از یبود، به واسطه اثرپذ
 1شد.و عاقبت به شر   ،پناهنده

                                                           
 . 79. نساء: 3
 .  131؛  تقف العقولی؛ شعبه حران . حسن بن علی ابن2
ش رح  الحدیید؛ ؛ عبدالحمیید بین هبةاللیه ابیی ابی313،   0 ؛ ج لس ان الع رب منظیور؛ . محمد بن مایرم ابن1

 .09،  3؛ جالبالغه نه 
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 خلوت نکردن با نامحرم ب.

 عمیران بین ابلیس نزد حضرت موسی»فرمود:  در حدیثی به نقل از پیامبر امام صادق
ن و نه او با کنه تو با زنی خلوت  !ای موسیز جمله گفت: های مهمی کرد و ا به او سفارشرفت و 

ه مین خیودم همیدم آنیان اینیمگیر ا ،نندک چ مرد و زنی با هم خلوت نمییزیرا ه ؛ندکتو خلوت 
 3. «اران منینه  ،خواهم شد

 گوید: می« محمد طیار»فردی به نام 

ای وارد شیدم کیه دو ه خانهگشتم تا آن را اجاره کنم. ب ای می وارد مدینه شدم و به دنباط خانه
او از مین کیرد.  زنیدگی میی تنها ها فقط یک در بود. در آن خانه، زنی اتاق داشت و میان آن

فقیط ییک در اسیت و مین هیم این دو اتاق کنی؟ گفتم: میان این خانه را اجاره می پرسید:
سیتم در را اخو. من نیز وسایلم را بیه آن خانیه بیردم و از زن بندم زن گفت: در را می جوانم.

ببندد، اما زن خواست که در باز باشد؛ زیرا از بسته شدن در و تنها ماندن وحشیت داشیت. 
من دوباره خواستم که در را ببندد؛ زیرا هم او جوان بود و هم من. زن دوبیاره امتنیاع کیرد و 

آیید. وقتیی و؛یعیت را هنیین دییدم، نیزد امیام  ماند و نزد مین نمی گفت که در اتاقش می
يَلُ»رفتم و از حضرت کسب تالیف کردم. حضرت فرمود:  دقصا ج  ُالرَّ َُفِإنَّ ْلُِمَّْ   وَّ َِ َ 

يَْطانَُ َماُالشَّ از آن خانه بیرون شو؛ زییرا هرگیاه میرد و  2؛َوُالَْمْرَأَةُِإَذاُخ لِّيَاُِفيُبَيٍْتُكَاَنُثَالِث ه 
 .«ای خلوت کنند، سومین نفر شیطان است زنی در خانه

 کنترل چشم ج.

توانید از گناهیان  کنترط هشم است کیه میی ،سازی محیط از مقدمات گناه سالمهای  راهاز دیگر  
يمَُ»فرمیوده اسیت:  امام علی کند.زیادی جلوگیری  ِْ ُُُِن ُاْْلَبَْصيارَُُصياِر   يَهَواِتَُغي ُّ  1؛الشَّ

  «.پوشی از حرام، هه عامل خوبی برای برگرداندن انسان از شهوات است هشم
علت این همه ت کید بر کنترط هشم هیست؟ مقام معظیم رهبیری اط مطرح شود که شاید این سؤ

 کرده است:گونه تشریح  اینعلت آن را در سخنانی حایمانه، 
به  و جور گفته ایناه اسالم اینقدر گفته هشمتان را ببندید، به نامحرم نگاه نانید، به زن یک

هشم به یک طرفی رفت، آن وقت بخشی که وقتی  جوِر دیگر گفته، برای این است مرد یک
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کسی که همسر شماست، آن طرف خواهد رفت. حاال هه شما مرد باشید و هیه  از سهِم آن
رود آنجا. وقتیی اینجیا کیم گذاشیتی، محبیت ؛یعیف  کند. یک قسمت می زن، فرقی نمی

وقت آنچه که بیرای  شود. آن بنای خانوادگی متزلزط می ،خواهد شد. محبت که ؛عیف شد
دسیت بیه خییاط خیودت بیه  ،رود و آنی که برایت مضر  اسیت از دستت می ،تو الزم است

  3ای! آورده
هیای نامحرمیان را در  ای از ویژگیی گیردد، مجموعیه هران پس از آناه به خانه بیاز میی فرد هشم

رغبیت  بیه او بیی آیید و می هیا بیا همسیرش بیر کند. سپس در مقام مقایسه آن ذهنش مجسم می
یرا ُانس و مصاحبت دائمی بیا همسیر، زیبیایی و جاذبیه و امتییازاتش را عیادی جلیوه ز ؛شود می
گیرتیر و  ، امتییازات عیادی دیگیران نیزدش هشیم«مرغ همسایه غاز اسیت» آنجا کهدهد و از  می

وظایف خیود انجام در گیری از همسر، سبب دلسرد شدن همسر و کوتاهی  شود. خرده تر می مهم
به جیدایی نیانجامید، کمتیرین حاصیل آن ایین اسیت کیه همسیرش را  اگر زندگی آنان شود. می

 کند. جو می آور و بهانه زودرنج و شاننده کرده و رفتارش را تنش
 توان در این داستان مشاهده کرد. رسولی محالتی هرانی و عاقبت شوم آن را می نمونه این هشم

   گفت: می
نروزی  مناره رفت و پس  یگفتن اذان باال یبرات، اذان گفتن داشههل ساط سابقه ه ک  یموذ 

ی در یای از هشمش به دختر . ناگهانردکاطراف مسجد  یها به خانه یاز اتمام اذان، نگاه
اط خانه بیود، بیا یه دختر در حک یتا وقت. مشیوط شستن سر و بدن خود بودها افتاد که  خانه

به در  یز از باالی مناره پایین آمد ووقتی دختر به داخل اتاق رفت، او نرد. کب ینگاه او را تعق
شیناخت، بیا  ا میرخانه کیه او  رفت و دختر را از پدرش خواستگاری کرد. صاحبخانه آن 

 ن میا دریید به دیم. بایم به مسلمان دختر بدهیتوان  مین خود نییاساس آ بر تعجب گفت: ما
ن  ی.یآ اش حا؛یر  ن به خواستهبرای رسیدوجودش را شهوت فرا گرفته بود،  ِی ه سرتاپاکمؤذ 

ها وارد شد و سپس بیرای رفیتن بیه حجلیه  شد به دین آنان در آید. از این رو ابتدا به آیین آن
د، یبیه پلیه آخیر رسی قتیو .ها باال رفت با عجله از پلهعروسی که در طبقه باالی خانه بود، 
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د و یام دط نرسیکیاط پرت شد و در َدم جان سپرد و به یجا به درون ح د و از همانیش لیزیپا
 3ن جهان هشم بربست!یفر از اکبه حالت 

 اندیشه و یادآوری .3

نشدن به معصییت مطیرح شیده اسیت، اسیتفاده از نعمیت  هایی که برای آلوده از دیگر راهنمایی
ها، مرگ، حساِ  قیامیت و  یادآوری نعمت ؛نظیر تفار و اندیشه برای یادآوری همیشگی است بی

گیر خویشیتن نشید، هییچ  از ایین راه خیدادادی بهیره نبیرد و نصییحت اگیر انسیان تبعات گناه. 
َميْنُ»فرموده است:  ؛ هناناه امام صادقتواند او را به سعادت برساند گر دیگری نمی نصیحت

ُِمْنُنَْفِسِ َُواِعظًاَُفِإنَُّ ُلَ   َِِلُاِه   َُشيْئاًُُُلَْمُيَْج خداوند واعظیی  کسی که 2؛َمَواِعَظُالََّّاِ ُلَْنُ  ْغََِّيَُعَّْ  
 .«های مردم هیچ نفعی برایش نخواهد داشت در درونش قرار نداده باشد، قطعًا موعظه

 های الهییادآوری نعمت الف.

کیرد:  هیای الهیی سیفارش می در موعظیه قیومش، آنیان را بیه ییادآوری نمعت حضرت هود
ون»  ِ َِلَّك ْمُ  ْفِل ُلَ ِ واُآَلَ ُاِه  ییاد  .«دید تیا رسیتگار شیوییاد آوریا را به های خد پس نعمت  1:َفاْذك ر 

 سپاسگزاری مراتبی دارد کیه کمتیرین .شود میخداوند سبب شار و سپاس از  الهی،های  نعمت
 ؛ هناناه امیام علییهای الهی در نافرمانی خداوند ُمنعم است کار نگرفتن نعمته ب مرتبه آن،

ُ»فرموده است:  َُأَلَّ ِ ك ْمُِهِ  َُماُيَلَْزم  َِِم َُُِأَقلُّ يَّ واُبَِِّ ِِ َِاِصي َُُعلَ ُُ َْستَ یی یمتیرک 4؛ َم ه خداونید کین حق 
 .«ش او را نافرمانی نانیدیها ه به وسیله نعمتکن است یا ،بر شما دارد

 یادآوری مرگ ب.

در  مؤمنیانامییر ؛ هنانایهاز دیگر ابزارهای جلوگیری از انجام معصیت الهی اسیت ،یاد مرگ
بیرای  ،د و میرگینکمرگ را بسیار یاد »نوشت: بار و مردم مصر، ابی بن ؛من نامه خود به محمد

نمیود و  ادآوری مرگ سیفارش میییاران خود را به یفراوان  خدا افی است. رسوطکی یاندرزگو
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ان شیما و ییای م هیا و فاصیله ننده لیذتاه ییاد میرگ، شیکی د؛ هراینکاد مرگ یار یفرمود: بس می
 1.«هاست شهوت

ه کیننید ک رواییت میی پرسییدم: میردم از پییامبر : از امیام صیادقگویید حسن صیقل می
 فرمیود: آری، پییامبر شب است. امیام صیادق کساعت، بهتر از عبادت ی کاندیشیدن ی

ُ» رد؟ حضیرت فرمیود:کیر ایای است و هگونیه بایید ف هنین فرمود. گفتم: این هه اندیشه يرُّ يَم 
ُفَُ اِرَُفيَتََفكَّر  ََُلُ َتَكَلَِّمينَُِبالَْخِربَِةَُوُِبال َّ ُِ ه انسیان کیهنگامی  2؛يَق ول َُأيَْنَُساكَِّ وِكَُوَُأيَْنُبَان وِكَُماُلَ

ه تیو را کیهیا  جاینید؟ آنک ،ونت داشیتنداه در تیو سیکیها  گذرد، بگوید: آن ای می نار خرابهکاز 
  «.؟ییگو جایند؟ هرا سخن نمیک ،ساختند

 یادآوری قيامت ج.

بردن خشم معرفیی کیرده و  راه فرویاد معاد و قیامت را مالک اشتر، در عهدنامه  موالی متقیان
 فرموده است: 

ن ییر و از تمیام ایار بگیزی زبانت را در اختیشی و قدرت و تکخشم و شدت و غضب و سر 
ن کیخود را حفیظ  ،ر انداختن حملهیامور به وسیله باز داشتن خود از شتا  در انتقام و ت خ

م بیر نفیس خیود کارت را به دست گیری، و هرگز حایو عنان اخت شود تا ایناه خشمت آرام
 1اد معاد و بازگشت به سوی خداوند بیفتی.یار به یه بسانینخواهی شد تا ا

و افسیردگی آدمیی  کامی یا زیاد یاد مرگ و قیامت بودن، سبب تلخشاید این سؤاط مطرح شود که آ
هیا در زنیدگی خیود  همه انسیاناست.  شود؟ واقعیت آن است که این مس له کاماًل بالعاس نمی

ییاد اگر اما  ،شود ها می این مشاالت باع  تلخی زندگی آن 4گرفتار مشال یا مشاالتی هستند.
شان باشد، باع  تقویِت ایمان بیه پاییان آن مشیاالت و  مرگ و قیامت یای از صفات همیشگی

 آورد. جبران الهی در قیامت خواهد شد و شادمانی را برایش به ارمیان می
شیود،  هیا نیابود نمیی هیا و بیدی باور به پاداش و کیفر اعماط و اعتقاد به ایناه هیچ کدام از نیای
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 «.آید ها نزد میزبان می و میهمانی است که همراه با دردها و حادثه هاست ُپر از مصیبت
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انسیان شیود  حتی گمان به وجود معاد نییز موجیب میی. تواند عامل بازدارنده از گناهان باشد می
د اسیت تمیام فردی که به معاد ایمان دارد، معتق کند.و از گناهان دوری  ،جانب احتیاط را رعایت

رسیدگی خواهید شید و  ششود و به حسا  ریز و درشت اعمال کارها در روز قیامت محاسبه می
 .ها را خواهد دید. بنابراین مراقب رفتار خود خواهد بود جزای آن

 یادآوری پيامد اعمال د.

ری لیذت آوردن زودگیذ ییاد در پیشگیری از گناه مؤثر باشد، بهتواند  یای دیگر از عواملی که می 
َُعيْنُ»فرموده است:  ؛ هناناه امام علیگناه و باقی ماندن تبعات آن است انَ   َِ ْب ُس  لَْوُلَْمُيَََّْ ُاِه  

َِاِقلُ  اِرِمِ ُلََوَجَبَُأْنُيَْجتََِّبََهاُاْل َِ کرد، بر انسان عاقیل  اگر خدای سبحان از گناهان نهی هم نمی  3؛َم
 «.کندها دوری  از آنکه الزم بود 

عاقل در این روایت، به این معناست که بهره بردن از نعمت تعقل و اندیشه، سبب دورانیدیش  واژه
شدن زمینه گناه، به آثیار و پیامیدهای  هنگام آمادهشود؛ به طوری که  نگر شدن انسان می و عاقبت

ایین همیه پیامید، ارزش هنید لحظیه  فهمد که کند و می میتوجه  ،منفی زیادی که یک گناه دارد
  ردار، نقش مهمیی در بازدارنیدگیکن اندیشیدن درباره حسابرسی یرینی زودگذر را ندارد. بنابراشی

اَسيب واُ»فرموده است:  خدا از همین روست که رسوط از گناه دارد. َِ اِسب واَُأنْف َسك ْمُقَْبيَلَُأْنُ   ََ
ُُِ َِْر واُلِْل ز  ه به حسا  شما برسیند، خودتیان اش از آنیپ 2؛رُِاْْلَكْبََُُُوُِزن وَهاُقَبَْلَُأْنُ  وَزن واَُوُ ََجهَّ

د و خیود را یشتن را بسینجید، خویریه مورد سنجش قرار گاش از آنید و پیش برسیبه حسا  خو
 «.دین امتحان آماده سازیتر برای بزرگ

اسممتخوانوممموىماهمموراننگممر


3بیغقهرافك رهانمررررمرورمر


 گوید: می مرحوم آیت الله شیخ محمدکاظم شیرازی
هیا  از نجف تا شیراز بودم. شیب مرحوم میرزا ابراهیم محالتی شیرازی ،همراه عالم بزرگ

نشسیت و کسیی را هیم  کیردیم، ایشیان در ییک هیادر خصوصیی تنهیا میی راق مییتیکه ا
در »فرمیود:  ،ماند. علت را از ایشان سؤاط کردم پذیرفت و تا یک ساعت در تاریای می نمی

روزی ییک سیاعت بیرای »فرمیود:  ،که بیه شییراز رسییدیموقتی . «مگوی شیراز به شما می
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جبرانش کنم و اگر کار خوبی  ،ام ام تا اگر کار بدی کرده محاسبه اعماط روزم اختصا  داده
   1.«او را شار کنم ،انجام دادم، به خاطر توفیقی که خداوند به من داده

 جهانگردی هـ.

کیرده دعیوت آمیوزی از پیشیینیان  انگردی و عبرتجهرا به همگان قرآن حایم به صورت مارر، 
ی داشیته یها ردند تا دطار نین سیا آنان در زمیآ» سوره حج فرموده است: 31در آیه  است؛ هناناه

ه با آن )ندای حی  را( بشینوند؟! هیرا کی یهای شنوا ا گوشینند؛ ک کقت را با آن دریه حقکباشند 
 2 .«گردد ور میک ،هاست نهیه در سکی یها ه دطابل ؛شود نا نمییهای ظاهر ناب ه هشمک

اندیشیه کیردن  1؛كََف ُِبَماَُسلََفُ ََفكُّراًُ»ه است: معنا فرمود در کالمی کوتاه ولی ُپر مؤمنانامیر
 .«در آنچه گذشته است، )برای سعادت انسان( کافی است

استخوانوپشِمآنگرگمانعیمان


4ر گریروپ مرگیریمراىِمهمان


رمادزسرر هراینهستیوعاقلا


5چونش یرانجامفرعونانوعماد


 است، فرموده است: « رساله سعادت»که در واقع  در نامه خود به امام حسن امام علی
ادش آور. در شهرهای یبه  ،ن و آنچه را بر سرشان آمدهکفرزندم، اخبار پیشینیان را بر قلبت عر؛ه 

جا منتقیل شیدند و در که از انیو نگاه کن در آنچه انجام دادند و ا نکان آثارشان سفر یآنان و در م
نیار دوسیتان که آنیان از کیابی یی می ردند. اگر این کار را انجام دادی، درکجا فرود آمدند و منزط ک

ی از آنیان خیواهی یایزمانی هیون  کی تو هم به اندیار غربت وارد شدند و گویخود رفتند و به د
 3شد.

                                                           
 . 13؛  های شگفت داستان. سید عبدالحسین دستییب؛ 1
 آموزی امر شده است.  آیه دیگر نیز به جهانگردی، با هدف عبرت 12. در 2
 . 293،  2؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 1
 . ِمهان: بزرگان.4
 ؛ دفتر اوط، سایت گنجور.مثهوی معهویالدین محمد مولوی بلخی؛  . جالط3

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh145/ 

 .41، نامه472؛ تصحیح صبحی صالح؛  البالغه نه سین شریف الر؛ی؛ . محمد بن ح3

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh145/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh145/
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 (4یشگیری از گناه)های پ راه
 یادخدا( ،نماز، پرهیز از مقدمه گناه)

*علیخادمی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
 ،هایی که جهت پیشگیری از گناه و معصیت الزم اسیت سه نمونه از خوداقدامی مقاله پیشین،در 

همیت درباره ا شود.امام علی بیان میسه مورد دیگر به صورت مختصر . در این مقاله شدبیان 
لُ ُُيََّْبَِغيَُأْنُيَك ونَُ»فرموده است: خودمراقبتی و تشوی  به  ج  َهيِْمَّيًاَُعلَي ُُالرَّ ُُُنَْفِسي ُُُِم  َراِقبيًاُقَلْبَي   م 
اِفظًاُِلَسانَ  شیه مراقیب قلیب خیود و یش اشیراف داشیته و همیه انسان بر خیوکسزاوار است  3؛ ََ

ُِ َُُوَُراقََبُِفيُيَْوِمي ُِ» عاقل فرمود: همچنین در توصیف مؤمن .«شتن باشدینگهدار زبان خو َُُغيَ 
شه هند قدم جلیوتر را یش باشد و همیر فردااه در امروز به فکسی است ک 2؛... ُمًاَُأَماَم  ََُوُنََظَرُقَُ

 .«ندیبب

 پرهيز از مقدمه گناه  .1
ت کیه همیه احایام الهیی دارای مصیلح معتقدنیدتسنن،  امامی و معتزلیان از اهل شیعیان دوازده

تیر  تیر و مهیم ای بیرای دسیتوری بیزرگ برخیی دسیتورات الهیی، مقدمیه .هستندآشاار یا پنهان 
بیرای مصیلحتی  ای گرفتن دارای مصلحت است، ولیی خیود مقدمیه و؛و ؛ برای مثاطباشند می

موجیب ها و هشدارها نیز برخی رفتارها، از آن جهیت کیه  تر یعنی نماز است. در حوزه نهی بزرگ
ناشی  خطراتبه با توجه  ؛ برای مثاطگیرند مورد نهی و هشدار الهی قرار می شود، ارتاا  گناه می

از خطیرات   رییشیگیی از طیرق پیای؛روری به عنوان  گویی و پرهیز از سخنان غیر کم ،زباناز 
                                                           

 .قم هیعلم حوزه یعال سطح استاد* 
 . 979؛  غررالقکم و دررالکلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ 3
 .112،  04؛ تصحیح صبحی صالح؛ خطبه البالغه نه محمد بن حسین شریف الر؛ی؛  .2
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ب یای از بزرگیان، نخسیتین گیام در تهیذ عیده از این روکید قرار گرفته است. أمورد توصیه  ،زبان
 ؛دانند. در روایات اسالمی از دروغ شوخی نیز نهیی شیده اسیت می« کنترط زبان»له  نفس را مس

َُوُالْكَِبيَرُ» فرمود: به فرزندانش می امام سجاد .باشد هند گناه نمی هر ِغيَرُِمَّْ   ا َّق واُالْكَِذَبُالصَّ
َُوَُهْزٍلَُفِإنَُّ ُِج ٍّ لَُُُِفيُك لِّ ج  ِغيِرُاجُُُِْفيُُِإَذاُكََذبَُُُالرَّ د، خیواه یزیاز دروغ بپره 3؛تََرىَُعلَ ُالْكَِبيرالصَّ

ه کیند ک ر میی، انسان را دلکوهکرا دروغ یباشد و خواه بزرگ، جدی باشد و یا شوخی؛ ز کوهک
 .«از دروغ بزرگ نترسد

از روابیط   رییشیگیهیا، پ نخیوردن نظیام خیانواده هیم بیه  ای بیرای عایت حجا  کامل، مقدمهر
بزرگیان دینیی نسیبت بیه ایین حساسییت بسییار  است.اد طالق و... یری از ازدینامشروع، جلوگ

 ،حجیابیبیدکارشناسیان معتقدنید  سیوز آن اسیت. تبعات و پیامدهای خانمانسبب به ، مو؛وع
کنید کیه  بینی را در میان همسیران ایجیاد مییهای مذهبی، نوعی بد خصو  در افراد و خانواده به

های خانوادگی در ردییف نخسیت علیل  ات، نابسامانیبعضی مطالعبنا بر  .برانگیز است اختالف
برخیی  .داشته باشدریشه فردی همسران  تواند در مسائل بین ها می این نابسامانی دارد.طالق قرار 

هیای  بیر اسیاس بررسیی 2اند. دانستهها  درصد طالق 13تا  11علت کارشناسان نیز بدحجابی را 
 .مسیائل عفیاف اسیتنایردن و رعاییت  ها بیه علیت بیدحجابی درصد طالق 37انجام شده، 

شدن حریم روابط زن و مرد در اجتماع و گسیترش افایار انحرافیی در  شاسته، سبب بدحجابی
 1یابد. افزایش میدر نتیجه، آمار طالق و فحشا شود و  میجامعه 
 گریزی خلوت

، برخیی پذیر است گونه که برخی گناهان به صورت گروهی و همراهی با رفی  نابا  اماان همان
اوقات تنهایی و فراقت را با کارهای بنابراین باید  4افتد. اتفاق مینیز در تنهایی افراد گناهان از دیگر 

 نمیود.هیای حیالط بیه عنیوان جیایگزین اسیتفاده  و از لذت کرد ... ُپر عبادی، هنری، ورزشی و
 است.بط تمرنیز ها و حاکمیت  به خانوادهاجرایی شدن این مس له افزون بر تالش فردی، 

                                                           
 . 440،  2؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 .1407مرداد  27؛ «زند بدحجابی به طالق دامن می». خبرگزاری جوان آنالین؛ 2

https://www.javanonline.ir/fa/news/407202 

 . همان.1
 .110. ر.ک: نساء: 4
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 نماز .2

بنیده عبادت بندگان، هیچ سودی برای ساحت پروردگار غنی و قادر ندارد و همیه آثیارش متوجیه 
؛ ها وجود دارد، پیشگیری از وقوع گنیاه اسیت ترین آثاری که در همه عبادت یای از مهم شود. می

ْْ ی»فرماید:  هناناه خداوند می ُُ اُس اْعُبُدوا َربَّ َها النَّ ْْ الَّ   ا ایُّ ـ ُُ ْْ َلَعلَّ ُُ ِذیَن ِمـْن َقـْبِل ْْ َو الَّ ُُ ِذى َخَلَق
ُقوَن  ش از شیما یه پیکیسیانی را که شما و کس کآن  ؛دینکای مردم! پروردگار خود را پرستش  3: َتتَّ

َهـا یـ»فرماید:  میاز گناه روزه گی دهمچنین درباره اثر بازدارن .«دیزگار شویتا پره ،دیبودند آفر ا َأیُّ
ذیَن آَم  ُقـونالَّ ْْ َتتَّ ـ ُُ ْْ َلَعلَّ ُُ ذیَن ِمْن َقـْبِل یاُم َكما ُكِتَب َعَلی الَّ ُْ الصِّ ُُ کیه  کسیانیی ا 2: ُنوا ُكِتَب َعَلْی

هناناه بر کسانی که قبیل از شیما بودنید واجیب شید؛  ؛روزه بر شما واجب شده !اید ایمان آورده
 «.شاید پرهیزگار شوید

آن را مایه پیشگیری پیشگیری از گناه دارد، به صراحت د در نماز نقشی ویژه و بسیار زیااز آنجا که 
ِْ الصَّ َة ِإنَّ الصَّ َة َتْنهی» ها معرفی نموده اسیت: از نافرمانی ـر  َو َأِق َُ ِْ َو اْلُمْن و  1؛...َعِن اْلَفْحَّا

آنجاسیت  اهمیت این مس له تیا .«دارد می ها و گناه باز یه نماز )انسان را( از زشتکنماز را برپا دار 
ُ»است: فرموده  خدا رسوطکه  ُِإَلَّ ِ َّْكَِرُلَيْمُيَيْزَدْدُِميَنُاِه  َشاِ َُوُالْم  ِْ َُعِنُالَْف َُصََل     َمْنُلَْمُ َََّْه  

ِْ اًُ ای از نماز، جز دوری از خدا بیه  کسی که نمازش او را از فحشا و منار باز ندارد، هیچ بهره 4؛ب 
 «.دست نیاورده است

َزردرزكممما جوشممم وافزونمممی


5ازفرشاوم كمردرصمال  عصمت


 منبر نماز

 تقی خوانسیاریمحمد دیالعظمی س الله تیدامادشان مرحوم آ بارهدر العظمی اراکی اللهآیت
  گفته بود:

 ،نعمت بزرگی به شما داده و آن کیخدا »روزی علما و مبلیان و وعاظ را گرد آورد و گفت: 
ن ید ایتوان ه میکن را خدا به شما داده است یا و الم استکاحت نعمت طالقت لسان و فص

                                                           
 .21. بقره: 3
 .104. بقره: 2
 . 33. عنابوت: 1
 .170،  97؛ جبقاراألنوارباقر مجلسی؛  . محمد4
 ؛ دفتر ششم، سایت گنجور.مثهوی معهویحمد مولوی بلخی؛ الدین م . جالط3

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh/102 
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هیون نمیاز در خو  است یک منبر را مخصو  نماز کنیید؛ د. یل مردم دهیمنبرها را تحو
با این قدرتی که خیدا بیه نند. ک می  ی به آن نگاهاوهکف شده و مردم با نظر یانظار مردم خف

را بیه میردم بفمهانیید و آن را درنظرشیان بیزرگ  توانید این اهمیت نماز شما داده است، می
 3«.کنید

 چگونگی بازدارنگی نماز

هیا بییان  از آنهای متعددی مطیرح شیده اسیت کیه برخیی  درباره هگونگی این اثر نماز، تحلیل
 2شود: می

 . بازدارندگی محدود1

بیه  باییدار یعنیی نمیازگز است؛بازدارندگی نماز از گناه، معلوط رعایت احاام صحت و قبولی آن 
و ... رعاییت  خاطر صحت نمازش، دستوراتی را مانند غصبی نبودن ماان و لباس، طهارت بدن

در صدد بییان عادی و معمولی است؛ در حالی که آیه  ،اثر؛ زیرا این مردود استتحلیل این کند. 
   است.اثری خا  و ویژه 

 بازدارندگی تشریعی . 2

در  کنید و انسیان به صورت تشریعی از فحشا و منار نهی میینماز انسان را  ،برخی روایاتبنا بر 
يََلَةُ»فرموده است:  خدا مخیر است. رسوط ،اطاعت کردن یا ناردن ََلَُصََلَةُِلَمْنُلَْمُي ِطِعُالصَّ

َّْكَر َشاِ َُوُالْم  ِْ ََلِةَُأْنُ َََّْه َُعِنُالَْف ُالصَّ کسی که از فرمان نماز اطاعیت نانید، نمیازش  1؛َوَُطاَعة 
 .«آن است که از فحشا و منار دوری کند ،نماز نیست و اطاعت از فرمان نماز

امیا  ،کنید یکیه دیگیری را از فحشیا و منایرات نهیی میتشیبیه کیرد انسانی  را بهنماز شاید بتوان 
در نمیاز نییز  ؛را عملیاتی کندکننده  نهیالزمه نهی این نیست که شنونده حتمًا گفته  که گونه همان

 ؛ زییرا انسیانیگونه نیست که نمازگزار )به صورت تاوینی( از گناهان دور شیود یناو  هنین است
 تواند بازدارنده او از گناهان باشد. کند، نماز نیز نمی بر خالف دستورات خداوند عمل میکه 

 بازدارندگی تکوینی و طبيعی. 3

از گناه  ،ویت ملاه ایمانهند در آینده به واسطه تق نماز، نمازگزار را هربرخی تحلیلگران معتقدند 
                                                           

 .13؛   الله اراکی، یک قرن وارستگی آیت. علی صدرایی خویی؛ 3
 . 179،  97؛ جبقاراألنوار. ر.ک: محمدباقر مجلسی؛ 2
 . 170. همان،  1
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خوانید، ولیی اهیل  نماز میی خدا جوانی از انصار با رسوط در روایتی آمده است:دارد.  باز می
ُيَْومياًُ»درباره او فرمود:  فحشا نیز بود. پیامبر  ِ ُ َََّْها َُصََل َ   بیاخخره روزی نمیازش او را از  ؛ِإنَّ

  3هیزی نگذشت که او توبه کرد.اتفاقًا هنین شد و «. کند  ارتاا  فواحش نهی می
   نویسد: می عالمه طباطبایی

از آنجا که نماز مشتمل بر ذکر خداست و این ذکر، اواًل ایمان به وحدانیت خیدای تعیالی و 
گوید که خدای خود را با  یکند و به او م یرسالت و جزای روز قیامت را به نمازگزار تلقین م

از او درخواست کن که تو را به سوی صراط مستقیم اخالِ  در عبادت مخاطب قرار بده و 
کنید کیه بیا روح و بیدن  یثانیًا او را وادار م هدایت کرده و از ؛اللت و غضبش دور نماید.

خود متوجه ساحت عظمت و کبریایی خدا شده، پروردگار خود را با حمد و ثنا و تسیبیح و 
 .ر همه بندگان صالح سیالم بفرسیتدمسلاان خود و ب تابیر یاد آورد و در آخر، بر خود و هم

و از  -که نوعی آلیودگی روحیی اسیت - کند به ایناه از حدث  یبر این، او را وادار م افزون
خب  یعنی آلودگی بدن و لباس، خود را پاک کنید و نییز از اینایه لبیاس و مایان نمیازش 

و در انجام آن تا  پس اگر انسان مدتی کوتاه بر نماز خود پایداری کند .بپرهیزد ،غصبی باشد
حدی نیت صادق داشته باشد، ملاه پرهییز از فحشیا و منایر در او پییدا خواهید شید؛ بیه 
طوری که اگر فر؛ًا انسان یک نفر را موکل بر خود کند که دائمًا ناظر بر احوالش باشید و او 

د، قطعًا هنان تربیت کند که این ملاه در او پیدا شود و به زیور اد  عبودیت آراسته شو را آن
دستور  ،دهد یتربیت او مؤثرتر از تربیت نماز نیست و به بیش از آنچه که نماز او را دستور م

 2کند، وادار نخواهد کرد. ینخواهد داد و به بیش از آن مقدار که نماز به ریا؛ت وادارش م
از  با توجه بیه تصیریح قیرآن بیه نقیش وییژه نمیاز در بازدارنیدگیشاید این سؤاط مطرح شود که 

هند احتماط در پاسخ به این پرسش مطیرح  1گناهان، هرا شاهد گناه برخی از نمازگزاران هستیم؟
 است:

 بطالن نماز الف.

و؛یو، تواند یای از دالیل این مس له باشد؛ برای مثیاط  ادا ناردن نماز صحیح با شرایط الزم، می
گر اجزا و شرایِط نماز صحیح های دیگری مانند قرائت، رکوع و سجود و دی تیمم، غسل و یا بخش

                                                           
 . همان.3
 . 144،  11؛ جالمیزان فی تفسیر القرآنایی؛ . سید محمد حسین طباطب2
 . 143. ر.ک: همان،  1



16    9311 رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

در  گاه نمازی از اصل باطل باشد، توقع اثرگیذاری کامیل از آن نیامعقوط خواهید بیود. نباشد. هر
ممان است شخصی شصت و یا هفتاد »آمده است که فرمود:  روایتی منسو  به امام صادق

شود کیه نمیازش  یهگونه م» پرسید:. راوی «سالش باشد، ولی نمازش مورد قبوط خداوند نباشد
زیرا خداوند دستور داده است در و؛یو پاهیا را مسیح » حضرت فرمود: «.شود؟ میمقبوط واقع ن

 3.«شوید کند، ولی به جای مسح، پاها را می
 نماز نشدن قبول ب.

اگر نمیازی بنابراین ممان است نمازی دارای شرایط ظاهری باشد، ولی مقبوط درگاه الهی نباشد. 
فرمیوده  داشته باشید. امیام صیادقاثرگذاری کامل داشت ، نباید توقع تاس مقبوط واقع نشده

َشياِ ُ»است:  ِْ َُعيِنُالَْف َُصيََل     َِتْي   ْرَُهيْلَُمََّ ُلَْمُ  ْقبَْلُفَلْيََّْظ  ُْ َُأ ِْلََمَُأُق بِلَْتَُصََل     َُأْنُيَ بَّ ََ َوَُمْنَُأ

ُق بِلَْتُِمَّْ ُ  َِتْ   َّْكَِرُفَِبَقْ ِرَُماَُمََّ کس دوست دارد بداند نمازش قبوط شده ییا نیه، ببینید آییا هر  2؛الْم 
 نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته یا خیر؟ پس به هر قیدر کیه نمیازش او را از گنیاه بازداشیته

 «.، مقبوط واقع شده استاست

بیش از بیست عامل مختلف برایش ذکر شیده  کهاست  یهرایی قبوط نشدن نماز، مبح  مستقل
 فرموده است: ه امام صادق؛ از جملاست

رد و هیه ینمیاز از او نپیذ ییکن است پنجاه ساط بر انسان بگیذرد و خداونید ابه خدا سوگند مم
د یشناسی سی را میکاران خود یگان و ین است. سوگند به خدا، شما از همسایتر از ا زی سختیه
ید پذیرفت. خداونید شمردنش، آن را نخواه کی از شما نماز بخواند، به سبب سبیاه اگر برای ک

ف شیمرده ییه خفکیزی را یین است هاند. هگونه ممک نیز جز هیز خو  و شایسته را قبوط نمی
 1رد؟!یبپذ ،شده است

 روح بودن نماز بی ج.

هیایی  بیا واژه ،در قیرآن« صیال »اقامیه کننید. لفیظ آن را نه اینایه  ،خوانند میرا برخی افراد نماز 
اسیت. مسیلمانی کیه « داشتن نمیاز پا بر»که به معنای  است آمده« أقیموا»و « یقیمون»همچون 
ُ»فرمیوده اسیت:  امبرییپ؛ هناناه دارد، نماز در تمام زندگی او دیدنی است یپا م نماز را بر ِإنَّ

ُس  ُْ ُلَ   ََلَةََُلُي كْتَب  َِبَْ ُلَي َصلِّيُالصَّ َِْبيِ ُِمينُْاْل ُلِْل َهاَُوُِإنََّماُي كْتَيب  ْشر  َهاَُوََُلُع  َُُمياَُعَقيلََُُُصيََل ِ ُُُِس 
                                                           

 .41،  4؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
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دهیم آن را هیم بیرای او ییک ه ایبل و ممان است انسانی نماز بگزارد، ولیی ییک ششیم 1؛ِمََّْها
ه از روی توجیه و تعقیل خوانیده شیده کنویسند  سند؛ زیرا آن مقدار از نماز را برای انسان مییننو

 .«باشد

 وجود مانع د.

یعنیی اگیر میانع و  ؛نه اثیر قهیری و حتمیی ،ماز استی نیبازدارندگی از گناه، اثر طبیعی و اقتضا
اگیر حیاط دارد.  یارد و نمیازگزار را از فحشیا بیاز میذگ  میاثر خود را نماز مزاحمی در بین نباشد، 
نماز و موانع، مانند دو کفه تیرازو هسیتند در واقع کند.  یدیگر اثر نم د،ریگبمانعی جلوی اثر آن را 

کند؛ اما هنگامی که کفیه موانیع سینگینی  ینمازگزار گناه نم تر شد، سنگینکفه یاد خدا گاه که هر 
 شود. یو مرتاب معصیت مغافل، د، نمازگزار از حقیقت یاد خدا نک

 یاد خدا .3

ه معرفیی شید گنیاهنماز به عنوان یک بازدارنیده مهیم از افزون بر ایناه سوره عنابوت،  33در آیه 
نظرهای گوناگونی مطیرح کردنید. یاد خدا ران پیرامون مفس است؛ به یاد خدا نیز اشاره شده است.

، یاد خدا بر خیالف نمیاز، بیه وقیت و شیرایط خاصیی بر پایه حدیثی منسو  به امام صادق
و نقشیی بیشیتر است تر از نماز  از فحشا و منار، بزرگ انسان داشتن در نگاه واختصا  ندارد و 

ُِ»درباره  دارد. امام صادق ُاِه  رو شدن  ادآوری خدا به هنگام روبهیمراد، »فرمود: « َأكْبَرُ َُوُلَِذكْر 
   2.«ا حرام الهی استیبا حالط 

 نیز فرموده است: خدا رسوط
ام غالبًا به من مشیوط و در حاط یاد و ذکیر مین  ه بندهکگاه بدانم  خداوند سبحان فرمود: هر

ن شید، اگیر بخواهید یهنی ام م. وقتیی بنیدهینمیا ل میییاست، او را به مناجات با خود متما
آنیان  .درستی که آنان دوستان واقعی مین هسیتند شوم. به ب شود، مانعش میای مرتیخطا

م و عقیا  ینمیا کن را هالیگاه بخواهم زم ه هرکسانی هستند کران واقعی هستند. آنان یدل
 1دارم. یم ت و عقوبت را از مردم برکها هال نم، به خاطر آنک

                                                           
 .423،  1؛ جلیعوالی اللئاجمهور؛  الدین ابن ابی . محمد بن زین1
 .429،  2؛ جتفسیر عیاشی. محمد بن مسعود عیاشی؛ 2
 .231؛  عدة الداعیفهد حلی؛  . احمد بن محمد ابن1
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 نشانه ذکر 

 فرموده است:  خدا رسوط گناه است؛ هناناهانسان از ، دور کردن و یاد خدافلسفه ذکر 
َُ ُاِه  َِ َُفَقْ ُنَِسيَيَُُُمْنَُأَطا َ َُوَُمْنَُعَص ُاِه  َُوُ ََِلَو     َُوُِصيَام    َُوُِإْنُقَلَّْتَُصََل     َ َفَقْ َُذكََرُاِه 

َُوُ ُِ َُوُِصيَام    َُوُِإْنُكَث َرْتَُصََل     َ ُلِلْق ْرآنُِاِه  خیدا را ، نیدکه خدا را اطاعت کسی ک 3؛ََلَو    
ه خیدا را کیس کیباشد و آن  کاگر هه نماز و روزه و قرآن خواندنش اند است؛ اد داشتهیه ب

 اد باشد.یاگر هه نماز و روزه و قرآن خواندنش ز کرده است؛ند، خدا را فراموش کنافرمانی 
ترین مواردی است که در پیشیگیری  اولین و مهمحقیقت اگر هه باید توجه داشت که یاد خدا، در 

 .است از گناه مؤثر
 ازدواج یک دزد 

بیود؛  زهکیو پیا کای آراسیته و ظیاهری پیا نه مردی با ههیرهی، در شهر مدخدا در زمان رسوط
هیا، بیه  انسانی نخبه و برجسته است. او در بعضی از شب ،مانیان اهل ایی در میگو که ای گونه به

ادی ییاثاث ز و ای باال رفت وار خانهیشبی برای دزدی از د .رفت هشم مردمان به دزدی می دور از
با خودش گفت: مرا امشب دو خوشیحالی  ی که در خانه تنهاست.جواندید و زن ان خانه یدر مرا 

ه کین حاط و هیوا بیود یدر ا ن زن!یختن با ایی هم درآویامتی، ین همه اثاث قیی بردن ایااست، 
ت و خیالف و ین همه گناه و معصییمگر بعد از ا و با خود فار کرد زد شبی به دلیبرقی غناگهان 
ا در آن روز ییآ ؟نیدک یمؤاخذه نماو را  مگر بعد از مرگ خداوند د؟شو ام مرگ دهار نمیکخطا به 

مان یبیه سیختی پشی ،شه و ت ملیزی هست؟ پس از اندیومت و عذا  و عقا  ح  راه گرااز ح
ناگهیان  .آمید امبرییمحضیر پ وقتی که صیبح شید، بیه لی به خانه برگشت.شد و با دست خا

ا  شید و یشیرف امبرییعنی آن زن جوان به محضیر پیخانه شب گذشته،  رد صاحبکمشاهده 
 ، امیانماقصد داشتم شوهر ن .ار من استیادی در اختیثروت ز و زنی بدون شوهر هستم» گفت:

ولی میرا در وحشیت و  ،زی نبردهیهه ه اگر است؛ مدهام آ شب گذشته به نظرم آمد دزدی به خانه
اگر صالح  است. م نماندهیبرا ،نمکی در آن خانه زندگی یه به تنهاانیجرأت ا است. ترس انداخته

ل ییاگر م»به زن فرمود:  و ردکحضرت به آن دزد اشاره  .«دینکد شوهری برای من انتخا  یدان می
. حضیرت آن «سیتیاز جانب من میانعی ن». زن گفت: «مآور نون به عقد او درکا داری تو را هم

مین  ،آن دزد»ت: گفی زن را برای آن شخص عقد بست. وقتی زن و شوهر به خانه رفتنید، شیوهر
                                                           

 . 477؛  معانی األخبار. محمد بن علی صدوق؛ 3
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میالی شیده   ب گناهابردم، هم مرت بودم و اگر دست به دزدی زده بودم و با تو هند لحظه به سر می
آن  ،دمیرسی شب به وصاط تو نمی کیش از یب کت شهوانی؛ و بدون شیبودم و هم آلوده به معص

ه کین مقیدر فرمیود یاد خدا افتادم و گنیاه نایردم، خداونید هنییولی هون به  ؛  حرامیهم از طر
 3. «امشب از در  منزط وارد گردم و تا آخر عمر با تو زندگی خوشی داشته باشم

 راهب و زن پاکدامن

 آمده است:  روایتی از امام سجاددر 
 فقط آن زن نجیات یافیت.کشتی شاست و  ، اماواده خود به سفر دریایی رفتمردی با خان

ای رساند. در آن جزیره، راهزنی بود که از هیچ گنیاهی  خود را به جزیره ،ای پاره  تخته زن بر
؟» را دید، پرسید:راهزن زن وقتی باک نداشت.  انسیان »زن گفیت:  «.انسان هستی یا جین 

هیرا » با آن زن را کرده بود، وقتی او را پریشان دید، پرسید:راهزن که قصد نزدیای . «هستم
و با دسیت خیود بیه آسیمان اشیاره کیرد.  «ترسم از او می» گفت:زن  «.پریشان و نگرانی؟

. «به عزت خدا سیوگند، نیه»گفت: زن  «.ای؟ آیا تا به حاط هنین کاری کرده»گفت:  راهزن
گونیه  ایین ،ای نیون هنیین کیاری نایردهک تو که تا»زن گفت:  راهزن تحت ت ثیر خداترسِی 

. سیپس برخاسیت و «احوالی و ترس، سزاوارترم ترسی؛ به خدا سوگند که من به پریشان می
راهبیی  در راه. کرد ؛ در حالی که به توبه و اصالح خود فار میگشتازاش ب به سوی خانواده

مین ». جیوان گفیت: «از خداوند بخواه که برایمان ابری بفرستد»گفت:  اوراهب به  را دید.
راهیب گفیت:  «.کار خوبی نزد خدا ندارم که جرأت درخواست هیزی از او داشیته باشیم!

هیا سیایه  . طیولی ناشیید کیه ابیری آمید و بیر سیر آن«کنم، تو آمین بگو پس من دعا می»
راهی رسیدند و جوان به راهی و راهیب بیه   انداخت. مدتی را زیر سایه ابر راه رفتند تا به دو

 ؛تو از من بهتیری»دیگر رفت. ابر با جوان همراه شد. راهب رو به جوان کرد و گفت:  راهی
جیوان  «.برای ایناه دعای تو اجابت شد، ولی دعای من اجابت نشد. ماجراییت هیسیت؟

هون ترس از »ماجرای خود با آن زن پاکدامن و خداترس را برایش بازگو کرد. راهب گفت: 
اکنیون مواظیب  .ات آمرزییده شیده اسیت گناهیان گذشیته گرفت،  خدا همه وجودت را فرا
 2.«کارهای آینده خود باش
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 اشاره
که خداونید آنیان را محبیو  خیود دانسیته در برخی آیات قرآن، ههره مؤمنانی به تصویر کشیده 

 توبیه»، «کننیدگان  توکیل»، «صیابران»، «پرهیزکیاران»گیروه  ُنیهتوان بیه  مؤمنان را میاست. این 
پییروان و فرمیانبران » و «کنندگان عدالت پا بر»، «نیاوکاران»، «رزمندگان»، «کنندگان و پاکیزگان 

مورد توجه خیا  قیرآن کیریم قیرار  ها هر یک از این گروهاز آنجا که  3.تقسیم کرد« از پیامبر
از مییان  2ها به صورت مستقل بیان و بررسیی شیوند. روهگهر یک از این شایسته است  ،اند گرفته

تقواپیشگان هستند کیه در متیون نخستین گروه، پرهیزکاران یا  پردازیم. تنها به هند گروه میها،  آن
 گوییم. ها سخن می آن هدر هند محور دربار ،در این جلسه .اند دینی بسیار مورد توجه قرار گرفته

 مفهوم تقوا
اسیت. تقیوا در لییت، بیه معنیای حفیِظ خیود از هیزهیای « ِوقاَیه»و مصدر « وقی» هتقوا از ماد
یشتنداری در برابر هیزهایی است که انسیان و در عرف اهل شرع به معنای خو ،زیانبار ترسناک و

بیه پارسیایی و  ،تقیوا در فارسیی 1آیید. اندازد و با تیرِک امیور ممنیوع بیه دسیت میی را به گناه می
شود. از مفاهیم نزدیک به تقوا، مفهوم َوَرع است که بیه معنیای اجتنیا  از  پرهیزکاری ترجمه می

                                                           
 قم . حوزه علمیه 4دانش آموخته سطح * 
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 1محرمات است.

 اهميت تقوا

ات فراوانی در با  اهمیت تقوا آمده است که در اینجا سیه ناتیه را ییادآور نا ،در قرآن و روایات
 شویم. می

 . محور دعوت همۀ پيامبران خدا1

ت کید ویژه  ،های اصلی ادیان آسمانی مایه رئوس تعلیمات رسوالن و خمیرپس از بیان قرآن کریم 
فرماید:  می ه حضرت نوحهناناه نسبت ب؛ شود یادآور میرا آنان بر رعایت تقوا از سوی مردم 

َبْت َقْوُم ُنوٍح اْلُمْرَسِلیَن ِإاْ » ْْ ُنوٌح أَ  َكذَّ ْْ َأُخوُه ـَه َو قاَل َلُه ُقوا اللَّ ْْ َرُسوٌل َأِمیٌن َفـاتَّ ُُ ي َل ُقوَن ِإنِّ ال َتتَّ
ا تقیوا ییه برادرشان نوح به آنان گفیت: آکردند، هنگامی کب یذاقوم نوح، رسوالن را ت 2:َأطیُعوِن 

مًا من برایتان فرستادهینک  مین شهیپ د و میرا اطاعیت یینکشه ین هستم. تقوای الهی پیای ام د؟! مسل 
داری و خیرخیواهی  مراعات تقوا را محور دعوت خود قیرار داده و از امانیت نوح نبی«. دیینما

یین تعیابیر از زبیان حضیرت ایاد کرده اسیت.  خود به عنوان شاهد صدق خویش در این دعوت
نیز در گفتگوی آنان با قومشان تارار  1بحضرت لوط و حضرت شعی ،رت صالححض ،هود

نییز  3و حضرت عیسیی 4الیاسحضرت همچون  یشده و مشابه آن از زبان پیامبران دیگر
 آمده است.

 . بهترین توشه سفر آخرت2

مایید: فر کنید و میی تقوا را بهترین توشه این سفر معرفی می حج، قرآن کریم در ؛من بیان احاام
ْقوى» اِد التَّ نَّ َخْیَر الزَّ ِِ ُدوا َف ْلبـاب  َتَزوَّ ُقوِن یـا ُأوِلـي اْْلَ  ،توشیه ن رهید و بهتیرییتوشیه بردار ره 3: َو اتَّ

در بازگشیت از جنیگ  امیرالمؤمنینوقتی «. دینکزگاری است و ای خردمندان! از من پروا یپره
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  هنین خطا  کرد: مردگان را این ه،آیاین با استمداد از  به وادی السالم رسید، صفین
ای ؛ انگیز، و جاهییای خشییک و ویییران و گورهییای تاریییک ای اهییل سییرزمین وحشییت

د ییشروان مایشما پ! ار غربت، ای اهل تنهایی، ای اهل وحشتینان دکنان، ای ساینش کخا
تیان، های اما در خانیه؛ وستیم پیز در پی شما آمده به شما خواهید و ما نیه جلوتر از ما رفتک

ن خبیری اسیت یم کردند. ایساونت گزیدند و با همسرانتان ازدواج کردند و اموالتان را تقس
 ه ما داشتیم، پس شما هه خبر؟ک

َُْلَُ»فرمود: سپس به همراهان خود  ُِ مُفييُالكَيَل وك مُأنَُّأماُلَوُا ِذَنُلَه   3؛َخييَرُاليِزاِدُالتَّقيوىُُخبَير 
توشیه،  ن رهیه بهتیرکیدادنید  دادنید، بیه شیما خبیر میی میی گفتن  سخن  نان اجازهید اگر به ایبدان

 «.تقواست
 گوید:   مییای از تابعین ابوحازم، 

عبارتنید از: شییطانی کیه گمیراهم  هیا  که ههار تیای آن هستند  ههارده دشمن در کمین من
منافقی کیه بیا مین  و جنگد کافری که با من می  ؛کند مؤمنی که به من حسادت می ؛کند می

کند. ده دشمن دیگر هم عبارتند از: گرسنگی، تشنگی، گرما، سیرما، برهنگیی،  میدشمنی 
طاقیت مقاومیت در  ،من تنها با سیالحی کامیل پیری، بیماری، فقر، مرگ، و آتش ]دوزخ[. 

 2.یابم ها را دارم و سالحی برتر از تقوا نیز برای این کار نمی برابر آن
از دانید؛  آنان را وارثیان بهشیت می ،م نیک تقواپیشگانسرانجابا بیان  یقرآن کریم در آیات متعدد

اً »فرماید:  جمله می ِتي ُنوِرُث ِمْن ِعباِدنا َمْن كاَن َتِقیًّ ُة الَّ ه کین همان بهشیتی اسیت یا 1:تلک الَجنَّ
 .« میده زگار خود، به ارث مییبه بندگان پره

 . شرط قبولی اعمال3

هابییل قربانی آوردن ت. قرآن کریم با اشاره به داستان تقوا، شرط قبولی اعماط به درگاه خداوند اس
از زبیان هابییل علیت قبیولی را  ها و رد  دیگیری، و پذیرش یای از قربانیو قابیل به درگاه خداوند 

قین» کند: هنین بیان می ُه ِمَن اْلُمتَّ ُل اللَّ ما َیَتَقبَّ قبیولِی  .«پیذیرد خداوند تنها از پرهیزکیاران می 4: ِإنَّ
                                                           

 . 141متا؛ حنه  البالغه. محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ 3
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 .14. مریم: 1
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و دوری از گناهیان هنگیام روییارویی بیا و اعطای ثوا  بر آن، منوط به داشتِن تقوای قلبی  اعماط
قابیل در مقام عمل اثبات کرد که از پرهیزکاران نبود و شایستگی قبولی قربانی به درگیاه  هاست. آن

و نخسیتین قتیل و  ه کیردخدا را نداشت؛ زیرا به سبب حسادت، دستش را به خون بیرادرش آلیود
   درباره عمِل بسیاِر بدون تقوا فرمود: قامام صاد 3درکشی را بر روی زمین راه انداخت.برا

مانند این کیه فیردی اطعیام  ؛عمِل اندک ولی با تقوا، بهتر از عمل بسیار ولی بدون تقواست
ولی تیا دری از  ؛کند و با دیگران با نرمخویی رفتار می ،کند و با همسایگانش مدارا طعام می

ست که اشود. این عمِل بدون تقواست و فرد دیگری  وارد آن می ،شود رویش باز می حرام بر
وارد آن  ،شیود ولی وقتی دری از حرام برایش باز می ،دهد هنین کارهای خیری را انجام نمی

 2.شود نمی

 محبوبيت و برتری پرهيزکاران در نزد خدا

فرمایید:  قیرآن کیریم میهنانایه  ؛ودش یسبب محبوبیت و برتری انسان در درگاه خداوند م ،تقوا
قیَن ِإنَّ الل  »    .«خداوند پرهیزکاران را دوست دارد 1:َه ُیِحبُّ الُمتَّ
 . معنای محبوبيت در نزد پروردگار1

گییرد و در  که همه مخلوقات را در بر می و عام خداوند متعاط دو نوع رحمت دارد: رحمت فراگیر
 4:ٍْ  َو َرحَمِتی َوِسَعْت ُكلَّ َشـْی »بدان نیست؛ هناناه فرمود:  مندی از آن تفاوتی میان خوبان و بهره

آفیرینش مخلوقیات و اعطیای نعمیِت روزی و سیالمتی و  .«هیز را فرا گرفته اسیت  رحمتم همه
رحمیت »، دوم رحمیت خداونید بخیش هایی از ایین رحمیت عیام اسیت. نمونه ،امنیت به آنان

، امیام صیادقبنیا بیر رواییت  .تصیا  داردبه برگزییدگان و دوسیتان او اخ است که« خا 
کیه در نخسیتین آییه از  اوست رحمت خا  «ترحیمی  »و  رحمت فراگیر خداوند« رحمانیت»

ت خدا، توفی  3ه آمده است.یعنی آیه بسم الل   ،قرآن هیای وییژه و  هیا و هیدایت ها و عنایت رحیمی 

                                                           
 .411،  1؛ جکتاب التفسیر. ر.ک: محمد بن مسعود عیاشی؛ 3
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 شود. هیزکاران میاعطای مقام و منزلت خا  در درگاه خداوند است که شامل حاط پر
 . تقوا، مالک برتری در نزد خداوند2

َهـا » :رسیاند بلاه او را به مقام برتیری میی کند؛  تنها انسان را نزد خداوند محبو  می  تقوا نه یـا َأیُّ
ْْ ِمْن َاَكٍر َو ُأْنثی ا َخَلْقناُك اُس ِإنَّ ْْ ُشُعوبًا َو َقباِئـَل   النَّ ـِه  ِلَتعـاَرُفوا ِإنَّ   َو َجَعْلناُك ْْ ِعْنـَد اللَّ ُُ َأْكـَرَم

هیایی قیرار دادییم تیا  لیهیهیا و قب م و شما را گیروهیدیای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفر 3:َأْتقاُكْ
بنا بر ایین «.  ن شماستیزگارتریپره ،ن شما نزد خداوندیتر گمان گرامی د، بییشناس گر را بازیدیا

همیان تقیوا و تیرس از  ،ت بیشیتر در نیزد خداسیتعاملی که سبب برتری و کرام آیه شریفه، تنها
باشد یا کسی که از نیژاد  شتر از شوهر بسیار گرامی ،به سبب تقوا نزد خداوند یبسا زن  هه .اوست
 هکه از نژاد برتیر و قبیلی استتر از فردی  به سبب تقوا، گرامی ، امااست یتر پستدر ظاهر  هو قبیل
 تر باشد.  بزرگ

 ری پرهيزکاران در نزد خداوند. سّر محبوبيت و برت3

کنید؟  میهنین محبو  و گرامی  هرا تقوا، انسان را نزد خداوند این مطرح شود کهسؤاط شاید این 
زییرا حقیقیت تقیوا، خویشیتنداری در برابیر  یافت؛از ت مل در مفهوم تقوا باید پاسخ این سؤاط را 

ها و اوامر نفسانی است. وقتی انسان بیه  ها و اوامر الهی بر خواسته امیاط نفسانی و ترجیح خواسته
خداونید نییز او را  ،هیای زودگیذر خیود مقیدم بیدارد سبب تعظیم خدا، خواسِت او را بر خواسته

بیه او عطیا  ،تر اسیت داشتنی دهد و از آنچه نزدش دوست از مقربان خود قرار می ،دارد دوست می
َِاِصييَُماُنَقَُ»فرمود:  امام صادق .کند تا او را را؛ی کند می َُعْبي ًاُِميْنُذ لُِّالَْم َُوَُجيلَّ َُعزَّ َلُاِه  

ُِميْنَُغْييِرُبََشيرٍُ ِ ُِمْنَُغيِْرَُعِشيَرٍةَُوُآنََسي   ُِمْنَُغيِْرَُماٍلَُوَُأَعزَّ  ِ َُأْغََّا ُالتَّْقَوىُِإَلَّ خداونید  2؛ِإلَ ُِعزِّ
وجل  هر بنده کنید و  نیاز می او را بیماط  بدون ،ای را که از ذلت گناهان به عزت تقوا منتقل کند عز 

 1.«دهد و او را بدون بشری، انس می داده عزتاو را  بدون قبیله و خویشاوندان،
هنیان  همسر عزیز پیشین، آن ،َزلیخا عزیز مصر شد؛ وقتی یوسفهای قحطی مصر،  در ساط

                                                           
 .14. حجرات: 3
 .91،   2 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
دارد و  . جمله اخیر شاید به این معناست که خداوند احساس وحشت و ترس از تنهایی را از دط انسان باتقوا بیر میی1

 دهد. او را با نور ایمانش، انس می
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ز او نشسیت تیا ا دهار فقر شد که به گدایی از مردم روی آورد و حتی روزی بر سر راه یوسیف
گذشیت کیه  در میان جمعی از همراهان خود سوار بر مرکب بر او میی کمک بخواهد. یوسف
َِلَُ»زلیخا ایستاد و گفت:  اَنَُمْنَُج َِ ْب ل وكَُُُس  ل وكياًُُُالْم  اَعيِةُم  َِِبييَ ُِبالطَّ يَلُاْل َِ ِِْصيَِةَُعِبي ًاَُوَُج  ؛ِبالَْم

و بردگیان را بیه سیبب  نمیود بیرده پاک و منزه است کسی که فرمانروایان را بیه سیبب معصییت،
گفیت:  «.تو همیان زلیخیا هسیتی؟» :او را شناخت و گفت یوسف .«طاعت، پادشاه قرار داد

کیه   حالی در ،جماط و ماط خود شدم؛ زیرا زیباترین و مالدارترین زن مصر بودم همن فریفت؛ آری»
 3.«ماط و جمالم همه از دستم رفت

ر ممرگیكممنبمماكممهسممل انتك  ممر


نرهاكمنبماهممهجانمتك  مرب


شهمچمموسمملماندرمسمملمانیركممو


اىمسمملمانتبممامسمملمانتك  ممر


خمموىحیمموانیسممزاواربممونیسممت
 

2برکاینخوكنكهانسانتك  مر 


 بيت و اهل رپيامب ه. تکریم بيشتر پرهيزکاران در سير 4

و اصیحا  بیاتقواتر را  ه بودر دادمالک تاریم و برتری اصحا  خود قرانیز تقوا را  پیامبر اکرم
سلمان فارسی و بالط حبشی و عمار یاسر از مقربان  افرادی مانندکرد تا جایی که  بیشتر تاریم می

و  هدر مقایسی ،ایین حایم الهیی و نبیویتوجه به  نیز بیبسیاری از اصحا  . اگر هه ایشان بودند
 . روزیکردنید ای خیود تاییه میی یلیههای موهوم نژادی و قب مالک هبرتری برخی بر برخی دیگر ب

کرد تا  قریش دور هم جمع شده بودند و هر یک به حسب و نسب خود افتخار می هگروهی از قبیل
مین »ایناه نوبت به سلمان رسید و ُعَمر از اصیل و نسیب او پرسیید. سیلمان در پاسیخ گفیت: 

وجیل یای از بندگان خدا سلمان، پسر بنده  ،دبیه سیبب محمیم. گمراهی بودم که خیدای عز 
دیتم نمود و بیهدا ه کیای بیودم  توانگرم سیاخت و بیرده ،نوایی بودم که خداوند به سبب محم 

د وقتیی سیلمان ایین  .«ن َحَسب من و این َنَسیبم اسیت!یرد. اکآزادم  ،خداوند به سبب محم 
اوسیت ن یای گروه قریش! حَسب َمرد، د»آن حضرت فرمود:  ،بازگو کرد ماجرا را برای پیامبر

د: ای میردم! میا شیما را از ییفرما اش، خَرد اوست. خداوند می شهیو جوانمردِی او، اخالق او و ر

                                                           
 .439،   1 ؛ ج ر القمییتفس. علی بن ابراهیم قمی؛ 3
 .20؛   خزالئن االشعار. عباس حسینی جوهری؛ 2
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گمیان  بیی ؛دیگر را بشناسییدیایهیایی قیرار دادییم تیا  لهیها و قب م و شما را گروهیدیمرد و زنی آفر
از  کییچ یهی». سپس بیه سیلمان فرمیود: «ن شماستیزگارتریپره ،ن شما نزد خداوندیتر گرامی

 3«.ها برتری تو از آن ،ش از آنان باشدیجز به تقوا و اگر تقوای تو ب ،ها بر تو برتری ندارند نیا
نیز هیزی جز تقوا نیست. یای از شاگردان خا   و امام زمان بیت مالک برتری نزد اهل

 گوید: می میرزا جوادآقا ملای تبریزی
بیه نمیاز  دیدم کیه در صیحراییعتی با جمارا  االمر صاحب  حضرت شبی در عالم رؤیا 

فش را ینم و دسیت شیرکیارت ییش را زکرفتم تیا جمیاط مبیار یکاند. نزد ستادهیجماعت ا
نار آن حضیرت ایسیتاده و آثیار بزرگیواری و وقیار از که در کدم یخ بزرگواری را دیببوسم. ش

امیام  قیدر بیه ، فار کردم آن شیخ کیسیت کیه ایندار شدمیه بکدا بود. هنگامی یش پیمایس
مدرسیه  برای یافتنش به مشهد و تهران سیفر کیردم، امیا او را نییافتم. او را در نزدیک است.

سیت؟ گفتنید: آقیای کین آقا یدم ایدم. پرسیس دیمشیوط تدر ،ها ی از حجرهیادر و ه ی  ضیف
د زیی است. خدمتش رسارزا جواد آقا ملیحاج م ی کیرد و فرمیود: کیادی ییدم، از من تفق 

گاه است. از آن پس، مالزمتش را اختی  ده و شناخته و از قضیا دا مریآمدی؟ گو رده و کار یه آ
 2خواستم. ده بودم و مییه دکافتم یاو را هنان 

 های تحصيل و تحکيم تقوا راه

ها  ترین آن بخشی به آن، راهاارهایی وجود دارد که مهم یابی به تقوای الهی و استحاام دستبرای 
 عبارتند از:

 ت. ترک محرما1

َمينُ» فرمیود: خیدا رسیوط ؛ هناناهاز محرمات استپرهیز تقوا،  به دست آوردننخستین راه 
ُالََّّاِ ُ ِِ ُفَهَوُِمنَُأوَر ِ ُاِه  ُِ َُعنَُمِاِر َِ ِن ینید، از پارسیاترکهای خیدا پیروا  ه از حرامکسی ک 1 ؛َوَر

 ،گییرد میی عفتی قیرار شهوت حرام و بی هانسان پارسا کسی است که هون در صحن .«مردم است
همچون موالی خود  ،ثروت و قدرت قرار گیرد هگریزد و هون در عرص وار از آن صحنه می یوسف

ی در شیرح حیاط آییت .آیید آالیش از آن بیرون میی پاک و بی ،امیرالمؤمنین آقیا ر؛یا  ه حاجالل 
                                                           

 . 214؛ ح 101؛  0. همان؛ ج3
 .11مای فرزانگان؛  ی. ر؛ا مختاری؛ س2
 . 441 – 417؛  2؛ جارم األخال کمفضل بن حسن طبرسی؛  .1
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داد  در مدت عمرش کسی از او غیبتی نشنید و هرگز به کسی اجیازه نمیی» :آمده است همدانی
 ،کرد پای غیبت به میان آمده است تا در حضورش از کسی دیگر سخن بگویند و اگر احساس می

   3.«گردانید سخن را می هکرد و رشت فورًا مسئله علمی مطرح می
خواری در  شمردن نماز، روزه  سبک ی مانندگناهان ،امروز هدر جامعبا کمرنگ شدن تقوا مت سفانه 

نسیبت بیه  و ... عقوق والدین، قطع رحیم، ربیاخواری ،مسخرت ،مأل عام، غیبت و تهمت، دروغ
سیازی جیدی صیورت  باید در این زمینه فرهنگ کهافزایش هشمگیری یافته است  ،انقال اوایل 
تیا  باشید کسب و کارش را ارزیابی کند و مراقب آدمی باید با حسا  کشیدن از نفس خود، گیرد.

 ؛ هنانایهسرمنشی  بسییاری از گناهیان اسیت ،حیرامماط  ؛ زیراوارد شود ش مبادا حرام به زندگی
 ؛شیدامگیر اینایه از خیود حسیا  ب ،شگان نیستیانسان در زمره تقواپ»فرمود:  خدا رسوط

اش از کجیا و  ه خوراکش از کجا و نوشیدنیکش تا بداند یاک از شریتر از حسابرسی شر سخت
 2.«ا از حرام است؟یاش از کجاست؛ از حالط  پوشیدنی

 حاضر و ناظر بر اعمال خود دیدن . خدا را2

حا؛یر و نیاظر بیر خیدا را انسان همواره  ؛ یعنیتقوا، خداشناسی است به دست آوردندومین راه 
ـَه » فرمایید: میهناناه قرآن کریم  ؛اعمالش ببیند و در محضرش معصیت ناند َأَلْ َیْعَلْ ِبـَأنَّ اللَّ

تواند خیود را از  در هنین حالتی انسان می .«ند؟!یب ه خداوند )اعمالش را( میکا ندانست یآ 1: َیَرى
بسییاری از  ،در برابر نیاظر محترمیی قیرار بگییرد به طور طبیعی وقتی زیرا هر گناهی حفظ کند؛

مین  گفیت: العابیدین امام زین به کند. شخصی ترک میبه سبب حیا یا ترس کارهای زشت را 
در پاسیخ بیه او فرمیود:  ای کین. امیام وعظهفردی گنهاارم و در برابر گناهان صبر ندارم، مرا م

 سپس فرمود:« خواهی گناه کن. پنج کار را انجام بده و هر هه می»
َُوُ ِ َُوُا ُُ ْذنِْبَُماُِشئَْتُإََُِلُ َْأك ْلُِرْزَقُاِه  ِ ْجُِمْنَُوََليَِةُاِه  ِضيًِاُْطل يْبَُموُْا ُُ ْذنِْبَُماُِشيئَْتُإُِْخر 

َُوُ َُُُ َماُِشئَْتُُْذنِبُْإََُِلُيََراَكُاِه   ي ََ و ُالَْمْوِتُِليَْقِبَ ُر   ُ َُوُُِإَذاَُجاَ َُملَ َُ َُعيْنُنَْفِسي ي   ِْ َفاْدَف
ُِفيُالََّّاِرُفَُُوَُُْذنِْبَُماُِشئَْتُإُِ ٌُ َُماِل َُ از  4؛ْذِنيْبَُمياُِشيئْتإََُِلُ َْ خ ْلُِفييُالََّّياِرَُوُِإَذاَُأْدَخلَ

                                                           
 .437  ،1؛ جاختران فقاهت. ناصر الدین انصاری قمی؛ 3
 . 2111؛ ح 493؛  2؛ جارم األخال کمفضل بن حسن طبرسی؛  .2
 . 13عل :  .1
 .141-141؛  جامع االخبار. محمد بن محمد شعیری؛ 4
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هیه  خداونید خیارج شیو و هیراز والییت  ؛خواهی گناه کین روزی خدا نخور و هر هه می
خیواهی گنیاه  جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند و در آنجا هر هیه می ؛خواهی گناه کن می
هیه  او را از خودت دفع کن و هیر ،آید هنگامی که ملک الموت برای قب  روحت می ؛کن
ش داخیل آتی ،هنگامی که ]فرشتة[ مالک دوزخ تو را بیه آتیش درآورد و خواهی گناه کن می

 .خواهی گناه کن مشو و هر هه می

 داری . روزه3

داری است. خداوند متعیاط  تقوا و کسب محبت خدا، روزه به دست آوردنهای  یای از بهترین راه
هیرا کیه  3؛دانید آن را حصیوط تقیوا می  هترین ثمیر مهم ،ماه رمضان هپس از بیان حام حتمی روز

اگر کسی ییک  .های نفسانی نیست خواسته هیزی جز بازداشتن نفس از شهوات و ،حقیقت روزه
هیایی را کیه در  ماِه تمام خود را بر مهار هواهای نفسانی تمرین دهد و خوردن و آشامیدن و لیذت

تیدریج فضییلت تقیوا در  به ؛به خاطر فرمیان خیدا تیرک کنید ،حالت غیر روزه بر او حالط است
آسیانی از   که در پایان ماه رمضان بیهشود تا جایی  کند و تقویت می رشد می ،آید درونش پدید می

 .شود کند و محبو  درگاه خداوند می محرمات دیگر نیز اجتنا  می
لممبفروَر ممراز عمماموازشممرا 



سمموىخممواِنآسمممانیكممنشممتا 


گربموایمناندمانزنمانخمالیك می


پمممرزگوهرهممماىِاجاللمممیك مممی


 فلجمانازشمیرشمی انرمازكمن
 

كممن2ملم اندمازرعمرازآَنم رما 


چ رخوردىچر وشیریناز عام؟


امترممانكممنچ ممرروزىدرصممیام


هاخموا راگشمتیاسمیر؟چ رشب


3ی شدیریمرارشمودولمترگیمر


 . پرهيز از دنياطلبی4

َلُ» ، سیفارش کیرده اسیت:های دنیایی به مقیدار الزمموهبتمسلمانان را به بهره بردن از اسالم 
َُُ َََّْسُنَُ نْياُُصيبَ آنیان را از دنیادوسیتی افراطیی و  امیا ،« نایا فرامیوش میات را از دن بهره 4:ِمَنُال ُّ

 فرمایید: می دانسته است؛ هناناه امیام علیی آن را با تقوا منافیداشته و حذر  برنیز دنیاپرستی 

                                                           
 .104. بقره: 3
 . انبان به معنای کیسه و کنایه از شام و انباز به معنای شریک است.2
 . 929؛  مثهوی معهوی  . جالط الدین محمد مولوی؛1
 . 99قصص:  .4
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ُالتَّقوى» نياُأنُيَسك ََّ   تََولٍِّ ُِبال ُّ ُقَلٍبُم  َُعل ُك لِّ ٌُ را ه تقیوا در کا یدن هفتیم است بر هر دط شحرا 1؛ََ
کشیاند و دط او را  دنیادوستی انسان را به سوی انجام بسیاری از محرمات خدا می«. ندکآن، خانه 

 کند. از تقوا و ایمان تهی می
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 محبوبان الهی از نگاه قرآن کریم
 (صابران)

 وگروهبولیرمرتوا*االسالموالمسلمینمربضیخوشنصیبحجت

 اشاره
هایی از مؤمنان را محبو  خود دانسته است. نخسیتین گیروه،  گروه ،متعاط در قرآن کریم خداوند

عمیران، آنیان را  سیوره آط 143هستند. گروه دوم، صابران هستند که آیه گان  پرهیزکاران یا تقواپیشه
 محبوبان خدا معرفی کرده است.

 مفهوم صبر
برخیی در تعرییف آن  2تیابی اسیت. داری از بیو به معنای خیود 3،تابی در برابر َجَزع یا بی ،صبر
نگهداری و کنترط نفس در حالت خاصی که سبب پایداری در انجام کارهای سیخت، »اند:  گفته

همیان  نییزدر زبیان فارسیی  1«.شودهای شهوانی می ها و مشاالت و کنترط تاانه تحمل سختی
 رود. صبر یا شایبایی برای آن به کار می هواژ

 اقسام صبر
. شیود تقسییم میی تبه سه قسم ،گیرد است که به اعتبار آنچه به آن تعل  می واحد حقیقتی ،صبر

                                                           
 حوزه علمیه قم . 4دانش آموخته سطح * 
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صيبَِةُوَُصيبٌرُعلي ُ» گونه تقسیم شده است: این در روایتی از پیامبر ُثََلثٌة:َُصبٌرُعََّ ُالم  بر  الصَّ
ی در انجیام یباایبت، شیی در مصیباایی سه قسم است: شیباایش1؛الطاَعِةُوَُصبٌرُعِنُالَمِصيَةُِ

 «.  تیمعص کی در تریباایطاعت و ش

 . صبر بر مصيبت1

فیراق نزدیایان و  ماننید هیا و نامالیمیات روزگیار یانسان در برابیر سیخت ؛ یعنیصبر بر مصیبت
ایسیتادگی کنید و  ،شیود ها و خسارات مالی و بدنی و آبروییی کیه بیه او وارد می دوستان، بیماری

   فرماید: قرآن می؛ هناناه خداوند در تابی ناند بی
ْْ ِبََّ  ُُ ـِر  ْی َو َلَنْبُلَونَّ َمـراِت َو َبَِّّ ٍْ ِمَن اْلَخْوِف و الُجْوِع َو َنْقٍص ِمَن اْْلْمواِل و اْْلْنُفِس و الثَّ

ا إَلیِه راِجُعـوَن  ِه َو إنَّ ا لل  ِذیَن إاا أصاَبْتُهْ ُمِصْیَبٌة قاُلوا إنَّ اِبِریَن الَّ و قطعیًا شیما را بیه  2:الصَّ
هیا و محصیوالت کشیاورزی  اهشی در امواط و جیانک[ ترس و گرسنگی و  ِل یی از ]قبزیه

نید: میا از یگو بتی به آنان برسد، مییه هون مصکسانی کان را مژده ده؛ یباایم و شییآزما می
 م. یگرد و به سوی او باز می ییمآِن خدا

کند که همه مواهب و حتی  ی، ما را به این حقیقت رهنمون مه همه از اوییمکت ین واقعیتوجه به ا
روزی  ،دهد و اگیر صیالح بدانید مینعمت روزی  ،و خداوند به حامت خود ستاز او وجود ما
ا ییمبیود مواهیب و کهیا و  زواط نعمیت .سیتیدان نیسرای جاو ،دنیا بنابراین ستاند. می آن را باز

 1.است املامودن مراحل تیای برای پ لهیزودگذر و هر یک وس ،ها ثرت و وفور آنک
ی  آن ،شود ها را؛ی می مصیبت رساند که به را به مقامی میانسان صبر گاهی  هیا را همچیون سیر 

 کنید؛ ماننید صیبر نمیها به بنیدگان دیگیر خیدا  ای از آن دارد و هیچ گله میان خود و خدا نگه می
در تفسییر  امیام بیاقر 4.بر فراق فرزندان دلبندش یوسف و بنیامین یعقو جمیل حضرت 

َُصبٌرُليَسُفيِ َُشكوىُإل ُالَّاِ ُ»بر جمیل فرمود: ص َُ ه در آن نزد میردم کصبری است  ،آن 3؛ذل
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 «.وه نشوداِش 
 حکایت اول

حیاج آقیا  ،یمحمدر؛ا موسوی گلپایگیان الله العظمی حاج سید آیتهنگامی که فرزند فا؛ل 
زارد و تسلیم مقدرات الهی او نماز گپیار با آرامش و وقار و بردباری بر  مهدی از دنیا رفت، ایشان

برخی دانشمندان و بازاریان تهران برای عرض تسلیت به حضورش رسیدند و گفتند:  . وقتیگشت
، فرمیود: «دعا کنید خدا ِمهر این فقید را از دلتان بیرون کند تا تحمل مصیبت برایتان آسان شیود»
مصیبت مرگش در دلم بیشتر اثیر گویم: دعا کنید خدا ِمهرش را در دلم بیشتر کند تا  لان من می»

   .«کند و صبر کنم تا خداوند اجر و ثوا  بیشتری به من عطا نماید
 حکایت دوم

ای بر وزیر حایمش بزرگمهر خشمگین شد و دسیتور داد پیایش را بیا  روزی انوشیروان در مسئله
حبیوس بیود. اش کنند. بزرگمهر میدتی در آنجیا م ای تاریک زندانی بندی آهنین ببندند و در خانه

ولیی بیا کمیاط  ،پس از مدتی شاه شخصی را فرستاد تا از احواط او جویا شود. آن شیخص رفیت
تیو در ایین »نشاط یافت. با تعجب پرسید:  بسیار عادی و با ،زندانیانبر خالف دیگر تعجب او را 

 ام و  ردهکهم عجین ه ها را ب آن .ام شش عنصر یافته»جوا  داد:  «.هنین سرحاط هستی؟! تنگنا این
آن ». آن شیخص پرسیید: «بینی گیرم. آن معجون مرا به این حاط نگه داشته است که می به کار می

پییش  ،نخست توکل به خداوند، دوم ایمان به این که آنچه مقدر است»گفت:  «.عناصر کدامند؟
 ؛ییردتوانید آن را بیه کیار گ سوم شایبایی که بهترین هیزی است که فیرد گرفتیار می ؛خواهد آمد

کند؟ پینجم  کردن به من کمای می  تابی آیا بی ؟ههارم به فرض اگر من صبر نانم، هه راهی دارم
نسبت به آن بدتِر فر؛ی بهتیر  ،توانست بدتر از این باشد و این اندیشیدن در ایناه گرفتاری من می

. «ششم از این ستون به آن ستون فَرج است و هر لحظه شاید و؛عیت مین دگرگیون شیود ؛است
بیه حضیور وقتی آن شخص این سخن را به گوش پادشاه رساند، انوشییروان او را آزاد کیرد و او را 

 3داد.و دوباره در جایگاه وزارت مورد عزت و احترام قرار طلبید 
 . صبر بر طاعت2

دادن واجبیات و مسیتحبات دیین اسیت.   صبر بر طاعت، به معنای استمرار و مداومت بر انجیام
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 ،نماز، روزه، حج، جهاد و زکات و خمس و مستحبات مثل نوافل مسیتحب یومییهمانند واجبات 
 ، مداومت و استقامت بیر انجیاممهم است صبر بر طاعت آنچه درمستحب است.  هروزه و صدق

نمازهایش را ترک کند یا کسیی  ،حوصلگی تنبلی و بی ماننداگر کسی به هر دلیلی  .دادن آن است 
صبر بیر طاعیت  ،رت و نشاط جوانی، روزه ماه رمضانش را نگیردبا وجود سالمت جسمانی و قد

های زیبایی از شایبایی بر طاعت را  نمونهدر مقام بندگی خداوند تثبیت نشده است. هنوز ندارد و 
آمیده  خ آقیا بیزرگ تهرانیییش دید. برای مثاط در شرح حاط علما و بزرگان دین هدر سیرتوان  می

 است:
عات فرصیت رخ با همه اشتیاالت پیش دادن   ه داشیت، از انجیامکیری ییگ دامنه علمی و تتب 

شیب  .ردکی   نفیس غفلیت نمیییب و تیرویا؛یات شیرعی و تهیذیعبادات اسالمی و ر
رفیت و در آنجیا بیه نمیاز و دعیا و  اده از نجف به مسجد سیهله میییپ ،ههارشنبه هر هفته

ز ییامام جماعت ن ه داد. اوسالگی ادام 08را تا رسیدن به سن ار کن یاو  پرداخت یعبادت م
ت دیبود و ا  3داشت. پا می  نی و اجتماعی را تا هند ساط پیش از درگذشتش بهین سن 

ثل  آخر هر شیب  ،در ههار فصل ساط»اند:  نوشته نیز در شرح حاط حاج مالهادی سبزواری
ط شب نیز س به عبادت می ،ی شب تا طلوع آفتا یادار بود و در تاریرا ب ه سیاعت در پرداخت. او 
 2.«رفت اط راه مییم ساعت در حیرد و نک ی عبادت مییاتار

 . صبر بر معصيت3

 ،انسان شایبا از منظر دین است.بر ترک معاصی  استقامت و پایداریبه معنای  ،صبر بر معصیت
های سرکش شهوات و امیواج هیوی و هیوس ایسیتادگی کنید. امیام  کسی است که در برابر شعله

 :  ته اسفرمود صادق
کوبنید. بیه  د و آن را مینآی خیزند و تا در  بهشت می می روز قیامت برگروهی از مردم در 

بیر هیه »گوینید:  بیه آنیان می «.اهل صبریم»گویند:  می «.شما کیستید؟»گویند:  آنان می
. «کیردیم صیبر می ،بر طاعت خدا و از معاصی خدا»گویند:  می «.کردید؟ هیزی صبر می

 «.گویند، آنان را به بهشت درآورید راست می»فرماید:  اوند عزوجل می]در این هنگام[ خد

                                                           
 . 113؛  مای فرزانگانیس. ر؛ا مختاری؛ 3
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ْْ ِبَغْیِر »فرمایید:  این همان سخن خداوند عزوجل است که می اِبُروَن َأْجَرُه ی الصَّ ما ُیَوفَّ ِإنَّ
   2«.ستانند همانا صابران اجرشان را بدون حسابرسی تمام می 3:ِحساٍب 

آمدن از آن اسیت کیه حرکیت  یا پایین باال رفتن از یک کوهمانند « ارتاا  آن»و « ترک معصیت»
 طلبید و سیرانجامی نیایو دارد. میی یخور تر و دشوارتر است و شایبایی و صبری در اوط سخت

بعید  ،صبر است که صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت از نظر رتبیه هبرترین مرتب ،صبر بر معصیت
 1از آن قرار دارند.

 اهميت و آثار صبر

هیا  توان اثرات ارزشمندی را برای صبر مشاهده کرد که به برخی از آن می ،قرآن و روایاتت در آیا
 پردازیم. می

 . محبوبيت صابران در نزد خداوند1

ُه ُیِحُب »فرماید:  قرآن کریم در وصف صابران می اِبرین  َو اللَّ «. خدا صیابران را دوسیت دارد 4:الصَّ
های رزمندگان خداجویی است که در رکا  پییامبران  مردیها و پای این فراز پس از نقل مجاهدت

شان ؛یعیف و سسیت نشیده و در  و روحیه  ها را به جان خریده در این راه سختی ،پیشین جنگیده
 اند.  برابر باطل تسلیم نشده

هیا  آن ههای گونیاگون خداونید را پشیت سیر گذاشیته و از همی صابران کسانی هستند که امتحان
عمیل  هند که صیداقت خیود را در عرصیهست اند. صابران، بندگان راستین خدا دهسرفراز بیرون آم

اند. آنان پیرو همان هیزی هستند که خداونید  گرفته ه کاملو در آزمون بندگی خدا، نمر  نشان داده
پسندد؛ هه درد باشد و هه درمان، هیه وصیل باشید و هیه هجیران. آنیان در هنگیام  همتا می بی

تیا  و  ها نیز بیی شوند و در هنگام سختی یرور و سرکش و غرق گناه نمیها، سرمست و م نعمت
و خداونید رحمیت و عناییت  هستندهایی محبو  درگاه خداوند  شوند. هنین انسان ناسپاس نمی

 ند.ک میخا  خود را نثار آنان 
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یكممیدردویكممیدرمممانپسمم رد


یكیوصملویكمیهجمرانپسم رد


جمرانمنازدرمانودردووصملوه


1پسمم رمآنچممهراجانممانپسمم رد


 . همراهی خدا با صابران2

َُمَعُالِصابرين»ههار بار با تعبیر  ،خداوند متعاط برای تشوی  صابران  ،«خدا با صیابران اسیت :اِه 
فرستادن نصرت و یاری خیود  به معنای فرو ،کرده است که این همراهیخود را همراه آنان معرفی 

َهـا » :خوانیدمیی گرفتن از صبر و نماز فرا بقره، مؤمنان را به مدد هدر سور ابتدابر آنان است.  یـا َأیُّ
َه َمـَع  ْبِر َو الصَّ ِة ِإنَّ اللَّ ذیَن آَمُنوا اْسَتعیُنوا ِبالصَّ ـاِبریَن   الَّ ی و نمیاز یباایای مؤمنیان! از شی 2: الصَّ

بیه  ،ی خیدا بیا صیابرانسیه میورد دیگیر همراهی«. ان اسیتیباایه خداوند با شیکد ییاری بجوی
 «طیالوت»اسیتقامت  از زبان همراهان صبور و با .گردد می های نبرد و کارزار با دشمنان بر صحنه

 ؛عنصیری بیشیتر لشیاریان، سیخت ایسیتادگی کیرده بودنید که به رغم ؛عف ایمان و سسیت
   فرماید: دهد و میهمراهی خود را با صابران بشارت می
ه کیمان طالوت یا سست اه وی از آن )نهر( گذشتند ]همراهانو هون طالوت و مؤمناِن همر

ده بودند و اکثریت لشار نیز بودند[ گفتند: امروز ما را تا  جیالوت و سیپاه یاز آن آ  نوش
بسا گروهی انیدک کیه بیه   گفتند: هه ،دار خداوند یقین داشتندیه به دکاما آنان  ؛ستیوی ن

 1ان است.یبااید و خداوند با شان روز شدهیار، پیاذن خدا بر گروهی بس

هیا ؛یامن پییروزی مؤمنیان بیر دشیمنان اسیت،  ؛من نصایحی که رعایت آن در جنگ بدر نیز
ـَه َمـَع »فرماید:  می ْْ َو اْصـِبُروا ِإنَّ اللَّ ُُ َه َو َرُسوَلُه َو ال َتناَزُعوا َفَتْفََُّلوا َو َتْذَهَب ریُح   َو َأطیُعوا اللَّ

اِبریَن  د یشو ه سست میکد و با یادیگر نزاع نانید ینکوند و رسولش فرمانبرداری و از خدا 4:الصَّ
آخیرین میورد نییز در «. ان اسیتیباایه خداوند با شکد یبا باشایرود و ش ان مییوهتان از ماو ش

سپس به دلیل ؛یعف و سسیتی  کند. معرفی میخداوند ابتدا توان مؤمنان صابر را ده برابر دیگران 
م دو برابیر ک قدرت مؤمنان صیبور را دسیت ،کنداز مسلمانان رخنه کرده و می  برخیکه احیانًا در 
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 فرماید:  دارد و می میکفار دانسته و همراهی خود را با آنان اعالم 
ْْ ِماَئٌة صاِبَرٌة َیْغِلُبوا ِمـاَئَتیْ  ُُ ْن ِمْن ُُ ْن َی ِِ ْْ َضْعفًا َف ُُ َْ َأنَّ فی ْْ َو َعِل ُُ ُه َعْن َف اللَّ ِن َو اآلَن َخفَّ

ُه َمَع  ِه َو اللَّ ْاِن اللَّ ِِ ْْ َأْلٌف َیْغِلُبوا َأْلَفْیِن ِب ُُ ْن ِمْن ُُ ـاِبریَن   ِإْن َی نیون خداونید بیر شیما کا 3:الصَّ
بیر  ،با باشیندایه در شما ناتوانی هست؛ پس اگر از شما صد تن شکآسان گرفت و دانست 

ه اذن خداونید بیر دو هیزار تین بی ،گردند و اگر از شما هزار تن باشند روز مییست تن پیدو
 ان است.یباایشوند و خداوند با ش یروز میپ

 ناپذیر صبر و ایمان . پيوند جدایی3

را ماننید صبر و ایمان  هرابط روایات، پیوندی مستحام برقرار است تا جایی که ،میان صبر و ایمان
يبَرُِميَنُُوَُعلَيك م»فرمود:  امیرالمؤمنین اند؛ هناناه دانستهسر و جسد  هرابط ُالصَّ يبِرَُفيإنَّ ِبالصَّ

ُوَُل   َِ أِ ُِمَنُالَجَسِ ُوَُلَُخيَرُف َُجَسٍ َُلَُرأَ َُم َِ ُ  اإليماِنُكَالرَّ بر شیما  2:ف ُإيماٍنَُلَُصبَرَُم
سیر نیسیت  و هیچ خیری در بدِن بی باد به صبر؛ زیرا صبر برای ایمان همچون سر است برای بدن

انجام هر طاعت و ترک هیر معصییت و تحمیل هیر بنابراین «. و هیچ خیری در ایمان بدون صبر
 مصیبت ی که از لوازم عملی ایمان است ی تنها با صبر ممان است.

سو ایماِن قلبی، سازنده صبر اسیت و از سیوی دیگیر،  از یک .ای متقابل دارند هرابط ،صبر و ایمان
هیای  گی در برابیر وسوسیهشیک مقاومیت و ایسیتاد  . بیییابید بدون صبر، ایمان قلبی تحق  نمی

یابد. بدون شیناخت خداونید و اوصیاف او و بیدون  شیطانی و نفسانی، با ایمان به خدا تحق  می
تعیالی، عمیاًل  منزط مقصود یعنی مراتب قر  حی  ایمان به وی، صبر و بردباری تا رسیدن به سر

 نیست. پذیر اماان
 های بزرگ . صبر، گذرگاه رسيدن به موفقيت4

ردی، ؛رورتی تردیدناپذیر برای پیمودن مسیر ح  اسیت. هییچ رهروییی بیه مقصید صبر و پایم
 مقاوم باشد.در طری  ح ، مگر آناه  ،رسد نمی

گوی رس گ،َلعلشوددرماامصمدر


3ولی رهخونجگرشود،آرىشود
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 . 02، حامت 302؛  نه  البالغه. محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ 2
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 هرمایسی ،کند حوادث روزگار همچون فوالد آبدیده می هتحمل و استقامتی که جان آدمی را در کور
هیا  های زندگی کیه برخیی از آن و نشیب رساند. فراز گرانقدری است که آدمی را به رستگاری می

تواند گردش هرخ زندگی را مختل کند و تا مرز تباهی دنیا و آخرت انسان پیش بیرود، تنهیا در می
 ری ازبسییابلاه اکسییر اعظیم صیبر  ؛شودهنگام مهار می  سایۀ صبوری و ایستادگی عاقالنه و به

 کند.  ها مبدط می ها را به پرشگاه های سازنده و هالش تهدیدها را به فرصت
 به قوط ناصر خسرو:

باندی ررنجوسختی،َمردكیگرددبممام


بانیایررادوراران،گلكجمارویماشمود


ت مرهیون صیبر و اسیتقام ،ترین دسیتاوردها و توفیقیات بیزرگ به بزرگ ، رسیدنآیات قرآنبنا بر 
آوردن جمعیی از   از همان ابتدای دعوت خود و پس از ایمان برای مثاط حضرت موسی .است

 :کرد تا به پیروزی نهایی بر فرعون نائل شوند اسرائیل، یاران خود را به صبر سفارش می جوانان بنی
هِ   قاَل ُموسی» ْرَض ِللَّ ِه َو اْصِبُروا ِإنَّ اْْلَ ُْ ِمْن ِعباِدِه َو اْلعاِقَبـُة  ِلَقْوِمِه اْسَتِعیُنوا ِباللَّ ُیوِرُثها َمْن َیَّا

ِقین ن از آِن یه زمیکید یینکشیه ید و اسیتقامت پییاری بجویموسی به قوم خود گفت از خدا  3:ِلْلُمتَّ
ک( بیرای یینید و سیرانجام )نک سیته بدانید( واگیذار میییآن را به هر که بخواهد )و شا .خداست

 ،شییدن او و لشییاریانش در دریییای نیییل  و غییرق پییس از شاسییت فرعییون«. اران اسییتکییزیپره
. قرآن سر  این پیروزی را صبر آنیان معرفیی اسرائیل پیروز شدند و در روی زمین قدرت گرفتند بنی

   کرد:
تي ْرِض َو َمغاِرَبَها الَّ ذیَن كاُنوا ُیْسَتْضَعُفوَن َمَّاِرَق اْْلَ ْت َكِلَمـُة باَرْكنا فیها و َ َتمَّ   َو َأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَّ

ْرنا ما كاَن َیْصَنُع ِفْرَعـْوُن َو َقْوُمـُه َو مـا كـاُنوا  َك اْلُحْسَنی َعَلی َبِني إْسرائْیَل ِبما َصَبُروا َو َدمَّ َربِّ
م؛ و وعده یردکن را به آن قوِم مستضَعف واگذار یت زمکبر های ُپر  ها و میر و مشرق 2:َیْعِرُشوَن 

ه به خرج دادند و آنچه را کافت، به سبب صبر و استقامتی یحق   ل تیاسرائ ک پروردگارت بر بنیین
ل[  خاکفرعون و قومش ]از  دار فراهم آورده بودنید، در هیم  های داربست ساخته و از باغ های مجل 

 م.یدیوبک
هابفآنروزرهمنمژدهایمندولمتداد



كهررانجوروجفاصمدروبدمابمدادنمر
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ریمزدممیاینهمهشهروشكركزسمخ 


1اجرصدرىاستكزآنشاخندابمدادنر


انقیال  و  ههیای بزرگیی در عرصی صبر و استقامت، به موفقیت هبه پشتواننیز ملت مسلمان ایران 
اگر در این راه همچنان شایبایی بورزد و بر اهداف مقدس خیود رسیده است و جنگ و سازندگی 

 فقیت را فتح خواهد کرد.تر پیروزی و مو های رفیع قله ،پافشاری کند
 ماه رمضان، سکوی پرش صابران

هیای شیهوانی متماییل  جیویی های مادی و لیذت مندی هر انسانی به حام طبیعت خود، به بهره
مایه سیالمت  ،ها مادامی که در هارهو  عقل و شرع سامان پذیرد جویی هه این بهره است. اگر

با تمرین در قالب التزام بیه احایام باید نسانی هر ا ؛ اما جسم و جان آدمی و رشد و تعالی اوست
 ،میاه مبیارک رمضیانهای حرام و بلاه مشتبه آماده سازد.  بیخود را برای پرهیز از کامیا ،شریعت

 ،به این هیدف، ییاری برسیاند و از آنیانرسیدن تواند مؤمنان را در  نظیری است که می فرصت بی
های مقدس را به خود راه  حدود الهی و شاستن حریمتجاوز از  هشایبایانی بسازد که هرگز اندیش

تعالی نسبت به افراد با ایمان در ماه رمضان، در قالب تعیابیری همچیون  ندهند. عنایات ویژه ح 
سیاز رشید و کمیاط زمینیه، «های مضیاعفپاداش»و  «گشودن در بهشت»و  «بستن در جهنم»

 سیت کیهرو  این اند. از دگار خویشدر صدد جلب ر؛ایت پرور ،کسانی است که با تقویت صبر
ُُو»فرمیود:  خدا رسوط ؛ هناناهاند در روایات متعدد، ماه رمضان را ماه صبر نامیده ه يَوَُشيهر 

ُالَجََّّة بَرُثَواب    ُالصَّ بِر ُوإنَّ تردیید بیی«. و آن، ماِه صبر است و پاداش صیبر، بهشیت اسیت 2؛الصَّ
شیایبایی و  هجلیو ،جنسیی حیالط در ییک میاه اجتنا  از خوردن، آشامیدن و ار؛ای تمایالت

را در آیه شریفه قیرآن « صبر» روست که امام صادق  این صبوری آنان در مسیر بندگی است. از
ُعزُوُجيلُيَقيول :َُوُ: »به روزه تفسیر کرده است َ ُاِه  م؛َُفِإنَّ ُفَليَص  ة  ُأِوُالشِّ َّ ِلُالَِّاِزلَة  ج  إذاُنََزلَتُِبالرَّ

يَّ وْاُبُِ ِِ بْرُِاْستَ َُُُ الصَّ يا ه کیرد؛ هیرا ییای بر فرد وارد شد، روزه بگ ا سختییبت یهرگاه مص 1؛يَِّيُالصِّ
 «.عنی از روزهید، ییاری بجوید: از صبر یفرما خداوند می

 رمممماشدرروزهشممممكیداوُمِصمممممر 
 

دمُقمممو خمممرارام تِ مممررمممهدم
 

                                                           
 ، سایت گنجور.104؛ غزط دیوان اشعار. شمس الدین محمد شیرازی؛ 3

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/183 

 .11،  3؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 .123، ح 122؛  فضالئل األشهر الثالثة؛  . محمد بن علی صدوق1



11    9311 رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

كممماِررردرممماركمممخنخمممراىخو 
 

1دهمممردرانت مممارهممماراممممیهریمممه
 

 منابعفهرست 

 کتب

؛ هییا  اوط، قییم: مؤسسییه بوسییتان کتییا ، مهتخ  ب س  فیهة البق  اربهرامییی، محمییدکاظم؛  .1
 ش.1473

؛ تصیحیح احمید الد قاح  ت اج اللغ ه و ص قاح العربی هجوهری، اسیماعیل بین حمیاد؛  .2
 ق.1410عبوالیفور عطار؛ ها  ههارم، بیروت: دار العلم للمالیین، 

هیا  اوط، قیم: صیالح؛   ی؛ تحقیی  صیبحالبالغ هنه  ؛  ، محمد بن حسینیشریف الر؛ .4
 ق.1414 ، هجرت

هیا  اوط،  ؛؛ تحقیی  غالمر؛یا عرفانییانفض الئل األش هر الثالث ه ی؛صدوق، محمد بن عل .4
 ق.3131اآلدا ، نجف: 

 ق. 1407؛ ها  دوم، قم: هجرت، کتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد؛  .3

؛ هیا  سیوم، تهیران: دارالاتیب یفاراکبر غ ی؛ تحقی  علالکافیکلینی، محمد بن یعقو ؛  .1
 ق.1333اإلسالمیة، 

 ش.1371دفتر تبلییات اسالمی،  ؛ ها  ههارم، قم:سیمای فرزانگان ؛مختاری، ر؛ا .9

وزارت فرهنیگ و ارشیاد ها  اوط، تهران: ؛  مثهوی معهویالدین محمد؛  ، جالطبلخی مولوی .0
 ش.1373اسالمی، 

 مجالت

بینی نا امیدی  و شخصیت در پیش فضیلت اخالقی صبر به عنوان یک نقش»؛ ، فرهادخرمایی .3
  ، 3131، تابسیتان 20شیماره  ؛اخیالق پزشیایعلمی پژوهشیی ؛ فصلنامه «در دانشجویان

177-133. 
 ها سایت

 .سایت گنجور؛ دیوان اشعار حافظ شیرازی و دیوان اشعار بابا طاهر همدانی

                                                           
 .911؛  مثهوی معهویط الدین محمد مولوی بلخی؛ . جال3



 محبوبان الهی از نگاه قرآن کریم
 (توکل کنندگان)

 وگروهبولیرمرتوا* سالموالمسلمینمربضیخوشنصیباالحجت

 اشاره

کنییم کیه  عنوان سومین دسته از محبوبان خیدا صیحبت میی  کنندگان به توکل هدر این گفتار دربار
لین»فرماید:  شان می خداوند درباره َه ُیِحبُّ اْلُمَتَوكِّ  .«خداوند متوکالن را دوست دارد 1: ِإنَّ اللَّ

 مفهوم توّکل

 2کردن بر دیگری و واگذاشتن کار خود بیه اوسیت.  به معنای اعتماد و تایهو « وکل» هوکل از مادت
شیود کیه در فارسیی  نامیده می« وکیل» ،شود شود و کار به او واگذاشته می کسی که به او تایه می

کار خود  به معنای واگذاشتن ،شود. توکل بر خدا گفته می« مباشر»و « کارگزار» ، «وکیل»به او  نیز
 به خداست.

 چيستی و ارکان توکل بر خداوند

 توکل به خداوند بر سه رکن اساسی استوار است که عبارتند از:
 ضعف و عجز خودشناخت . 1

های خود است. وجود  نیازها و محدودیت ،ها ها، عجزها، جهل نخستین رکن توکل، درک ؛عف
ت، جوانی و پیری، بیمیاری و سیالمت، انسان با ؛عف و عجز و نیاز آمیخته است و حیات و وفا

                                                           
 حوزه علمیه قم . 4دانش آموخته سطح * 
 .137. آط عمران: 1
 .313،  3؛ ج کتاب العین . ر.ک: خلیل بن احمد فراهیدی؛2
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بیه دنبیاط ییک  ،اش به دست خداست. اگیر انسیان ایین حقیقیت را دریابید فقر و ثروت و روزی
 طرف نماید.  را جبران کند و نیازهایش را بر شهای کاستی ،گردد تا با تایه بر او گاه مطمئن می تایه

بموقماممرمهخمودنیسمتییم َقممرم
 

دمرمهردممممممسرردمیممزغیدمتم
 

ودىزالفمممرسمتهرنه فمِلدهمان
 

زنماف؟1همیروزىآممررمهجموف 
 

چممونمماف رریرنممروروزىگسسممت
 

2ادردرآویخمتدسممتمممرمهپستانم
 

 ضعف و عجزهای دیگرانشناخت . 2

نی جیا کسی که به اشیای بی .های دیگران است ها و ناتوانی ها، عیب رکن دوِم توکل، دیدن ؛عف
 ،تر از واقع ببینید بزرگآنان را خود دط ببندد و مانند خانه و باغ و خودرو و پوط یا افراد ناتوانی مانند 

د و جبرئیل پاسیخ یرا پرس« توکل»ل امین تفسیر یاز جبرئ خدا رسوطخدا توکل نارده است.  هب
 داد:

طيُوَُلُ ُوَُلُيََّفَع  ُوَُلُيِ  رُّ ُبأِنُالَمخلوَقَُلُيَض  لم  ِِ يَمََّع  ُوُاسِتِمال ُاليَأِ ُِمينُالَخليِق ُال
ِ ُوُلَمُيَطَميْعُ ُوُلَمُيََخْفُِسَوىُاِه  ِ ُوُلَمُيَْرج  ٍ ُِسَوىُاِه  ََ ُلَمُيََِمْلُْل َُ ُكذل َِب   فإذاُكاَنُال

ِ ُفهذاُه وُالتَّوكُّلُ  ٍ ُِسَوىُاِه  ََ رسیاند و نیه  ان میییعلم به این است که مخلوق نه ز 1؛فيُأ
ای  ه بنیدهکیکند و هشیم امیید از خلی  برداشیتن. هنگیامی  بخشد و نه منع می نه می ،نفع
د و بیم ندارد و در احدی جیز خیدا یر او امیند و از غک ار نمیکجز برای خدا  ،ن شدیهن این

 ل است.کن همان تویطمع ندارد، ا

 کماالت آفریدگار خود و تکيه بر اوشناخت . 3

همیان  ،های خال  و تایه و امید بر اوست. ایین توانایی رکن سوم و اصلِی توکل، دیدن کماالت و
هرا که خداوند سه صفت ممتیاز دارد کیه او  ؛گاه مطمئنی است که انسان باید به آن تایه کند تایه

 . این صفات عبارتند از:کند جایگاه بهترین وکیل می هرا شایست
 . حيات سرمدیالف

در خداوند موجیود اسیت؛ هیون کامل نحو نخستین شرط الزم برای وکالت، حیات است که به 
                                                           

 . جوف: درون.3
 .111-113؛ با  هشتم،  بوستان. مصلح بن عبدالله سعدی؛ 2
 .211؛  معانی االخبارمحمد بن علی صدوق؛  .1
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توان بدون دغدغه و با اطمینیان  رو همیشه می  این از شود. فانی نمی ای است که خداوند تنها زنده
ْل »هناناه فرمود:  ؛خاطر به او تایه کرد ـذال ال َیُمـوُت   َو َتَوكَّ یو تو 3:َعَلی اْلَحـيِّ الَّ ن بیر آن کیل ک 

 ههمی هرشیت ،اند و روزی نیسیتند و بیا میرگ آنیان ران روزی زندهدیگ«. ردیم ه هرگز نمیکای  زنده
 شود. ها گسسته می وکالت

 علم فراگير  ب.

تیرین شیال در خداونید  دومین صفت الزم برای وکیل خو ، علم و آگاهی است کیه بیه کامیل
دگان های بن ازها و خواستهیاز ن نیزاو  .گیرد می ز را فرایموجود است. علم و آگاهی خداوند همه ه

نا ُكلَّ َشيْ» هناناه فرمود: ؛آگاه است ها خود و موانع رفع آن ْلنـا َوِسَع َربُّ ـِه َتَوكَّ  2:ٍْ ِعْلمًا َعَلـی اللَّ
 .« ل کردیمکز احاطه دارد. تنها بر خدا تویعلم پروردگار ما، به همه ه

 قدرت نامحدود  ج.

 ،را که به او سپرده شیده اسیت سومین شرط وکیل خو ، قدرت و توانایی است تا بتواند کارهایی
تنهیا در خداونید متعیاط موجیود  ،در باالترین سطح ای . هنین شایستگیشایستگی انجام دهد به

یا قدرتشان محیدود و رو بیه زواط اسیت؛ روزی بیر مسیند  است؛ هون دیگران یا ناتوان هستند و
انید و روز  ز و نعمیتکنند، روزی غرق در ثیروت و نیا یزنند و روز دیگر سقوط م قدرت تایه می

بر همه هیز قدرت  ت،ها و زمین اس ولی خداوند متعاط فرمانروای آسمان ؛دیگر در فقر و فالکت
ْل » :و سیطره دارد و هیچ ؛عف و سستی و شاستی در کارش نیست حیْ  َو َتَوكَّ  1:َعَلی اْلَعزیِز الـرَّ

ت ییفاکف بیا کیره همیه امیور در ر و ادایت و تیدبیمکحا .« نکل کنده تویروزمنِد بخشایو بر آن پ
 .بهترین پشتیبان و کارگزار را دارد ؛ زیرانباید از هیز دیگری بترسد ،کسی که خدا را دارد 4ست.او

همیواره  ،کسانی که به خدا توکیل ندارنید ست.ها های انسان بخش مهمی از دغدغه ،روزی هغص
د که با دلیی سرشیار از امیید و نگران رسیدِن روزی یا کاهش آن هستند و در مقابل، کسانی هستن
فرمایید:  کنند. خداوند متعاط می توکل به قدرت الیزاط پروردگار، ترس و نگرانی را از خود دور می

                                                           
 . 30. فرقان: 3
 . 07. اعراف: 2
 . 219. شعراء: 1
 . 140،   13؛ جتفسیر نمونه. ناصر ماارم شیرازی و همااران؛ 4
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ٍة ال َتْحِمُل » ْن ِمْن َدابَّ ُْ   َو َكَأیِّ ـمیُع اْلَعلـی ْْ َو ُهـَو السَّ ـاُك ـُه َیْرُزُقهـا َو ِإیَّ هیه بسییارند  1:ِرْزَقَها اللَّ
دهید و  یهیا و شیما را روزی می ه آنکیتوانند روزی خود را بردارنید، خداسیت  نمیه کجاندارانی 

شده است که وقتیی مشیرکان، مؤمنیان  نقلعباس  آیه از ابناین در ش ن نزوط  .«ااوست شنوای دان
آنان را به خروج از ماه و هجیرت بیه سیوی مدینیه امیر  پیامبر ،کردند ماه را آزار و اذیت می

ای داریم و نه ِملایی و نیه کسیی کیه بیه میا آ  و غیذا  ما در مدینه نه خانه» ند:اما آنان گفت ؛کرد
هنانایه در مایه  باید به خدا توکل کنیید و خداونید هیم تا به آنان بگوید. این آیه نازط شد «بدهد

 2خواهد داد. نیزدر دارالهجره  ،داد روزی شما را می
جایگیاه مخلوقیات  ،یگاه خود در عالم هستیکسانی هستند که خود و جا ،کنندگان  توکلبنابراین 

امیور بیه او تاییه  هرو در هم  این از ؛اند پروردگار و اسمای حسنای او را به درستی شناخته ودیگر 
خوبی برایشیان   به ،آنان را دوست داردنیز خداوند  نمایند. میکنند و در مسیر ر؛ای او حرکت  می

فرستد و موانع و مشاالت را از  ا بر آنان فرو مینصرت و رحمت خا  خود ر ،کند کارگزاری می
 دارد. می سر راهشان بر

 توکل و استفاده از اسباب هرابط

اعتنیایی  کشیدن از کار و طلِب روزی و بیی  توکل و وانهادن کار خود به پروردگار، به معنای دست
کسیی در  نند ایناه؛ ماعاری نیست آوردن به تنبلی و بیااری و بی  به اسبا  و علل ظاهری و روی

 هاش بنشیند و کار و تالش برای طلب معاش را رها کند و منتظر رسیدن روزی خود و خیانواد خانه
یافتن امور عالم از طری  ابزار و اسیبا  و وسیائط اسیت و   جریان ؛ زیراغیب باشد هخود از خزان

ت و حامت الهیی اسیت ،این قیدرت و مسیتقل از  هییچ ییک از ایین وسیائط، .بخشی از مشی 
 .خدای مسبب اخسبا  باشدما به  یها باید امید اصل آنحین استفاده از نیستند و خواست الهی 

پای شیترم را ببنیدم و ]بیر خیدا[  !خدا ای رسوط» کرد: آمد و عرض خدا مردی خدمت رسوط
پایش را ببنید و  1؛ اْعِقلَْهاَُوُ ََوكَّلُْ»فرمود:  خدا رسوط« توکل کنم یا او را رها کنم و توکل کنم؟!

                                                           

 .11. عنابوت: 1
، 0 ؛ جانی التب؛ محمد بن حسین طوسیی؛ 411،  14 ؛ جام القرآنکالجامع ألح. ر.ک: محمد بن احمد قرطبی؛ 2

 222. 
 .402،  3 ؛ ج یذسهن الترم . محمد بن عیسی ترمذی؛1
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 هانسیان در همیزییرا یعنی از اسبا  استفاده کن و در همان حاط بر خدا توکیل کین؛  ؛«توکل کن
 .دارد تا مشال و مانعی در کارش پدید نیایدنیاز حاالت به توکل 

گفممتآرىگممربوكمملرهدممراسممت
 

1ایمنسممدبهممسمم تپیسمدمراسممت
 

گفممممتپیسمدممممررممممهآوازرل ممممر
 

تررد مممررمممابوكممملزانممموىاشممم
 

رممممزالكاسمممبحدیمممباللمممهشممم و
 

2ازبوكممملدرسمممدبكاهممملمشمممو
 

 آثار و نتایج توکل بر خداوند

 کنیم. آثار و برکات فراوانی در زندگی انسان دارد که سه مورد آن را بیان می ،توکل بر خداوند

 خداوند . کفایت1

بندۀ مؤمن و متوکل خیود،  کند که در برآوردن نیازهای تصریح میآیات متعددی خدای متعاط در 
ـُه ِلُـلِّ » :کنیدوی را کفایت می َه باِلُغ َأْمِرِه َقـْد َجَعـَل اللَّ ِه َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللَّ َو َمْن یَتَوكْل َعَلی اللَّ

ٍْ َقْدراً  ند. خداوند امر خود را بیه انجیام ک ت مییفاکند، امرش را کل ک  س بر خدا توکو هر  1:َشی
تردیید کیارپردازی، سرپرسیتی و  بیی .«ای قیرار داده اسیت زی اندازهیرای هر هرساند و خدا ب یم

متناسب با آن موقعیت ظهور خواهد کرد؛ در امیر معیشیت و روزی  ،کفایت الهی در هر موقعیتی
هییا و  در نگرانییی و پیییروزی و غلبییه بییادر جنییگ بییا دشییمن،  ؛بییا نییزوط روزی و رفییع موانییع آن

 .و اجتماعی جامعه، با رفع عوامل تشویشهای سیاسی، اقتصادی  پریشانی
 حکایت توکل ابراهيم خليل

انداختن او از سیوی  به آتش ،آن را به زیبایی طی کرد ابراهیمحضرت یای از مراحل دشوار که 
خواستند به  در منجنی  گذاشتند و میاو را او بود. وقتی  هشانی گسترد نمرود به سبب تخریب بت

ای ابیراهیم، آییا بیا مین کیاری »جبرئیل به مالقاتش آمد و گفیت:  ،زندوسط آن آتش عظیم بیندا
در ایین هنگیام جبرئییل «. آری ،بیا تیو نیه، ولیی بیا ر   العیالمین»گفت:  ابراهیم «.داری؟

ُ»انگشتری به او داد که بر رویش این کلمات مقدس نوشته بود:  ِ يول ُاِه  يٌ َُرس  مَّ َِ ُم  ُاِه   ََلُِإلَيَ ُِإَلَّ

                                                           

 است. . یعنی استفاده از اسبا  هم سنت پیامبر3
 .47؛  مثهوی معهوی. جالط الدین محمد مولوی بلخی؛ 2
 . 4. طالق: 1
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َُِألْجَُ َُأْمِريُِإلَي ُاِه  ْضت  َُوُفَوَّ ِ ِة[ُاِه  َُأْمِريُِإلَ ُ]ق وَّ َُأْسََّْ ت  ِ َُظْهِريُِإلَ ُاِه  : معبیودی جیز اللیه ْأت 
نیست، محمد رسوط خداست، پشتم را به خدا تایه دادم، کارم را بیه نییروی خیدا اعتمیاد دادم و 

هیای  خدا را با همیان اسیم سپس ،ست کردآن انگشتر را در د ابراهیم« امرم را به خدا وانهادم.
ُيَاَُمنُْ»هنین ندا داد:  اخال  این هموجود در سور ُيَاَُصَم     ََ ُيَاَُأ   َِ ُيَاَُوا لَْمُيَِلْ َُوُلَْمُي ولَيْ ُُُيَاُاِه  

ٌُ ََ ُك ف وًاَُأ او را از آتیش نجیات بدهید.  ،تا به رحمت خودشخواست از خداوند  و «َوُلَْمُيَك ْنُلَ  
َْ   ُكوِني َبْردًا َو َس مًا َعلی» که خداوند به آتش امر کرد: آنجا بوددر  بیر ابیراهیم سیرد و  3:ِإْبـراِهی

بیا همیان  ،های آتش سرد و سالمت دید را در میان شعله ابراهیم ،نمرود . وقتی«سالمت باش
کسیی کیه  2؛ْثيَلُِإلَيِ ُِإْبيَراِهيمََُمِنُا ََّخَذُِإلَهًاُفَلْيَتَِّخْذُمُِ»آلود خود به اطرافیانش گفت:  شرک هعقید

یعنیی پیذیرفت کیه معبیود  ؛«بایید مثیل معبیود ابیراهیم را بگییرد ،گییرد معبودی برای خود میی
 مؤمن خودش را یاری کرد و او را تنها نگذاشت. هقدرتمند است و بند ،ابراهیم

چمونرهمماازم ج یقآممممممرخلیمل
 

آمممرازدررمممارعممممز ،جمدمرممیمممل
 

«َهملَلَ حاَجٌهیاُممجتمبدی»گمفمت:
 

اِمم َ یمماَجمدممریُلال»گمفمت: 3«أم 
 

كسمممننمرارمحاجتمممیازهمیممم 
 

سمممتورمسرایكمیكمارممنافتاَده
 

آنمممچهدانمممرالیمممِقممممن،آنك َ مممر
 

خمممواهویمممران،خمممواهآرمممادانُكَ ممر
 

ك ممربموانمرآبممشمممگملمشمنممی
 

راشمماخنسمممترونك مرشممعله 4هما
 

 انطمينا. آرامش و 2

شک در ؛میر خود سرشار  آورد توکل، اطمینان و آرامش خاطر است. متوکل حقیقی بی دومین ره
دهید و از نتیجیه تالشیش  نگرانی و ترس به خیود راه نمی ،از آرامش و اطمینان به پروردگار است

چه به او برسد، همان است که خداوند بیرایش مقیدر کیرده اسیت و داند که آن تردید ندارد. او می
پس جای نگرانیی و تیرس نیسیت. خداونید خطیا  بیه پییامبر  ؛خواهدخدا نیز جز خیر او نمی

                                                           
 .17. انبیا: 3
 .94،  2 ؛ ج یر القمیتفس؛ یبن ابراهیم قم ی. ر.ک: عل2
خواهم، ولی نه از تو؛ بلاه فقیط  ک میکم»و ابراهیم گفت: « ای بنده برگزیده خدا حاجتی داری؟». جبرئیل گفت: 1

 «.خواهم از خدا می
 .444؛  مثهوی طاقدیس. مال احمد نراقی؛ 4
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ـِل »فرماید:  می اکرم ـِه َفْلَیَتَوكَّ ـُه َلنـا ُهـَو َمْوالنـا َو َعَلـی اللَّ ُقْل َلْن ُیِصـیَبنا ِإالَّ مـا َكَتـَب اللَّ
رسید. او میوالی ماسیت و  به آنان بگو: جز آنچه خداوند برایمان نوشیته بیه میا نمی 1:ُنوَن اْلُمْؤمِ 

 «.  باید تنها بر خدا اعتماد کنند ،اند کسانی که ایمان آورده
حضرت را ناشدنی  در غار ثور و اطمینان سرشار و آرامش وصف داستان اختفای پیامبر ،قرآن
 گونه توصیف کرده است:  این

ردند، کرونش ی[ ب ها  افران ]از مکه کهنگام   آن ؛د، خدا او را یاری کردینااری نیبر را امیاگر پ
ه بیه کیگیاه  ه آن دو تین در آن غیار بودنید، آنکیگیاه  ه دومیِن آن دو نفر بیود؛ آنک  حالی در

د، خدا با ماست. پس خدا آرامشش را بر او فرود یترد ن مباش، بییگفت: غمگ همراهش می
تیر قیرار داد؛ و  افران را پسیتکلمه کرد و کد ییها را ندیدند ت  ه آنکانی یرابا لش آورد و او را

تمند و حک  2.م استایلمه خدا برتر است؛ و خدا عز 
در کماط  ولی پیامبر ،در منابع اسالمی نیز اشاره شده است که در آن هنگام ابوبار نگران بود 

 1آرامش بود.
 هنین نقل کرده است:  خدا را این ای از توکل به نمونه ،امام خمینی

فرسیا بیرای تییییر لبیاس بیود و  در آن روزهایی که در زمان ر؛اخان پهلوی و فشار طاقیت
ای را نزدیک دکیان نیانوایی  شیخ وارسته ،بردند تا  به سر میو    ها در تب روحانیون و حوزه

من هم برداشتم  ،بردار خورد و گفت: به من گفتند: عمامه را دیدم که قطعه نانی را خالی می
و به دیگری دادم که دو تا پیراهن برای خودش بدوزد. اآلن هم نانم را خوردم و سیر شدم تیا 

 4دهم. مینمقامات دنیوی  هشب هم خدا بزرگ است! من هنین حالی را به هم
 ؛ردگیذا های اجتماعی نیز آثار روحی روانی نمایانی بر جای میی امید و توکل به خداوند در بحران

در  .آمیوز بیود شمسی بسییار درس 3130برای مثاط پیدایش و شیوع بیماری کرونا در اواخر ساط 
                                                           

 . 31. توبه: 1
 .31توبه:  .2
سنت، داللت  . هم ظاهر آیه و هم ظاهر روایت اهل213؛  3؛ ج صقیح البخاری . محمد بن اسماعیل بخاری؛1

نیازط شیده اسیت؛ در  بوده و ساینه یا آرامش تنها بر قلب پییامبر کند که ابوبار در آن هنگام هراسان و نگران می
ای در  خوابید و آیه بدون هیچ ترس و هراسی در بستر پیامبر که در همان شب اوط هجرت، امیرالمؤمنین حالی 

 (.219ش ن آن حضرت نازط شد )بقره: 
 .14-12؛  نقطه عطف. سید روح الله موسوی خمینی؛ 4
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 شدیم: رو می هها روب آن شرایط بحرانی با دو طیف از انسان
کلی خود را باخته و آرامش خود را از دسیت داده بودنید   ای که از شدت ترس و ا؛طرا  به ی عده

از تیرس و ا؛یطرا  واقعیِی ناشیی از آن رنیج و  ،مالی آسیب ببینندو بیش از آناه از بیمارِی احت
 آسیب دیدند.

به خداوند توکیل کردنید و در ؛یمن رعاییت  ،ایمان و معنویت خود های دیگر که به پشتوان ی عده
دییدگان ایین  ای از آنان بیه ییاری آسییب اصوط بهداشتی، آرامش خود را حفظ کردند و حتی عده

 حادثه شتافتند.
 شدن بر مشکالت  ئق. فا3

بلاه با اتاا به  ؛نندک هرگز احساس ؛عف و حقارت نمی ،کنند اصواًل کسانی که بر خدا توکل می
امیید و  های مقطعی و ظاهری، آنیان را نیا رسند و حتی شاست امدادهای الهی به فتح و ظفر می

اومیت و پیایمردی توکل، امیدآفرین، نیروبخش و سبب تقویت اراده و تحایم مق .کند افسرده نمی
روحیه بسیار باالی آنیان  با ت کید برآیات متعدد قرآن در بیان سرگذشت انبیا و اولیای الهی،  .است

در برابر مشیاالت ، توکل همیشگی آنان به خداوند شان به پروردگار متعاط به دلیل اعتماد و توکل
 در داستان حضیرت نیوح ؛ هناناهاست دانستهمهم پیروزی آنان یای از دالیل فرسا را  طاقت

 فرماید:  می
ـِه  ْْ َمَقاِمی َوَتْذكیِرى ِبآیاِت اللَّ ْْ َنَبَأ ُنوٍح ِإْا َقاَل ِلَقْوِمِه یا َقْوِم ِإْن كاَن كُبَر َعَلیُ َواْتُل َعَلیِه

ْْ ُغمَّ  ْْ َعَلیُ َّْ ال یُْن َأْمُرك ْْ ُث ك َْ ْْ َوُشَركا ِه َتَوكْلُت َفَأْجِمُعوا َأْمَرك َّْ اْقُضوا ِإَلـیَّ َفَعَلی اللَّ  ًة ُث
ه به قومش گفت: ای قوِم من! کسرگذشت نوح را بر آنان بخوان؛ در آن هنگام  3:َوال ُتْنِظُروِن 

کنم بر شیما گیران آمیده اسیت ]و  اگر جایگاه من و این که آیات خدا را برایتان یادآوری می
تان( ییاانتان )معبودهاپس کار خود و شر ؛ل کردمک  قصد سوئی به من دارید[ من بر خدا تو

 د!ید و کارم را بسازید و مهلتم ندهیارتان را بنگرکد و همه جوانب ینکرا جمع 
هایشان را بیه مبیارزه طلبیید و  آنان و بت ههم ،با تایه به قدرت الیزاط پروردگار حضرت نوح 

ن، نقیش بیر آ  هایتان را برای قتل یا طرد می توطئه هبا اطمینان خاطر به آنان گفت که خداوند هم

                                                           
 . 91. یونس: 3
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بلایه در  ؛تنها کیاری از پییش نبردنید  نه در نهایت نیز هنین شد و دشمنان نوح 3خواهد کرد.
 و یارانش از آن طوفان فراگیر نجات یافتند. دریای گناه خود غرق شدند و نوح

تنهیا  ،اسرائیل از زیر یوغ فرعونیان بیودنیز که رسالتش نجات ستمدیدگان بنی حضرت موسی
یا َقـْوِم »بر توان الیزاط خداوند و توکل بر او اعالم کرد و گفت:  هرفت از مشاالت را تای رونراه ب

ْْ ُمْسِلِمیَن  ِه َفَعَلیِه َتَوكُلوا ِإْن كْنُت ْْ ِباللَّ ْْ آَمْنُت ایید، بیر او  ای قوم من! اگر به خدا ایمان آورده 2:ِإْن كْنُت
اسیرائیل را از  شبانه قیوم بنیی که حضرت موسیگاه  آن .«توکل کنید اگر تسلیم فرمانش هستید

اماانیات  هنیل رسیدند و فرعون و لشاریانش نیز با هم رودطولی ناشید که به  ،مصر حرکت داد
 ،کیه بیه شیدت ترسییده بودنید این هنگام برخی از اصحا  موسی در تعقیب آنان بودند. در

ا َلُمْدَرُكون»گفتند:  که سرشار از امیید و توکیل  اما حضرت موسی ؛«رسند ها به ما می این 3:ِإنَّ
ي َسَیْهدین  َك َّ ِإنَّ َمعي»گفت:  ،به پروردگار بود هرگز هنین نخواهد شد، پروردگارم بیا مین  4:َربِّ

 درا به درییا ز شعصایالهی،  وحیبه  موسی ،در این هنگام .«است و مرا رهنمایی خواهد کرد
دریا گذشتند و فرعون و لشاریانش هیم بیه دنبیاط آنیان و یارانش از  موسی .شاافترا و دریا 

داخل دریا شدند که به خواست خدا آ  از دو طرف به هم رسید و فرعون و لشاریانش همیه در 
 5دریا غرق شدند.

 منابعفهرست 

دمشی : دار  ؛ب البییایی  مصیطفی دیی؛ تحقیصقیح البخ ار بخاری، محمد بن اسماعیل؛ .1
 ق.1410ر، یثک  ابن

؛   یدارالحید ؛ قیاهره:رکشیا احمد محمید  ی؛ تحق یسهن الترمذ ؛ سیید بن عترمذی، محم .2
 . ق1417

 . ش1333 ،ریبکر یام ، تهران:؛ ها  سومبوستانمصلح بن عبدالله؛ ، شیرازی سعدی .4

                                                           
 .112،  11؛ جالمیزانر.ک: سید محمد حسین طباطبایی؛  .3
 . 03-03. یونس: 2
 .11. شعراء: 3
 .12. شعراء: 4
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 محبوبان الهی از نگاه قرآن کریم
 (توبه کاران)

 وگروهبولیرمرتوا* االسالموالمسلمینمربضیخوشنصیبحجت

 ارهاش

الن به عنوان گیروه هیای میورد مهیر و محبیت وییژه پروردگیار،  دربارۀ پرهیزکاران، صابران و متوک 
ابیَن »در پرتو آیۀ شریفۀ اکنون  بیان شد.مباحثی  وَّ َه ُیِحبُّ التَّ کننیدگان را دوسیت  خیدا توبیه 3:ِإنَّ اللَّ

 گوییم. ن میسخکاران  یعنی توبه ،ههارمین گروه از محبوبان خدا ، درباره«دارد

 مفهوم و حقيقت توبه

در اصطالح شیرعی نییز بازگشیت از از همین روست که  به معنای بازگشت است. ،توبه در اصل
آن  همردم معمواًل نسبت به حقیقیت توبیه و شییو هاز آنجا که تود 2نامیده شده است.« توبه»گناه، 

ه بیشتر به فار توبیه و اسیتیفار های احیا و شب قدر ک سؤاط و ابهام دارند و در ماه رمضان و شب
از را ابتیدا حقیقیت توبیه  ؛ها و حل مشاالت علمی خود نیز هسیتند به دنباط رفع ابهام ،افتند می

 کنیم. بررسی میمنظر قرآن و روایات 
 . توبه و پشيمانی1

از منظر پیشوایان دین، حقیقت توبه، هیزی جز پشیمانی از ارتاا  گناه نیسیت؛ هنانایه پییامبر 

                                                           
 حوزه علمیه قم . 4دانش آموخته سطح * 

 .222. بقره: 3
 .71،  1؛ جالدقاح؛ اسماعیل بن جوهری؛ 439،  1؛ جمعجم مقاییس اللغة. احمد ابن فارس؛ 2
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ُُ »فرمود:  رماک ُُِ»نییز فرمیود:  امیام بیاقر .«پشیمانی، توبه اسیت 3؛ َْوبَةٌُُُالَََّّ  ُُكََفي ُِبالََّّيَ 
ترین رکن آن، پشییمانی  اصل توبه و مهم . بنابراین«برای ]تحق [ توبه، پشیمانی بس است 2؛ َْوبَةًُ

عر؛یه سیجادیه بیه خداونید هنیین  ۀصیحیف سیی و یایمدر دعای  العابدین است. امام زین
ُُ »دارد:  می ُِإْنُيَك ِنُالَََّّ  مَّ ُالََّّاِدِمينَُُُاللَّه   ُ َُفَأنَاَُأنَْ  َُ الها اگر پشیمانی، توبه بیه سیوی  بار 1: َْوبًَةُِإلَْي

بلایه  ؛این بیان امام به معنای یک فرض ذهنی نیست .«تریِن پشیمانان هستم من پشیمان ؛توست
 کند.  بیان می هشرطی همعنای حقیقی توبه را در قالب جمل

بنیابراین اگیر کسیی  .تواند حتی به زبان ابراز نشود پشیمانی یک حالت نفسانی و قلبی است و می
اش را هنیوز  هه پشیمانی گر ؛شود گناهش بخشیده می ،در درون خود از ارتاا  گناه پشیمان شد

فرمیود:  م صادقاما .در قالب طلب آمرزش از خدا یا همان استیفار هنوز به زبان نیاورده باشد
ُقَبَْلَُأْنُيَْستَْغِفرَُ» ُلَ   َُغفََرُاِه   َُعلَيِْ ُِإَلَّ َُ ای که گناهی را مرتایب  هر بنده 4؛َماُِمْنَُعبٍْ َُأْذنََبَُذنْبًاُفَََِّ 

از سیوی  .«آمرزد او را می ،خداوند پیش از آناه ]به زبان[ استیفار کند ،شود و بر آن پشیمان شود
لفیظ  و ...ریاکیاری  ،خودنمیایی ،اب گناه شود و به خیاطر خوشیایند میردمدیگر اگر کسی مرت

و گویا  توبه نارده ؛ولی قلبًا پشیمان نشده باشد و به گناه خود ادامه دهد ،استیفار را به زبان بیاورد
ُ»فرمیود:  هناناه امام باقر ؛حقیقت خود ی را مسخره کرده است پروردگار خود ی و در ِِيب  التَّا

نِْبُكََمْنََُلَُذنَْبُلَ ُ ِمَنُال ْسيتَْهِزِ ُُُذَّ ُكَالْم  ْستَْغِفٌرُِمَّْي   نِْبَُوُه َوُم  َُعلَ ُالذَّ ِقيم  کننیده از   توبیه 3؛َوُالْم 
 ،کننید و از آن اسیتیفار میی نیدا مانند کسی است که گناهی ندارد و کسانی که بر گناه مانیده ،گناه

 .«گانندکنند  همچون مسخره
و جبیران آن را  نایردن ترک آن کیار و تایرار هی و از جمله نافرمانی خدا، زمینپشیمانی از هر کار

وُِإلَ ُ َْرِكي ُِ»فرمود:  هناناه امیرالمؤمنین ؛کند فراهم می ُيَْ ع  رِّ َُعلَ ُالشَّ َُ ُالَََّّ  پشییمانی  3؛ِإنَّ

                                                           
، 401،  3 ؛ جهی قض ره الفقیم ن ال  کت اب  ؛ علی بن محمد صیدوق؛ 33؛  تقف العقولحرانی؛  شعبه  . ابن3

 .3011ح
 .11،  1 ؛ جالخدال؛ علی بن محمد صدوق؛ 321،  2 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 .131؛  ةیفة السجادیالدق؛ . امام زین العابدین1
 .329؛  2 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 4
 .343. همان،  3
 .329. همان،  3
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آدمیی  جیان نوعی دگرگیونی در روح و ،بنابراین حقیقت توبه .«کند به ترک آن دعوت می ،بر بدی
 اش وا آلیود گذشیته است که فرد را به تجدید نظیر در عقایید، اخیالق و رفتارهیای ناپیاک و گنیاه

آورد  ناگاه ایمان میی ،برای مثاط کسی که عمری در کفر و شرک و نادانی به سر برده است .دارد می
ییک  ،رساحران فرعون که پس از عمری کفر و سیحمانند  ؛کند و از کفر و شرک اعالم بیزاری می

 ایمان آوردند. لحظه پشیمان شدند و به موسی
 . توبه و اقرار2

 هنانایه امیام بیاقر ؛پشیمانی از گناه همواره با اقرار و اعتراف به بدی و زشتِی آن همیراه اسیت
ُبِ ُِ»فرمود:  َُمْنَُأقَرَّ نِْبُِإَلَّ وُِمَنُالذَّ َُماُيََّْج  ِ ه بیه آن اقیرار یابد کی تنها کسی از گناه نجات می 3؛َوُاِه 

اییم. بنیابراین  مراد از اقرار در اینجا، اقرار قلبی در برابر کسی است که از او نافرمیانی کیرده .«کند
کسی که گناهی را مرتاب شود و بدی و زشتی آن را درک ناند یا گناهی را مرتاب شود و زشیتی 

َُمياَُأَراَدُ» فرمیود: اقرامام ب کند. نمی توبهگاه  هیچ ،و بدی آن را اناار کند و عناد بورزد ِ ََلَُوُاِه 
ن وِبَُفيَْغِفَرَهي َِِمَُفيَِزيَ ه ْمَُوُِباليذُّ ُِبالَِّّ واُلَ   َُخْصلَتَيِْنَُأْنُي ِقرُّ َِالَ ُِمَنُالََّّاِ ُِإَلَّ َ ُ يمُْاِه   بیه خیدا  2؛ اُلَه 

او اعتیراف  هیای خداوند متعاط جز دو خصلت را از مردم نخواسته است: ایناه به نعمت ،سوگند
 .«پس آنان را ببخشد ،اه به گناهان اعتراف کنندنای اید وزپس بر آنان بیف ،کنند

اعتراف به گناه در دط و شرمندگی و پشیمانی درونیی و تصیمیم  ،بنابراین گام اوط و اصلی در توبه
آن  ؛ایع شده است، باییدکه حقی از خدا یا حقی از مردم  نیزدر مواردی  گرفتن بر ترک آن است.

 انسیانای از  برای مثیاط اگیر نمیاز و روزه .گیرد هیزی جای این حقوق را نمیکرد؛ زیرا ح  را ادا 
ها را به جا آورد و اگر مالی از مردم ؛یایع شیده اسیت،  ، باید به تدریج قضای آنفوت شده است

 باید به آنان برگرداند و اگر آبرویی ریخته شده است، باید از آنان عذرخواهی کرد.

 قسام توبها

 شود: توبه از یک منظر به دو قسم تقسیم می
مثیل  ؛گیردد میی شود و انسان دوبیاره بیه سیوی گنیاه بیاز ای است که شاسته می توبه ،قسم اول
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شدن، دوباره به سوی مصرف مشروبات الالیی   شرابخوار یا معتادی که پس از ترک اعتیاد و پاک
بایید  ؛ولی هیون بیه سیوی گنیاه بازگشیته ،شود یط مای قبو آورد. هنین توبه یا مواد مخدر رو می

 دوباره توبه کند.
شود و انسان بعید از توبیه، دیگیر هرگیز گیرد گنیاه  ای است که هرگز شاسته نمی توبه ،قسم دوم

خواهید کیه  و از مؤمنیان مینامییده اسیت   «نصیوح هتوب»گردد. قرآن کریم این قسم توبه را  نمی
ـِه َتْوَبـًة َنُصـوحاً یا َأیُّ »هنین توبه کنند:  این ِذیَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلـی اللَّ ای کسیانی کیه ایمیان  3:َها الَّ

بیه معنیای خیالص ییا محایم  ،َنصوح در لیت .«نصوح هتوب ،به سوی خدا توبه کنید !اید آورده
امیام  .انید بیدون بازگشیت بیه سیوی گنیاه معنیا کرده هنصوح را به توب هتوب بیت اهل 2است.
ُِفيِ َُأبَ اًُ»یر آن فرمود: در تفس صادق ِ ود  ُالَِّذيََُلُيَ نْب  آن گناهی اسیت کیه هرگیز بیه  1؛ه َوُالذَّ

   .«سوی آن باز نگردد
نصیوح از  هتوبی . در واقیعایمان راسخ بنده است هارزشمندتر از قسم اوط و نشان ،این قسم از توبه

شیود و اغلیب مؤمنیان از  معدودی از مؤمنان میی هدرجات واالی بندگی است که تنها نصیب عد
های نفس و شیطان قیرار دارنید و هیر از  رسیدن به این مقام محرومند؛ زیرا پیوسته در معرض فتنه

ابوبصیر پیس از شینیدن  هناناه کنند. ولی دوباره توبه می ،روند هند گاه دوباره به سمت گناه می
 .«نگردد؟! ه سوی گناه بازیک از ماست که ب  کدام»پرسید:  صادقاز امام  ،نصوح همعنای توب

ابَُ»امام فرمود:  فَتََّنُالتَّيوَّ ُالْم  ِِ ُِمْنُِعبَاِد بُّ ِِ
ُي  َ ُاِه  خداونید از بنیدگانش کسیی را کیه بیه فتنیه  4؛ِإنَّ

حقیقیت  نییز امام صادق .«دوست دارد ،کار است ولی[ توبه ،شود افتد و ]مرتاب گناه می می
َفيتََّنُ»اسیت:  بیان کرده، و فرمیوده تری فوق و مراتب توبه را به زبان روشن َِْبيَ ُالْم  ُاْل يبُّ ِِ

ُي  َ ُاِه  ِإنَّ

ُِمَّْ ُ  َُ اَبَُوَُمْنُلَْمُيَك ْنَُذِل کار را دوسیت دارد و  توبیه هافتیاد  فتنه  به هخداوند بند 3؛كَاَنَُأْفَضلَُُُالتَّوَّ
 .«کسی که این از او واقع نشود ]اصاًل گناه ناند[ برتر است
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 ت توبهآثار و برکا

مشاهده  توبه و بازگشت به سوی پروردگارتوان آثار و برکات بسیاری را برای  در آیات و روایات می
 شود. کرد که به هند اثر آن اشاره می

 کار در نزد خداوند . محبوبيت توبه1

ابیَن »فرمایید:  خداوند متعاط می وَّ َه ُیِحبُّ التَّ ابین را دوسیت دارد 3:ِإنَّ اللَّ ا  .«خیدا تیو   هصییی ،َتیو 
تیوان آن را بیه  میی ،کننده اسیت کیه در زبیان فارسیی مبالیه از مصدر توبه و به معنای بسیار توبه

محبوبیت توبیه بنابراین اند.  یعنی کسانی که به توبه خو گرفته ؛کننده ی معنا کرد کار ی و نه توبه توبه
شود و تنهیا یایی دو  اب میبرای کسی نیست که در طوط عمر خود گناهان فراوانی مرت ،نزد خدا

گیاه خطیایی از او سیر  هیریعنیی  ؛کند بلاه برای کسی است که پیوسته توبه می ؛کند بار توبه می
کنید و  شود و به درگاه خدا توبه میی پشیمان می ،دادن فرصت  به سرعت و بدون از دست ،زند می
صفات آنیان و جزئیی از وجیود او هنان با توبه و انابه به درگاه خدا انس گرفته است که توبه از  آن

 شده است.
نیز در همین ناته بود که هر دو خدا را نافرمانی کردنید و از درگیاه قیربش  تفاوت شیطان و آدم

ولی شیطان بر گناه خود اصرار ورزید و تا روز قیامت مشیموط غضیب و لعنیت خیدا  ،دور شدند
پشییمان شید و گرییه و  ،د اعتیراف کیرداز همان ابتدا به گناه خو که آدم  حالی در ؛قرار گرفت

ابَُ»فرمیود:  امام صیادقتضرع کرد تا خداوند گناهش را بخشید.  ُالتَّيوَّ ِقيرَّ ُالْم  يبُّ ِِ
ُي  َ ُاِه   2؛ِإنَّ

کننیدگان سیه خصیلت  خداوند به توبهبنا بر روایتی،  .«کار را دوست دارد توبه هکنند خداوند اقرار
به سبب آن نجات  ،ها و زمین بدهد اهل آسمان ههم به همداده است که اگر یک خصلت از آن را 

ِرينَُ» :یابند: نخستین خصلت این است می تََطهِّ ُالْم  بُّ ِِ
اِبيَنَُوُي  ُالتَّوَّ بُّ ِِ

ُي  َ ُاِه  ُلَيْمُ 1 ِإنَّ ُاِه   بَّ   ََ َفَمْنَُأ

بْ ُ  َِذِّ عیذابش  ،ش بیداردپس کسی که خدا دوست ،کاران و پاکیزگان را دوست دارد خداوند توبه 4؛ي 
 .«کند نمی
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غیافر آمیده اسیت کیه اسیتیفار فرشیتگان و درخواسیت  هیات هفتم تا نهم سورخصلت دوم در آ
انید و خصیلت  و از راه پروردگار پیروی کیرده نمودهکند که توبه  بهشتشان را برای کسانی نقل می

 بیدکاریکنید کیه  را افیرادی معرفیی میکه عبیادالرحمن این سوره است  93تا  14 سوم نیز آیات
 عذا  مضاعف و خلود همیراه بیا ذلیت و خیواری هوعدو به مرتابان این عمل زشت، کنند  نمی
َُميْنُ ياَبَُوُ»فرماید:  ولی بالفاصله می ،پاشد[ دهد ]که اساس و بنیاد خانواده را از هم می می ِإَلَّ

َُسيُِّ ل ُاِه   ُي بَ ِّ َُ ْولِئ َسَّاتٍُآَمَنَُوَُعِمَلَُعَمًَلُصالًِِاَُفأ  ََ يمياًُُُئا ِِهْمُ َِ َُغف ورًاَُر : مگیر کسیی َوُكاَنُاِه  
تبیدیل هایشان را به حسنات  که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند بدی

 .«مهربان است هآمرزند کند و خداوند بسیار می
مشممونومیممراز لمممیكممهكممردى

 
سمممتیپذیركمممهدریممماىكمممرمبورمممه

 

اك مممربسمممدیعو اعممما گ اهمممتر
 

1سممتین یرپممذیرىرممیكممهدربورممه
 

 ای در ميان دو توبه! توبه

بنده به سوی  ههم توب ؛ یعنیو هم به خداوند نسبت داده است قرآن کریم فعل توبه را هم به انسان
 هو خیوردن مییو بیرای مثیاط در داسیتان حضیرت آدم .خدا و هم توبه خدا بر بنده آمده است

ِه َكِلمـاٍت َفتـاَب »فرماید:  شدنش از بهشت می  راندهممنوعه و  ی آَدُم ِمْن َربِّ ـُه ُهـَو   َفَتَلقَّ َعَلْیـِه ِإنَّ
اُب  وَّ حیْ  التَّ پس خداوند بر او توبه کرد کیه  ،آدم از جانب پروردگارش کلماتی را دریافت کرد 2:الرَّ

توسیل بیه ذوات   هجملیکلمیاتی از  یعنیی حضیرت آدم  ؛«کننده مهربان اسیت او بسیار توبه
عنوان توبه به درگاه خداوند بر زبان آورد و خداوند نیز بر او توبه کرد و   بهرا  1عبا پنج تن آط همقدس

 گناهش را بخشید.

پیذیری اسیت؛  به همان معنای لیوی یعنی بازگشت خدا به سوی بنده و توبیه ،توبه خدا در اینجا
شود و پیش از تحقی  توبیه از سیوی بنیده،  متش دور میزیرا بنده با ارتاا  گناه از خداوند و رح

باید خداوند با نظر لطف و رحمتش  به او بنگرد تا توفی  توبه پیدا کنید و پیس از اظهیار نیدامت 
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بنابراین واقعی محق  شود.  هاش را بپذیرد و او را ببخشد تا توب خداوند باید توبه ،بنده به درگاه خدا
 اوند قرار دارد.خد های میان دو توب هر توبه

منكهراشمكهررآنخا رعاِ رگذرم
 

1ك یاىخاکَدَر باجَسَرمهامیل ف
 

 . آمرزش گناهان2

انید کیه پروردگیار  به صراحت بیانگر این حقیقیت ،آیات متعدد قرآنی و احادی  خاندان رسالت
بلایه از  ؛گشیوده اسیتکار خود  مهربان، آغوش لطفش را همواره به سوی بندگان گنهاار و توبه

تعیالی را باوبنید و متضیرعانه  بندگان باید کوبۀ با  توبه و بازگشت به سوی ح  هیک منظر، هم
َو »کنید:  مؤمنان را به توبه دعیوت میی هرو خدای متعاط، هم  این از. عذر تقصیر به درگاه او آورند

َها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَّ  ِه َجمیعًا َأیُّ ْْ ُتْفِلُحونُتوُبوا ِإَلی اللَّ د، ییای مؤمنان! همگی به سوی خدا بازگرد 2: ُُ
روزی هفتیاد مرتبیه ایین ذکیر را  پیامبر اکرم»فرمود:  امام صادق .«دیباشد تا رستگار شو

ُُُِإلَ َُُأ  وبُ کرد:  تارار می پیذیری خداونید را هنیین  توبهقیرآن . «کینم به سوی خدا توبه می 1؛ اِه 
ُْ ما َتْفَعُلـون َو ُهَو » کند: توصیف می ئاِت َو َیْعَل یِّ ْوَبَة َعْن ِعباِدِه َو َیْعُفوا َعِن السَّ ذال َیْقَبُل التَّ و  4: الَّ

   .«داند یم ،دینک یگذرد و آنچه را م یم ها در رد و از بدییپذ ه توبه را از بندگانش میکاوست 
 ؛آمدن فرزندشیان هسیتند انتظار  گویا پروردگار ی بالتشبیه ی همچون پدر و مادری است که هشم

زدن   کند و هر لحظه منتظر شنیدن صدای زنیگ همان فرزندی که با آنان قهر کرده و نامهربانی می
در او را شیوند و  غیرق شیعف و شیادی می ،بینند ها انتظار او را می و هون پس از مدت او هستند

میفیرت رمضیان و در ویژه در میاه رحمیت و  کشند. خداوند نیز هر شب و هر روز بیه آغوش می
کنید و از  آنیان را نثیار هیایش انتظار بندگان گنهاار خود است تا بهترین رحمیت  شب قدر هشم

ُفََرَيًاُبِتَْوبَيِةُ»فرمیود:  امام باقر .به آنان عطا کند ،آنچه بیشتر دوست دارد يالَ َُأَشي ُّ َِ َ ُ َ ُاِه  ِإنَّ
َُوَُزادَُ لَتَ   َِ َُرا ٍلَُأَضلَّ ُِمْنَُرج  ِِ اش شیادتر  بنیده هخداونید از توبی 3؛ِفيُلَيْلٍَةَُظلَْمياَ ُفََوَجيَ َهاُُُِ َعبِْ 

بنیدگان  .«از کسی که مرکب و زاد سفرش را در شبی تاریک گم کرده باشد و آن را بیابید ،شود یم

                                                           
 .420؛ غزط دیوان حافظ. شمس الدین محمد شیرازی؛ 1
 . 41. نور: 2
 .340،  2؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 1
 . 23. شوری: 4
 .94-92؛  الزهد؛ حسین بن سعید کوفی؛ 341و  343،  2 ؛ ج افیکاللینی؛ . محمد بن یعقو  ک3



12    9311 رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

و هیم آنیان هیم خیود  .شود کردن آنان شاد می گمشدگان خدا هستند که خداوند از پیدا ،گنهاار
 .اند ردهرا گم کخدای خود 

عجممممبدارىازل ممممفپروردگممممار
 

كمممهراشمممرگ هكمممارىامیمممروار؟ت
 

هممممیشمممرمدارمزل مممفكمممریم
 

1كهخموانمگ مهپمی عفموشع میم
 

هنان گسترده است که حتی مرتابان گناهان  آن ،اش پذیری دریای رحمت و رأفت پروردگار و توبه
نور کیفر کسانی را که نسیبت بیه  هدر سورهناناه ؛ شود ترین گناهان را نیز شامل می کبیره و زشت

ولیی  ؛کنید و آنان را فاس  معرفیی میی ،هشتاد تازیانه بیان ،زنند زنان پاکدامن تهمت بدکاری می
ٌْ »فرماید:  بالفاصله می َه َغُفوٌر َرِحـی نَّ اللَّ ِِ ِذیَن تاُبوا ِمْن َبْعِد اِلَك َو َأْصَلُحوا َف سیانی کمگیر  2:ِإالَّ الَّ

 «.  م استیه خداوند غفور و رحکشان[ را جبران کنند  نند و ]گناه گذشتهکن توبه ه بعد از آک
 حکایت توبه شعوانه

زنی در بصره بود که هر روزش را در مجلس فس  و فجیور « شعوانه»در منابع دینی آمده است که 
ه از ک دیای رس گذشت، به در خانه  میهای بصره  وههکزانش در ینکروزی با جمعی از  گذراند. می

ه»گفت:  .آن خروش و فیان بلند بود زی را بیه درون خانیه ینک. «عجب غوغایی است !سبحان الل 
گری فرستاد، او هم برنگشیت. سیومی را فرسیتاد و یز دینک .اما کنیز برنگشت ،فرستاد تا خبر آورد

نیدگان ه ماتم زابل ؛ستیغوغای مردگان ن»کنیز برگشت، گفت:  . وقتید کرد که باید برگردیکیت 
ترساند  کند و از عذا  خدا می جمعی را موعظه میرا دید که واعظی  و . شعوانه داخل شد«است

ظـًا َو َزِفیـراً »کند:  ر مییه را تفسین آیو ا ْْ ِمْن َمُاٍن َبِعیٍد َسِمُعوا َلهـا َتَغیُّ ه کیهنگیامی  1:ِإاا َرَأْتُه
 شید و شیعوانه متی ثر .«شینوند ز آن مییند، نعره خشم و خروشی ایانی دور آنان را ببا[ از م ]آتش

 بلیه.»گفیت: شییخ  «.آمرزد؟ خدا مرا می ،نمکاگر توبه  .اهانمیی از روسیامن  !خیای ش»گفت: 
 .شیعوانه مینم !خیا شی». گفت: «هه گناهانت مثل شعوانه باشد اگر ؛آمرزد ن، خدا تو را میکتوبه 

 شیعوانه«. ن اسیتیخدا ارحم الراحم»ت: . واعظ گف«نماگر گناه نیه بعد از این دکنم ک توبه می
د. روزی با خود یت ؛عف رسیه بدنش به نهاکبه نحوی  ؛و مشیوط عبادت شد کرد زان را آزادینک

                                                           
 .170؛  بوستانعبدالله سعدی شیرازی؛  ابن. مصلح 1
 . 3و  3. نور: 2
 .12. فرقان: 1
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 1.«ندانم آخرت حالم هگونه باشد ؛ن طور گداخته شدمیا ایآه آه از دن»گفت:  می
 های دنيا . نجات از عذاب و گرفتاری3

بیه  مبیتال نشیدنرهیایی از نیزوط عیذا  خیدا در ایین دنییا و  یای دیگر از آثار توبیه، نجیات و
آمیوز  زمینیه بسییار عبرت  ایین در ونسییحضرت های گوناگون است. داستان قرآنی  گرفتاری

شیدند و  به سبب کفر و نافرمانی گرفتار نفرین حضرت یونس از یک سو قوم یونس .است
 ایین ولی در ،از میان آنان خارج شد حضرت یونس .های نزوط عذا  بر آنان نمایان شد نشانه

و دسیت بیه دعیا و بیدار شدند از خوا  غفلت  ،هنگام آن قوم به ارشاد عالمی که در میانشان بود 
 2.گریه و تضرع برداشتند تا عذا  و هالکت از آنان برداشته شد

ای غفلت، خطایی از او سر زد که گویا خطیایش  به علت لحظه از سوی دیگر حضرت یونس
بیه همیین  1پییش گرفیت. این بود که پیش از اجازه خدا از میان قومش خارج شد و راه دریا را در

در همان فضای تاریک و مرطیو  و پیر از ولی او  ،سبب خداوند او را در شام ماهی گرفتار کرد
  َفنـادى»هنین طلب آمررزش کیرد:  رو به درگاه خدا کرد و از او این  سختی و فشار با تمام وجود

اِلِمیَن  ي ُكْنُت ِمَن الظَّ ُلماِت َأْن ال ِإلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبحاَنَك ِإنِّ ها ]ی شیام  ان آن تاریاییاو در م 4: ِفي الظُّ
اعتیراف «. اران بیودماسیت، تیو منزهیی، مین از سیتمیه معبودی جز تیو نکاد برآورد یماهی[ فر

خداوند به ندایش پاسخ مثبت داد:  نیز مؤثر واقع شد و ح توأم با ندامت یونسیخالصانه و تسب
ِّْ َو َكذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنیَن » ْیناُه ِمَن اْلَغ م و از یردکیما درخواستش را اجابیت  3: َفاْسَتَجْبنا َلُه َو َنجَّ

، بیا پس از آن حضرت یونس«. میده یگونه مؤمنان را نجات م غم و اندوه او را رهانیدیم و این
 3اش را ادامه داد. پیامبری هرهید و به میان قوم خود بازگشت و وظیفلطف الهی از دط ماهی 
دل ز دسمممتی رمیمممابممارمممرآریم

  
كمممهنتممموانرمممرآوردفمممردازِگمممل

 

رممهفصمملخممزاندر،ندی ممیدرخممت
  

رمر ماَنمرزسمرماىسمخت؟كهرمی
 

مپ مممرارازآندركمممههرگمممزندسمممت
  

دسمممتكمممهنومیمممرگمممرددررآورده
 

                                                           

 .414،  9 ؛ جر اثهی عشرییتفس. حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی؛ 1
 . 70. یونس: 2
 . 410،  1 ؛ جر القمییتفس ؛ علی بن ابراهیم قمی؛71،  9؛ جبیانمجمع ال. ر.ک: فضل بن حسن طبرسی؛ 1
 .09. انبیا: 4
 .00. انبیا: 3
 . 132،  17؛ جتفسیر نمونه. ر.ک: ناصر ماارم شیرازی و دیگران؛ 3



11    9311 رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

آرنممرومسممكین،نیممازهمممه اعممت
  

نممموازریمممابمممارمممهدرگممماهمسمممكین
 

چممموشممماخرره مممهرمممرآریمدسمممت
  

رر ازاینرمی نتمواننشسمتكهری
 

خراونمممرگاران مممركمممنرمممهجمممود
  

كممهجممرمآمممرازر ممرگاندروجممود
 

گ مممماهآیممممرازر ممممرهخاكسممممار
  

یممممرعفمممموخراونممممرگار رممممهام 
 

ایممممكریممممارمممهرزربممموپمممرورده
  

1ایمم...عامول مفبموخموكمردهرهان
 

 منابعفهرست 

 کتب

 ق. 1404؛ قم: جامعه مدرسین، تقف العقولابن شعبه حرانی، حسن بن علی؛  .1

 ق.1423اتحاد الاتا  العر ، دمش :  ؛معجم مقاییس اللغة ؛فارس، احمد ابن .2
 ش1373 ، نشر الهادیقم: ؛ ةیفة السجادیالدق ، علی بن حسین؛امام زین العابدین .1
بییروت: دار العلیم  ؛ةی ت اج اللغ ة و ص قاح العرب :الصیحاح ؛جوهری، اسماعیل بن حماد .4

 ق.1410للمالیین، 
؛  نیی و قاسیم غنیییمحمید قزو :؛ تصیحیحوان حافظید؛  ن محمدیالد شمس، رازییحافظ ش .5

 ش.1333 ،زوارتهران: 
  ،قیاتیم :، تهیران؛ هیا  اوط ر اثهی عشرییتفس؛  بن احمد نیمی، حسیعبدالعظ  شاهحسینی  .3

 .ش1333

بییروت: الیدار الشیامیة ی  ی دمشی  ؛مفردام ألفاظ القرآن ؛راغب اصفهانی، حسین بن محمد .3
 ق.1412دارالقلم، 

 . ش1333 ،ریبکریام ، تهران:؛ ها  سومبوستان بن عبدالله؛، مصلح شیرازی سعدی .0

 . ش1332،  نیجامعه مدرسقم:  ؛ الخدالمحمد بن علی؛ ،  صدوق .3
 . ق1413 ، نیمدرس جامعه ؛ قم: هیالفق قضرهی ال من کتاب  ؛ ییییییییییییییی،  یییییی .11

 . ش1372 ،ناصر خسروتهران: ؛  انیمجمع الب ؛ طبرسی، فضل بن حسن .11

 ق.1404 ،تا ادار القم: ؛  یر القمیتفس ؛میقمی، علی بن ابراه .12

                                                           
 .173؛  بوستان. مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی؛ 1
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 . ق1402ة، یالمطبعة العلمقم:  ؛الزهد ؛دین بن سعیوفی اهوازی، حسک .31
 .ق1407ه، یتب اإلسالما؛ تهران: دارالالکافیمد بن یعقو ؛ کلینی، مح .34
دارالاتیییب  ، تهیییران:13 ؛ هیییا تفس   یر نمون   ه؛ مایییارم شییییرازی، ناصیییر و دیگیییران .35

 ش.3133االسالمیه،
 ها سایت

 .سایت گنجور؛ مثنوی معنوی مولوی





 و رسم زندگیه ار
 
 
 
 
 
 
 
 

 های خردورزی و عوامل رشد عقلآسيب 
 نهعاقال یزندگ یها شاخصه 

 
 

 

 

 





 های خردورزی و عوامل رشد عقلآسیب

*احمرلامانی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

شود که ابتدا باید در صدد شناسایی  رسانی به عقل و خرد آدمی می عوامل متعددی موجب آسیب
شناسیی  رسیان تیالش کنییم. آسییب طرف کردن عوامل آسیب بربرای سپس  و این عوامل بر آییم

هیای الزم را  ی بسیار مهم و ؛روری است که هر یک از ما با آموختن آن، پیشگیریمو؛وع ،عقل
همتا و نعمت نا  و یاتا بهرۀ بیشتری ببیریم و بیرای سیعادت  دهیم تا از این موهبت بی انجام می

غییر قابیل  خسیارات ،زیرا نبود یا کمبیود عقیل کنیم؛های اخروی فراهم  اندوخته ،ابدی خویش
هنانایه امیام  ؛پیچید کند و طومیار حییات آدمیی را در هیم میی و فرد وارد می جبرانی به جامعه

عقلیی و هییچ فنیایی هماننید نیابودی عقیل آدمیی  هیچ مصیبتی بیاالتر از بیی»فرمود:  علی
 3.«نیست

تیرین  اعظم المصائب: بزرگ» از آن با عنوانای است که  گونه های این خسارت به بالها و بدبختی
هییچ فقیر و »کیه اسیت ییاد شیده « هیا و ؛یررها المصائب: بیدترین زییان شر  »یا « ها مصیبت

گونیه کیه امیام  همیان 2؛«تر از آن نیست تر و خطرناک سنگین ،تنگدستی و هیچ مرض و بدبختی
ای بگیرد، نخستین هیزی کیه تییییر  گاه خداوند اراده کند نعمتی را از بنده هر»فرمود:  صادق

در این نوشیتار بیه تبییین  4«.به عقل اوست ،م و پایداری انسانقوا»زیرا  1؛«دهد، عقل اوست می
                                                           

غ نخبه دفتر تبل*   .ییات اسالمیمبل 
ُُِ: »113،   93؛ ج واربقاراالن . محمدباقر مجلسی؛3  ََِ ِصيبََةُكَ َِقْلَُُُِوََُلُم  َُعقٍْلُكَِقلَِّةُالْيَِقينُُُِالْ َُ  «.َوََُلَُعَ 
ُِمَنُالَْجْهلُِ: »94؛   لمکم و درر الکف غرر القیتدهمی آمدی؛ ی. عبدالواحد بن محمد تم2  «.ََلُفَقَْرَُأَش ُّ
َُعقْلَ ُ ِإَذاُ: »73،   1؛ ج بقاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 1 ُِمَّْ   ُي غَيِّر  َُما ل  َِْمًةُكَاَنَُأوَّ ُي ِزيَلُِمْنَُعبٍْ ُِن َُأْن  «.َأَراَدُاِه  
ُُ ». همان: 4  «. الَْمْرِ َُعقْل  ُ ُُِقَوا
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 .شود زند و مانع رشد آن می که به عقل آدمی آسیب میپردازیم  میعواملی 

 رسان به عقل عوامل آسيب

 طلبی و هواپرستی . شهوت1

عالقیه بیه غیذا هنگیام  انسان در زندگی دنیایی دارای دو نوع شهوت است؛ شهوت صادق ماننید
عالقه به غذای بهتر، رفیاه  مانند کاذ  و شهوت ی یا میل به همسر و ار؛ای غریزه جنسیگرسنگ
شود، امیا  یها زندگی سپری م های گوناگون شهوانی که بدون آن تر و یا تنوع جنسی و تجربه فراوان

شود و از توجه و تیالش بیرای  یتمام عزم و جزم آدمی به امور دنیوی مشیوط م ،ها با این دلبستگی
َِْقلُِ َُذَهابُ »فرموده است:  امام علیهناناه  3؛ماند های اخروی باز میسازی اندوخته فراهم  ُاْل

ْهَوة وَُ ُالَْهَوى ُبَيْنَُ  «.  رود از بین می ،های هوای نفس و شهوات عقل آدمی در کشش 2؛الشَّ
 نویسد:  می استاد شهید مطهری

ر مردم از کی یزهاییای از ه  ،شیود یات مییین و همیه معنویخدا و ده موجب اعراض و تنف 
ه کیهی است یپرستی و هواپرستی است... بد ط و غرق شدن افراد در شهوتیآلوده بودن مح

ا ییوانی با هر گونه احساس تعالی، اعیم از تعیالی میذهبی یغرق شدن در شهوات پست ح
ت نیه تنهیا پرسی راند. آدم شهوتیم یها را م همه آن و ا هنری منافات داردیا علمی یاخالقی 

ادت را یتواند احساسات عالی مذهبی را در خود بپروراند، احساس عزت و شرافت و س نمی
 1. دهد... یز از دست مین

 خواهی . زیاده2

نشانۀ تدبیر و خردمندی در زندگی است. آنان کیه بیه دور از افیراط و تفیریط  ،روی اعتداط یا میانه
نجات از گیردا   ،یابند که رهاورد آن میدست  نوعی آرامش روحی ی معنویبه کنند،  حرکت می

يوِرُ»انید:  از همیین روسیت کیه فرمیوده طلبی و هنگاط فقر و تنگدسیتی اسیت. زیاده ُاْْل م  َخْيير 
َها  .«حد  میانه آن است ،بهترین هر هیز و هر کار 4؛َأْوَسط 

                                                           
 . 411،   1؛ ترجمه غالمر؛ا خسروی؛ ج مفردام الفاظ قرآنن بن محمد راغب اصفهانی؛ ی. حس3
 . 231رجندی؛   ی؛ تصحیح حسین حسنی بم و المواعظکون القیعثی واسطی؛ ی. علی بن محمد ل2
 .313،   4 ؛ جآثار مجموعه . مرتضی مطهری؛ 1
 . 272،   94؛ ج بقاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 4
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معترلشوكههمركمهاهملدلاسمت
  

درجمیمممماممممورمعتمممرلاسمممت
 

وشمممرفوسممممآممممرمرممملعمممز 
  

هزهممردو ممرفرممهوسمممروىِنمم
 

ورهممما بمممارسمممانربمممورارمممهعمممز 
  

ْوَسمممُ َها»حكمممم
َ
ُمممموِرأ

ُ
1«َخْیمممُراْم

 

از بالهای افراط در کسب ماط در زنیدگی اسیت کیه آدمیی را بیه سیوی تایاثر ییا  ،خواهی زیاده
عقلی و  باع  کم ،ر گذر زمانرباید و د راحتی و رفاه واقعی را از فرد می ،کشاند اندوزی می ثروت

ُِ »فرمود:  علیمام هناناه ا ؛شود عقلی انسان می بی ِ ق ولُُُِِضيَا يولَُُُِطلَيِبُُُِفيُُاْل ؛یایع  2:الْف ض 
هیا و  داروی این درد، دط سپردن به موعظه. «هاست خواهی در پی زیاده ،ها شدن و تباه گشتن عقل

 پند و اندرزهاست.

 . خود برتربينی3

غییر قابیل های  و با زیانسبب سقوط انسان، های جدی است که  از آسیب ،برتربینی دتابر یا خو
یا همیان نگریسیتن کبر ریشه روانی  شود. او میبه شاست و ورشاستی شخصیتی منجر جبران، 

ذلت و حقارتی است کیه فیرد در خیود  1مردم به دیده پستی و حقارت و خوار و ناهیز دیدن ح ،
سقوط از قلۀ بندگی خداونید بیه سراشییبی کفیر و بیدبختی  ،اعتقادی آنو آثار  4کند احساس می

نییاز  ای است که مخصو  خداوند بی جامه ،کبر و خود برتربینی»زیرا  3؛دنیوی و اخروی است
آن ذات مقدس است و کسی که با او در این صفت به معار؛یه و مقابلیه برخییزد و بیه  هو شایست

 3.«افزاید تی و حقارت هیزی به او نمیمردم بزرگی بفروشد، خداوند جز پس
عیت نمیاز دو بیار سیجده کهرا ما در هیر ر»پرسید:  در روایتی آمده است: مردی از امام علی

تی یهه خصوص ؟مینک نمیبار هم سجده  کی ،مینک یوع مکبار ر کیه کطور  نیهمهرا م؟ ینک می

                                                           
 ؛ سلسلة الذهب، دفتر اوط، سایت گنجور. هفت اورنگ. عبدالرحمن بن احمد جامی؛ 3

https://ganjoor.net/jami/7ourang/7-1/sd1/sh4/ 

 . 391؛   لمکم و دررالکف غررالقیتدهمی آمدی؛ یعبدالواحد بن محمد تم .2
 . 334،   0؛ ج سفیهة البقار. عباس قمی؛ 1
ُلِِذلٍَّةَُوَجَ هَاُِفيُنَْفِس ُِ: »412،   2؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 4 ٍلُ َكَبََّرَُأْوُ ََجبََّرُِإَلَّ  «.قَاَلَُماُِمْنَُرج 
 . 417. همان،   3
 . همان. 3
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 رمود: ف 3سوره طه 33پس از قرائت آیه  نیرالمؤمنیام«. است؟ کدر خا
ده ییآفر کهمیه میا از خیا ؛ِمَّْهياَُخلَْقَّياك مُْعنیی ی ،داری یم گذاری و بر ه سر بر سجده میکاوط 
دفعیه دوم م. ییا به وجیود آمیده کاز خا ،میهه هست هر ؛است کخا ،ر مایاتمام پریشه  .میا شده

سیرت را از  گردی. دوباره می بر کری و باز به خایم  مید یایادت بیگذاری که  میک به خاسرت را 
محشیور و مبعیوث خیواهی  کن خیایگیر از همییبار د کیه ک افتد میادت یو  یدار می بر کخا

 2.شد
 د: یگو می د مطهرییاستاد شه

ه کیی از استادهای آنجیا یا .راز دعوت شده بودمینی دانشگاه شیش به انجمن دیهند ساط پ
او در  .ندکبود تا مرا معرفی  بوده است، م مور شده ی د شاگرد خود من همیو شا ی قبال طلبه

ن لبیاس افتخیار اسیت، فالنیی افتخیار لبیاس ییگیران ایاگیر بیرای دت: آخر سخنانش گف
گفیتم:  ،ه برای سخنرانی برخاستمکبعد از او  .ن سخن آتش گرفتمیاز امن ت است. یروحان

؟ ییگیو فهمی هیه میی می رون آمد؟ تو اصالً یه از دهانت بکن هه حرفی بود یا !آقای فالن
ه افتخیار عبیا و که هستم کمن  .عبا یکعمامه است و  یک ،ش ندارم و آنیافتخار ب یکمن 

د گفیت یید؟ ابیوذر را بایینک یگر مییه به همیدکست یهای پوچ ه ن تعارفیا ؟عمامه باشم
هیا حسیا   ا روی آنییه دنکرده است کت یاسالم افتخار دارد فرزندانی ترب...  افتخار است

ن یرالدیتوانید نیام خواجیه نصی یا نمیییدن .دارند ینقش مؤثر ،ایگ دنرا در فرهنیند؛ زک یم
ل ییرۀ میاه دخکیات یشفکه در بعضی از کهرا  ؛رۀ ماه نگذاردکطوسی را بر روی قسمتی از 

 1؟میم و هه ارزشی داریما هه هست .است
زاهرغرورداشترمهسمالمتندمردراه

  
4رنممرازرهنیممازرممهدارالسممالمرفممت

 

 با جاهالن. همنشينی 4

از تنهیایی  ،های ارتباطی انسان با همنوعان است که در پرتیو آن پنجره، رفاقت، گفتگو و همنشینی
نشست و  این کند. و خود را در متن جامعه احساس میشود  مینسبت به امور آینده فعاط  ، و جدا

                                                           
ك ْمُ اَرًةُاْخرى. »3 ك ْمَُوُِمَّْهاُن ْخِرج  ي    «.ِمَّْهاَُخلَقَّْاك ْمَُوُفيهاُنِ 
 .327،   24 ؛ جآثار مجموعه . مرتضی مطهری؛ 2
 .421؛   سیمای فرزانگان. ر؛ا مختاری؛ 1
 . 119،  01؛ شماره دیوان غزلیامالدین محمد حافظ شیرازی؛  . شمس4
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انید:  فرمیودهدارد؛ از همین روست کیه ها ت ثیر مستقیم یا غیر مستقیمی بر شخصیت او  برخاست
َُعلَ » روش آدمی بر طبی  میذهب و سییرۀ دوسیت صیمیمی و رفیی   3؛َوُقَِريَِّ َُُُِخِليلِ ُُُِِدينُُُِالَْمْر  

که همنشینی با خوبان و عاقالن در گفتار و رفتیار آدمیی گونه  همانبنابراین . «دلبندش خواهد بود
گیذارد.  در رفتار و گفتار آدمی میی یارت ثیر دارد، همنشینی با نادانان و جاهالن ت ثیر منفی و زیانب

 نویسد:  می استاد شهید مطهری
فراموشیخانه  ،نی بیا هواپرسیتانیبه خداست و همنش کهم شر کوهکم و کای یه رکد یبدان

فرمیود فراموشیخانه  علیی]امیام[ ه کین است یامل همکار رسا و یر بسیتعب .مان استیا
 ،هاست ه با آنکه تا وقتی کست امعاشران بد  ر دوستان ویعنی انسان آنقدر تحت ت ثیاست؛ 

برد،  اد مییخود را موقتًا از  کد پایار و عقاااف .اند فراموشخانه برده بهه او را کن است یمثل ا
[ معیروف  دی نداشیته اسیت. در ]عیرفیار و عقاااف نه در آن وقت همچوکن است یمثل ا

آورد.  رد، بوی خیوی میییگ می س بوی معاشرت راک عنی هری ؛ه معاشرت بوی داردکاست 
 :دیگو شاعر می

ازرممادصممدادلمممچممورمموىبمموگرفممت
  

منرارگذاشمتجسمتجوىبموگرفمت
 

آیممریمماددیگممرزممم  هممی نمممی
  

2روىبوگرفتهرمودوخموىبموگرفمت
 

 . شوخی بيجا 5

 دار، شیود؛ زییرا شیوخی صیحیح و هیدف پسیندد و بیا آن شیاد میی طبیعت انسان، مزاح را میی
هیای روان آدمیی فیرو  بخیش را در الییه کند و عناصر شیادی تصویرهای پیاپی غمناک را قطع می

وجود شوخی و مزاح صحیح که سبب شاد و بانشاط شدن روحیه افیراد و فضیای زنیدگی برد.  می
و ائمه  سیرۀ پیامبر خدا است؛ هناناه در های خانواده سالم و متعادط یای از ویژگیشود،  می

ِقيا: »ه استفرمود خدا رسوط نیز وجود داشت. معصومین ََ ُوََُلُأقول ُإَلُِ  1؛إنِ َُْلمَزح 
بیه مین  گویید: امیام صیادق یونس بن شییبانی می. «گویم اما جز ح  نمی ،کنم من مزاح می

. فرمیود: «انیدک اسیت»عیرض کیردم:  «.شوخی شما با یادیگر، هیه انیدازه اسیت؟»فرمود: 
کنیی.  خلقی است و تو با شوخی، برادرت را شیادمان میی از خوش گونه نباشید؛ زیرا شوخی این»

                                                           
 . 30،   12؛ ج وسالئل الشیعهلی؛ . محمد بن حسن حر عام3
 .211،   22 ؛ جآثار  مجموعه . مرتضی مطهری؛2
 .270،   11؛ ج بقاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 1
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  3.«کردن او بود  کرد و هدفش، شاد با کسی شوخی می خدا همانا رسوط
 حتیی بیهبرخی برای شیاد بیودن، شود تا آنجا که  از حد متعادط خارج می گاهی شوخی و شادی

امیام  پردازنید. ا اذییت و آزار مییهای همراه ب های بیجا و شادی شوخی اتمسخر و تحقیر دیگران ب
يةَُُماَُمَزحَُ»هایی فرموده است:  درباره هنین شوخی علی ُِميْنَُعْقِليِ َُمجَّ َُمجَّ ًةُِإَلَّ ََ ٌؤَُمْز  2؛اْمر 

دو نقل اسیت «. هیچ کس شوخی بیجا ناند، جز آناه مقداری از عقل خویش را از دست بدهد
دتر از دنیا رفت، دیگری به خوا  او بیایید و از دوست شوخ با یادیگر عهد کردند که هر کدام زو

ولی تیا میدت زییادی بیه  ،آن طرف و؛عیت خود را تشریح کند. یای دعوت ح  را لبیک گفت
پس از انتظار فراوان به خوا  دوستش آمد و در جوا  اعتراض دییر ایناه تا  ؛خوا  دیگری نیامد

دوسیت عزییز! »ط و جیوا  گفیت: به خوا  آمدن و جویا شدن از هگونگی عالم برزخ و سیؤا
هیا جیدی نوشیتند و دلییل  ایین ،همین قدر بگویم، من هر هه در دنیا به شوخی حرفیی را گفیتم

 «.خواستند!!

 . گوش ندادن به سخن عاقالن6

؛ هنانایه امیام پذیری عقل و خرد، نادیده گرفتن سخن عیاقالن اسیت آسیب یای دیگر از عوامل
ََُُُِمْنُ ََركَُ»فرماید:  می علی ِ ق يولَُُُِذِويُُِمينُُُْاَِلْسيِتَما کسیی کیه بیه سیخن  1؛َعْقل ي َُُمياَتُُُاْل

 .«خردمندان گوش نسپارد، عقلش نابود شود
کسی است کیه »پاسخ داد: «. بهترین راننده کیست؟»روزی خبرنگاری از افسر راهنمایی پرسید: 

ارزش عقل نییز از همیین اهمیت و «. نه تصادف کند و نه کاری کند که دیگران با او تصادف کنند
 روست که انسان نه تنها گناه ناند؛ بلاه به آن فار نیز ناند. از همین روسیت کیه امیام علیی

َِْقلَُُُِأْصلَُ»فرموده است:  ََِفا ُُاْل یعنی کسیانی کیه  ؛«اصل عقل، عفاف و خودبسندگی است 4؛ اْل
از عقل و خرد، عاطفه و های شخصیتی خویش،  هونان گلی زیبا و پوشیده در گلبرگ ،خردمندند

و با پرهییز از تظیاهر و تفیاخر و تجمیل بیرای خیود زنیدگی  ،قلب و فطرت پاک خویش مراقبت

                                                           
 .114،   2؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 . 333،   331؛ تصحیح صبحی صالح؛ حامت البالغة نه ؛  ف الر؛یین شری. محمد بن حس2
 . 219،   11 ؛ جالوسالئل و مستهبط المسالئل کمستدرقی نوری؛ . حسین بن محمدت1
 . 9،    93؛ ج بقاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 4
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 ای این هنین نداشته باشند که:  کنند تا در پایان عمر با خویش زمزمه می
جهمترسمتمخمودرمیرپشیمانمپشمیمانمكمهرم

 


 

عالممیونممادانیتایممیورممیررهل فممیزخممود 
 

كمردم؟ایمنكمارممییرمودكمعالمیاگمرممیمرا
 ج




 

1چممراعاقمملك ممركممارىكممهرممازآردپشممیمانی؟ت
 

 عوامل افزایش عقل 

با تیالش و جیدیت  ،عوامل افزایش عقل ، باید ؛من شناساییبرای تقویت و افزایش عقل و خرد
 در صدد آراستن وجود خویش به این عوامل بر آییم. 

 . علم و دانش1

لْمُ : »ه استمودفر امام علی ِِ ُ ُُن وٌرُيَْقِذف  ُ ُُاْل علم نوری است که خداوند  2؛يََشا ُ َُُمنُُُْقَلِْبُُُِفيُُاِه 
شیود  باع  بالندگی شخصیت انسان می علم و دانش،«. افاند به قلب هر کسی که بخواهد، می

طالعیۀ مایه تقوییت عقیل آدمیی اسیت. م ،تحصیل علم .کند و اندیشه و انگیزه را صد هندان می
؛ شیود اندیشی بسیار در امور علمی، باع  شافتگی عقل و تقویت فار و فهم میی فراوان و ژرف

 نویسد: می استاد مطهری هناناه
م یرو و قیدرت اسیت؟ قیدرت عظیین منبع نیتر بزرگ ،ه برای بشر دانشکن است یمگر نه ا

ر یوان و صحرا و دریه جماد و نبات و حکانسان  م علیم یاز منبیع عظی رده،کا و فضا را مسخ 
بسیتگی زان بخار و برق و حیرارت یه قدرتش به مکست ین نیرد. انسان ماشیگ سرهشمه می

ه در دسیت و کل همه قدرتش همان باشد یه مانند اسب و فکست یوان هم نیح .داشته باشد
ن قیدرت ییری و میزی است. به موجیب ااقدرت ف ،شتر انسانیپا و پشت اوست. قدرت ب

های عضیالنی  های برق و بخار و قدرت م به وجود آورده، قدرتیمدنی عظن تیه هنکاست 
 1ش درآورده است.یگر را به استخدام خویوان دیل و هر حیاسب و ف

                                                           
 ، سایت گنجور.99؛ قصاید، قصیده دیوان اشعارالدین علی محشتم کاشانی؛  . کماط3

https://ganjoor.net/mohtasham/divan-moh/ghaside-moh/sh/77 

 . 11؛   عةیمدباح الشر ؛. منسو  به امام صادق2
 117،  22 ؛ جآثار  مجموعه. مرتضی مطهری؛ 1
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 گيری از تجربه . بهره2

که باع  پختگی، دنیادیدگی و آزمیودگی آدمیی  3تجربه، آزمایش اندوه و سختی در زندگی است
آشینایی بیا تیاریخ  کنید. های شتابزده حفظ میی جیده یا حرکتهای نسن شود و او را از تصمیم می

گذشتگان، نشست و برخاست با نخبگان و دنیادیدگان، مطالعۀ زنیدگی عالمیان و اندیشیمندان و 
بخشد.  ای طوالنی به انسان می نفسان و کارآزمودگان، تجربه مندی از پند و نصیحت صاحب بهره

ولُ »فرمود:  می امام حسین ست کهاز این رو َِْقلُُُِِزيَاَدٌةُِفيُُالتََّجاِرِبُُُط   ،های فیراوان هتجرب 2؛اْل
 .«موجب افزایش خرد است

 . همنشينی با عالمان 3

گفتگو و آشنا شدن با شیوۀ زندگی صالحان و عالمیان و اندیشیمندان را همنشینی،  سجادامام 
ينَُ»کرده اسیت: گونه توصیف  این ِِ اِل ُالصَّ َجالََسة  ََلحُُُِِإلَ َُداِعيَةٌُُُم  ِ لََمياِ ُِزيَياَدٌةُِفييَُُوُآَدابُ ُُالصَّ ُُاْل

َِْقلُِ شیود و روش  منیدی بیه خییر و خیوبی میی باع  انگیزه ،نشست و برخاست با صالحان 3؛ اْل
 .«گردد یموجب افزایش عقل م ،عالمان

رهامترانندموداهملهموشراحاجمت
  

4عیارعالموجاهلزهم شینپیراسمت
 

 صيحت . موعظه و ن4

هیا و گیرایش بیه خیوبی را ایجیاد  موعظه، عملی است که در انسان حالت بازدارندگی از بیدی»
 3.«کنید شوید و آدمی را آماده اتصاف بیه کمیاالت الهیی میی کند و سختی را از دط انسان می می

یم قرآن کریم از زبان لقمیان حای اند. فرا خوانده اصل مهمآیات و روایات بسیاری آدمی را به این 
ٌْ  یَّ ِإْا قاَل ُلْقماُن اِلْبِنِه َو ُهَو َیِعُظُه یا ُبنَ »فرماید:  می ٌْ َعظـی ْرَك َلُظْل ِه ِإنَّ الَِّّ اد ییو ] 1:ال ُتَِّْرْك ِباللَّ

، گفت: ای پسیر مین!  داد ه وی او را اندرز میکش در حالی یه لقمان به پسر خوکن[ هنگامی را ک

                                                           
 . 11،   1؛ ج فرههگ ابجدی عربی   فارسی. فؤاد افرام بستانی؛ 3
 . 120،   93؛ ج بقاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 2
 . 21،   1؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 ، سایت گنجور. 1139ت، غزط ؛ غزلیادیوان اشعار. محمدعلی صائب تبریزی؛ 4

https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh1657/ 

 .273؛    سیری در تربیت اسالمی ؛ . مصطفی دلشاد تهرانی3
 . 14. لقمان: 3
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در توصیه بیه برپیایی نمیاز و همچنین  .«تمی بزرگ است، سکراستی شر ه بهک اوریم کبه خدا شر
ِْ الصَّ َة َو ْأُمْر ِبـاْلَمْعُروِف َو اْنـَه  یَّ یا ُبنَ » فرماید: امر به معروف و نهی از منار به فرزندش می َأِق

رِ  َُ میام . ا«ار ناپسیند بیازدارکیده وادار و از یار پسیندکپا دار و به  ای پسر من! نماز را بر 3:َعِن اْلُمْن
پیذیری سیفارش کیرد و  را به خدا و معادبیاوری، تقیواگرایی و موعظیه امام حسن نیز علی

 فرمود: 
بِْليِ ُ َِ ُِب ُِ َُوُاَِلْعِتَصيا ِِ ُِبيِذكِْر َُ َُوُِعَماَرِةُقَلِْب ِِ ُأْمِر ُِ و َُوُل ز  ُأْيُب ََّيَّ ِ ُبِتَْقَوىُاِه  َُ َوُِإنِّيُأوِصي

ُِمْنَُسبٍَبُبَيََُّْ َُسبٍَبُأْوثَق  ُِبيالَْمْوِعظأيُّ َُ ِيُقَلْبَ َْ ُِإْنُأنَْتُأَخْذَتُبِِ ُأ ِ َُوُبَيَْنُاِه  پسیرم!  2؛َُ
اد خدا یوسته در فرمان او باشی و دلت را با یه پکنم ک یهمانا تو را به ترس از خدا سفارش م

 تر از رابطه تو با خداست، اگر سر ای مطمئن لهیسمان او هنگ زنی. هه وسینی و به رکزنده 
 ن.کو زنده یاری؟ دلت را با اندرز نین را در دست گرشته آ

 موعظه امام خمينی

نوشیتند:  ای بیه امیام خمینیی آموزان یک مدرسه ابتدایی دخترانه در نامه جمعی از دانشروزی 
هایی را که امام بیه  به فرمانده سیستان و نصیحت هون در کتا  دینی ما نامه امام محمدتقی »

ای نوشته و شما را نصییحت کنییم.  ما هم تصمیم گرفتیم که برای شما نامه ؛هنوشت ،اند ایشان کرده
«. زیرا شما بزرگوارید و از همه گناهیان بیه دوریید ؛توانیم نصیحت کنیم ولی اماما، ما شما را نمی

آمیز شما را قرائت کردم. کاش شیما  فرزندان عزیزم! نامه محبت»ها نوشت:  در پاسخ به آن امام
 3«.کردید که محتاج آنم نصیحت می عزیزان مرا

                                                           
 .19. لقمان: 3
 .393،   7؛ ج پیام امام امیرالم مهین. ناصر ماارم شیرازی و همااران؛  2
 .149و  141،   19؛ ج صقیفه امام ی خمینی؛الله موسو . سید روح3
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 ش.1493

تحقیی  مصیطفی ؛  ل مکم و دررالکف غ ررالقیتد همی آمدی، عبدالواحد بین محمید؛ یتم .2
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روت: اعلمیی، ییبها  اوط، ؛ عةیمدباح الشر ؛جعفر بن محمد، امام صادقمنسو  به  .13
 ق.1311

؛ تهیران: مؤسسیه تنظییم و نشیر آثیار امیام ص قیفه ام اماللیه؛  موسوی خمینی، سیید روح .11
 ش. 1490، خمینی

قم: مؤسسیة  ا  اوط،ه ؛الوسالئل و مستهبط المسالئل کمستدر ؛ن بن محمدتقیینوری، حس .19
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 ها سایت

 تبریزی و محتشم کاشانی.سایت گنجور؛ دیوان اشعار جامی، صائب 





 های زندگی عاقالنهشاخصه

*احمرلامانی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

در قیرآن کیریم  تا آنجا کیه کید قرار گرفته است های دینی مورد ت در آموزه ،عقالنیت و خردگرایی
بسییار در  «تیدبرونییتفارون، و »هایی مانند  و واژه استفاده شده« عقل»بار از مشتقات ماده  37

ُِ َُُعْقل  ُ ُُاْمِر ٍُُُك لَُُُِّصِ يقُ : »ه اسیتفرمودنیز  امام ر؛ا .آمده استقرآن  وُّ دوسیت  3؛ َجْهل  ُ َُُوَُع  
در روایات دیگر نیز عقل، ابیزاری بیرای شیناخت «. جهل اوست ،هر انسانی عقل او و دشمن او

بَاِدَُشيْئًاَُأْفَضلََُماَُقسَُ: »ه استفرمود خدا هناناه رسوط ؛حقای  تلقی شده است ِِ ُلِْل ُُِمينََُُُمُاِه  
َِْقل اهیداف بلنید از یایی «. خداوند هیزی بهتر از عقل برای بندگانش قسمت نایرده اسیت 2؛ اْل

 علیی امیامهنانچیه بیوده اسیت؛ افزایش خرد جمعی  ،انبیا که در صدد جامعه عقالنی بودند
مُْ»فرمود:  واُلَه  ِ قُ َُُدَفاِِنََُُُوُي ِثير  زییرا خیرد  ؛«های نهفتیه عقیوط را ظهیور دهنید و توانمندی 1؛ ولاْل

در جامعه عقالنی است که مردم رهبرانی را انتخیا   .شود جمعی موجب افزایش بلوغ فاری می
شیان بیر  رهبران ظالم و قانون کند،ای که عقل افوط  در جامعه .کنند که شایسته رهبری هستند می

قرار  حاکمیت جهل مقدس موجب  در عصر امام حسین هناناه ؛گیرند مسند قدرت قرار می
 از امام علییبر همین اساس است که  شد. گرفتن نابخردان بر مسند قدرت و شهادت امام

ُِ»فرمایید:  میبرد و  میبه خدا پناه  ،جا شود هکه شور با شعور جاب ای جامعه ِ وذ ُِبياِه  يبَاتُُُِِمينُُُْنَ ُُس 

                                                           
غ نخبه دفتر تبل*   .ییات اسالمیمبل 

 .21،   1؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 .12. همان،   2
 .34؛ تصحیح صبحی صالح؛   البالغة نه ؛  ف الر؛یین شری. محمد بن حس1
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َِْقل پیرامون نقیش عقیل در شیناخت  استاد مطهری «.بریم از خاموشی عقل به خدا پناه می 3؛ اْل
کنید کیه بیه انیدازه قیرآن بیرای عقیل  در دنیا پیدا می شما کدام مذهبی را»فرماید:  اصوط دین می

ای از عقل را در متون اسالم  العاده حمایت فوق کی»فرماید:  میو نیز  2«ل شده باشد...ئاحترام قا
از عقل یعنی از حجیت عقل و از سیندیت و  ،ینی از ادیان دنیا به اندازه اسالمم و در هیچ دیبین می

بییان و های جامعیه عقالنیی  در این نوشتار برخی از شاخصه 1.«اعتبار عقل حمایت نشده است
 تبیین شده است.

 . شناخت جایگاه عقل و خرد در زندگی1

ای فراوان در دستیابی به این  اع  انگیزهدرک و دریافت عقل و ت ثیر آن در امروز و فردای زندگی، ب
برتیرین موهبیت خداونید بیه : »ه اسیتدر این باره فرمیود خدا رسوط. شود موهبت الهی می

داری  خوا  عاقل برتیر از بییداری جاهیل، و افطیار عاقیل بهتیر از روزه ؛ زیراعقل است ،بندگان
یچ پییامبر و رسیولی را و نشستن عاقل، افضل از قییام جاهیل اسیت و خداونید، هی تجاهل اس

   4.«مگر با عقل کامل ،مبعوث نارده

 . آراستگی به علم و دانایی 2

زییرا فراگییری علیم و دانیش،  ؛آراستگی به علم است ،های مهم جامعه عقالنی یای از شاخصه
امیام از همیین روسیت کیه  کنید. مییو زمینه تقویت خردورزی را فیراهم  ،آدمی را از نادانی دور

َِْقلُ » فرمود: علی انُُُِاْل ُِض َّ ْهَوة  َِْقلَُُُِوُالشَّ ُاْل َؤيِّ   لْمُ َُُوُم  ِِ انید و  دو دشیمن ،عقل و شهوت 3؛...اْل
قٌُ»فرمود:  و نیز« مایه تقویت عقل است ،تحصیل علم و دانش َِاِقيلَُُُِعلَي ََُُ ُُِإلَي ُُي ِضييَفَُُُأنُُُْاْل

ِ قَََلِ َُوُيَْجَمَعُِإلَ ُِعلْمَُُُِرْأيََُُُرْأيِ ُِ كََما ُِاْل  ِ ُاْل َُ ل و رأی خردمنیدان را  ،سزاوار است انسان عاقل 3؛ِ ُع 
 .«دیش ا؛افه نمایحاما را بر دانش خو د و دانش علما ویفزایبه رأی خود ب

                                                           
 .439. همان،   3
 .313،   21؛ ج مجموعه آثار. مرتضی مطهری؛ 2
 .103،   24. همان، ج 1
 . 12،   1؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 4
 . 34؛    لمکم و دررالکف غررالقیتدهمی آمدی؛ ی. عبدالواحد بن محمد تم3
 .242؛  م و المواعظکون القیع. علی بن محمد لیثی واسطی؛ 3
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هیای علمیی  شرفتیشتن را با پیات آن آگاه باشد، خویزمان خود را بشناسد و از مقتضباید آدمی  
ز یند و برای ادامه زندگی به شراکمنطب   گرا  جامعه عقب ،زیرا جامعه بدون علم شود؛ط الزم مجه 

َِاِقيلَُُُِعلَي »فرمیود:  امام صیادق . از همین روست کهقافله تمدن است مانده از عقبو  َُُأنُُُْاْل
ْقبًَِلَُعل َُعاِرفًاُِبَزَمانِ ُُُِيَك ونَُ بر خردمند است که زمان خود را بشناسد و به کار خیویش  3؛َشْأنِ ُُ ُم 

   «.ازدبپرد

 افزایی شناسی و بصيرت . زمان3

توجه به نیازها و دوری از غیافلگیر شیدن در حیوادث، یایی از  ،آمدهای آن شناخت زمان و پیش
گیاه بازیچیه  هییچ ،کنید خردمندانه زندگی میکسی که ناپذیر زندگی عاقالنه است.  نتایج جدایی

و جامعیه و کشیور  بزرگل ئمسا خانواده و هه در کوهکل ئهه در مساشود؛  نمیدست این و آن 
َِاِقلُ ََُُلُي لَْسعُ »اند:  ؛ از همین روست که فرمودهل جهانیئحتی مسا يٍرَُميرَّ َيْنُُُِِمنُُُْاْل ِْ انسیان  2؛ج 

ياِلمُ » نیز فرموده است: امام صادق .«شود بار گزیده نمی عاقل از یک سوراخ دو َِ ََلُُُِبَزَماِني ُُُِاْل

مُ  1؛ابِساللَّوََُُُعلَيْ ُُُِ َْهج 
 «.  زند عالِم آگاه به زمان، مسائل پیچیده بر او شبیخون نمی 

 سخنی در زندگی . خوش4

 گفت: گان مییای از نویسند
مین فرامیوش کیرده بیودم  .طرح جلدی توسط یای از طراحان برای کتابم انجام شیده بیود

ری نیزد هزینه آن را بپردازم. روزی یای از دوستان مشترک من و طراح کیه بیرای انجیام کیا
 !فالنیی»سخنی بسیار گفت:  مرا دید و شاالتی به من تقدیم کرد و با خوش ،ایشان رفته بود

ناگهیان متوجیه فرامیوش  «.طراح این شاالت را به من داد تا تقدیم شما کنم و سالم رساند
 کردن پرداخت هزینه شدم!

بشاشیت و زییرا  ؛کیردحیل  توان با ههره باز و سخن شیرین و دلنشین بسیاری از مشاالت را می
رویی در برخوردهای اجتماعی، مایه جلب محبیت میردم و قیر  و نزدیایی بیه خداونید  گشاده

                                                           
 .119،  2 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 . 142،   1؛ ج نواربقاراأل. محمدباقر مجلسی؛ 2
 .29،   1 ؛ ج افیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 1
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فََهاِ َُُُأْسفَ ُ » فرمود:عقالن  ترین کم عقل کمدر معرفی  امام علیاز همین روست که  1است. السُّ
ُُِ ِشُالْكَََل ِْ ُِبف  ح  تَبَجِّ شاد و خرسیند  ،با فحش دادن به مردم کسی است که ،ترین نادانان نادان 2؛الْم 

 .«شود
يَشُ»گشیاید:  بدگویی نمیفحش و هرگز زبان به انسان بزرگوار و بردبار،  َِ آدم  1؛َقي ُُُُّكَيِريمٌَُُُماَُأْف

يَشُ»اند:  و نیز فرموده« دهد بزرگوار و با شخصیت هرگز فحش نمی َِ ِلييمٌَُُُماَُأْف بردبیار ناسیزا  4؛ََ
 «.گوید نمی

 گفت: میعلت طالقش درباره الق به دادگاه مراجعه کرده بود، خانمی که برای ط
خواهد بفهمد مین همسیر او و میادر دو فرزنیدش  هایش، نمی رغم همه خوبی همسرم علی

زده  شیود و مین بسییار خجالیت هستم. در مجالس با دست انداختن من، مایه تفیریح میی
گیویی  ست. من آدم شوخ و بذلیهفایده ا بی ،ام شوم. هر هه از او خواهش و التماس کرده می

دانیم  ای ندارد، اگر هیه میی هایم فایده نیستم تا با او مانند خودش رفتار کنم. هون خواهش
 3خواهم از او جدا شوم. اما می ؛بعد از طالق دهار مشاالت بسیاری خواهم شد

 رضایت به مال اندک با فهم و حکمت. 5

َِاِقلَُُُِإنَُّ»مود: به هشام بن حام فر روزی امام موسی بن جعفر ونَُُُِرِضيَُُُاْل نْيَاَُميعَُُُِمنَُُُِبال ُّ ُُال ُّ
نْيَا كَْمِةَُمَعُال ُّ ِِ وِنُِمَنُاْل ُِبال ُّ َُ كَْمِةَُوُلَْمُيَْر ِِ انسان عاقل از زنیدگی انیدک و نیاهیز دنییا بیا  3؛اْل

نارا؛یی و  با کمی علم و فهم ،را؛ی و خشنود است و از زندگی عالی و مرفه دنیا ،فهم و حامت
 .«خاطر است آزرده

و هیر  ،حامت، نیرویی نورانی و درونی است که به وسیله آن ح  و واقعیت قضایا به خوبی درک
داند و  کسی است که قدر و منزلت خویش را می نیز حایم 7شود. عملی متقن و محام انجام می

                                                           

 .334،   0؛ ج مستدرک الوسالئل. حسین بن محمدتقی نوری؛ 1
 .  99؛    لمکم و درر الکف غرر القیتدهمی آمدی؛ ی. عبدالواحد بن محمد تم2
 .224. همان،   1
 . 201. همان،   4
 .34؛   آیین همسرداری. ابراهیم امینی؛ 3
 . 19،   1؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 . 114،   4؛ ج قاموس قرآن. علی اکبر قرشی؛ 7
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و سینجیده رفتیار  شینود گوید، سنجیده میی میسخن یعنی سنجیده  3؛بر اعضای خود لگام دارد
 کند. می

 شنوی گویی و هرزه پرهيز از هرزه. 6

مهم است؛ زیرا مردم بیشیتر از آنایه قیدرت قضیاوت سخن به اندازۀ مو؛وع  ،شیوۀ سخن گفتن
هیای دیرینیه را بیه  دوستی ی کهیک جملۀ کوتاههه بسا  2داشته باشند، گوشی برای شنیدن دارند.

 1ا را دگرگون ساخته است.حتی سرنوشت کشوره و دشمنی مبدط کرده
 گویی تر از هرزه ها عالی برتر از سخن گفتن و در همه عرصه ،ای مواقع ساوت یا خاموشی در پاره

ُ: »ه اسیتفرمیود هناناه امام علیی است؛ يْمت  َُعيارٌُُ َوَقيارٌُُُالصَّ َُخْييٌرُِمينَُ 4،الَْهيَذر  َصير  َِ ُُاْل
عیاجز بیودن  است. عیب و عار ،گویی یا بیهوده سرایی و هرزه ،خاموشی تماین و وقار 3؛...الَْهَذرُِ

 .«است بهتر از هرزه و پوچ گفتن یا بسیار گفتن ،از حرف زدن
سمتَشاینزرانچونس گوهمآهمنوَ



سمتاوآنچهرجهراززرانچونآب 


سمم گوآهممنرامممزنرممرهمممگممزاف


ىنامملوگممهازروىالفورزگممه


زارزآنكهباری اسمتوهمرسموپ دمه


درمیممانپ دممهچممونراشممرشممرار


 ممالمآنقممومیكممهچشممماندوخت ممر


همماعممالمیراسمموخت رآنسممخنز


عمممالمیرایممم سمممخنویمممرانك مممر


3رورهمممانممممردهراشمممیرانك مممر
ج

ُِإلَ : »ه استفرمود  خدا رسوط د  ُُُالََّّاِ ُُُالتََّودُّ َِْقلُُُِِنْصف  ْفقُ ُُاْل َُُُوُالرِّ ُُُِِِنْصف  دوسیتی و  7؛يَشيةُِالَْم
 .باشد مینیمی از ]رفاه و راحتی[ زندگانی  ،نیمی از عقل است و رف  و مدارا ،مهربانی با مردم

                                                           
 . 447،   1؛ ج فرههگ ابجدی عربی   فارسی. فؤاد افرام بستانی؛ 3
 . هیستر فیلد. 2
  .. بنتام1
 . 211؛    لمکم و دررالکف غررالقیتدهمی آمدی؛ ی. عبدالواحد بن محمد تم4
 .214   ؛ . همان3
 سایت گنجور.، 1373بیت ، 01؛ دفتر اوط، بخش مثهوی معهویالدین محمد مولوی بلخی؛  . جالط3

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh/86  

 . 437،   10؛ ج بقاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 7

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh86/
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 احترام به دیگران ادب و. 7

از ایین رو  .امی اسیتکروزی و شادیباع  جلب مهر و محبت و رمز پ ،ت مردمیاحترام به شخص
تمیام و عیزت نفیس ت یشخص، احترام به ماعن عوامل سازگاری در خانواده و اجتیتر ی از مهمیا

 در خانواده و اجتماع است. افراد
ی دربیاره یاین نیتیر و آن را بیزرگشود  خشنود و دلشاد مینسبت به خود، ن اگریاز احترام دانسان 

ن یشیود و آن را بیدتر ن مییگران ناراحت و خشمگیر دیاز اهانت و تحقهناناه  داند؛ هم می خود
ی یایه بیه او نکیاست سی کدوستدار  ،عییانسان به طور طبدر واقع داند.  می رفتار نسبت به خود

: ه اسیتفرمیود خدا رسوطبه او بدی کرده است؛ هناناه ه کسی است کو دشمن  است ردهک
بِلَتُِ» بَُُُِّعلَ ُُالْق ل وبُ ُُج  َسنََُُُمنَُُُْ  َْ ت داشیتن آن هیا بیر دوسی دط 3؛َأَساَ ُِإلَيَْهياَُُمنُُُِْإلَيَْهاَُوُب ْغ َُُُِأ

   «.ها بدی نماید، سرشته شده است ها نیای کند و دشمن داشتن آن کس که به آن کس که بر آن
ه بیه کید یاموزیزی بیبه من ه» آمد و عرض کرد: رمکرسوط انزد مردی در روایتی آمده است: 

 ه دوست داری مردم نسبت به تیو رفتیارکآنچه را »حضرت فرمود:  «.له آن داخل بهشت شومیوس
نند، تیو هیم کل نداری درباره تو عمل یه مکن و آنچه را کطور عمل  ز درباره مردم همانینند، تو نک

 2.«نانسبت به مردم آن طور رفتار م
از خیود مماین اسیت م و یشیو خیاطر و ناراحیت میی گیران آزردهیه ما از اهانیت دکطور  همان

 ؛ بنابرایناست کننده و دردناک حتگران نارایز برای دیم، اهانت ما نیالعمل موهن نشان ده ساع
 . از همین روست کیهمییشتن را مالمت نماید خویم، بایالعمل موهن آنان مواجه شد سااگر با ع

 :انید بهترین همراه و همنشینی در خردورزی دانستهو گرایی  برترین معیار عقلرا اد   ،روایاتدر 
َِْقل» ُاْل ُنَِتيَجة  َُوُاْْلََدب  ين   .        «ثمرۀ خردمندی است ،ورزی و اد  دینداری 1؛ال ِّ

ازخمممممراجممممموییمبوفیمممممقاد 


رممیاد مرممروممانممرازل ممفر 


رممیاد ب هممانممهخممودراداشممترممر


رلكمممهآبممم درهممممهآفمممارزد


درمیمممانقمممومموسمممیچ مممرَكمممس


رممیاد گفت ممركمموسممیروعممر 


لوداِسمممانمانممررنممجزربوریممم ا مممشممرخمموانونممانازآسمممان
                                                           

 .49؛   تقف العقولشعبه حرانی؛  . حسن بن علی ابن3
 .131،  2 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 .03؛   غررالقکم و دررالکلمتدهیف . عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛  1
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ازاد پرنممورگشممتهاسممتایممنفلمم 


1وزاد معصوموپماکآممرملم 
ج

 . پرهيز از تعصب و استبداد رأی 8

صیاحبان هیوش مییان هیای راییج  یایی از آسییب ،جمود فاری، تعصب خشک یا استبداد رأی
هیوای  تایه کیردن بیه حایم»هشمگیر و استعداد عالی است. عالمان اخالق این رخداد تلخ را 

آورد و فیرد را بیه  بیه همیراه مییرا گراییی  ناپیذیری و جیزم کیه نیوعی انعطیاف اند دانسیته« نفس
از همیین روسیت کیه امیام  کشیاند. های استبدادپیشگی می های انحصارطلبی یا پرتگاه لیزشگاه

قُ »فرموده است:  علی َِاِقلَُُُِعلَ ََُُ ُِ ُُِإلَ ُُي ِضيَفَُُُأنُُُْاْل َُرْأيِِ َُرْأَيُاْل َُ ل يو ُِإلَ ُِعلِْمِ ُع  مَّ قَََلِ َُوُيَض 
كََما ُِ  ِ رأی خردمندان را به رأی خود بیفزاید و آگاهی خیویش را  ،سزاوار است انسان خردمند 2؛اْل

 اهمیت این مس له تا آنجاست که خداوند. «دست آوردن دانش حایمان و دانایان افزون سازد هبا ب
ْْ ِفي اَْلْمـرِ  َو »فرموده اسیت:  اکرم خطا  به رسوط و در کارهیا بیا آنیان مشیورت  1:شاِوْرُه

يولَُ»فرمیوده اسیت:  با یارانش پیامبرت کردن رمشودرباره  امام ر؛ا«. کن َُرس  ُُِِإنَّ ُاِه 
ابَ ُ ُُكَانَُ َِ َُأْص ُُ ُُث مَُُُّيَْستَِشير  ِز ِْ پیوسیته از اصیحابش در کارهیا  خیدا رسیوط 4؛َمياُي ِريي ُ َُُعلَ ُُيَ

 «.گرفت اش تصمیم می هکرد و سپس برای انجام دادن خواست میخواهی  مشورت
مشممممور ادراکوهشممممیارىدهممممر



هممامممرعامملرایممارىدهممرعاممل


گفممممتپیسمدممممرركممممناىرأىزن


5نَمؤبَُممممشممماُرستَمشمممور كالُم


 . مهربانی با مردم9

ْْ » :اساس رحمت و مهربانی آفریدگار بنا شده اسیت آفرینش بر ُُ ْحَمـةَ   َعلی َكَتَب َربُّ  1:َنْفِسـِه الرَّ
نیز ساز قرآن و واژه واژۀ سخنان پروردگار  کتا  انسان «.ردهکپروردگارتان رحمت را بر خود مقرر 

                                                           
 سایت گنجور.، 90بیت ؛ دفتر اوط، بخش ههارم، مثهوی معهویالدین محمد مولوی بلخی؛  . جالط3

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh/4 

 . 33؛    لمکم و دررالکف غررالقیتده می آمدی؛ی. عبدالواحد بن محمد تم2
 .137عمران:  . آط1
 .33،   12؛ ج وسایل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی؛ 4
 سایت گنجور.، 1134بیت ، 39الدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر اوط، بخش  . جالط3

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh/57 

 . 33. انعام: 3
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ٌْ َو » :باوران نازط شده است همراه با آرامش و مهرورزی برای دین ُل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهـَو ِشـفا َو ُنَنزِّ
]ی دط[ و رحمت ]الهیی[ بیرای اهیل ایمیان چه از قرآن فرستادیم، شفاو ما آن1:َرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمنیَن 

فرستادگان پروردگار و سرسلسلۀ رسوالن نیز برای رحمت و مهربانی به جهانیان مبعیوث  «.است
 2.«َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلعاَلمین» :اند شده
و حتیی حیوانیات، از ممتیازین  کارهای خیر و پسندیده، مهربیانی نسیبت بیه همنوعیانمیان در 

ُُبِبَيْذلُِ: »ه اسیتفرمود  امام علیشود، هناناه  ریزش برکات الهی می سببحسنات است که 

َمِةُ  ْستَََّْزلُ  َْ َمةُ ُُالرَّ َْ  .«بارد با مهربانی و رحمت، رحمت الهی فرو می 1؛الرَّ
اىصمماحبكرامممت،شممكرانهسممالمت



رىكن 4درویم رمینمواراروزىبفا 


 :  ه استبه دوستان، صالحان و پیروان خویش فرمودای   توصیهدر  امام علی
قلب خود را به مهربانی با مردم و دوست داشتن آنان عادت دهیید کیه نرمیی و محبیت بیه 

کند، دلیل زیرکیی و نجابیت فیرد اسیت، تنیدی  شادی و آشتی با آنان را فراهم می ،ها انسان
اندیشی و سلوک راه است، باع  سیرافرازی  ید درستکاهد، کل مخالفت و یا دشمنی را می

 ،کنید . کسی که رحیم نمییاست ساز ریزش رحمت الهی و فراوانی برکات و نجات و زمینه
 3شود. به شما مهربانی می ،کنید گونه که مهربانی و گذشت می شود و همان رحم نمی

واده یا زندگی زناشیویی نییز بر آثار مهرورزی در زندگی فردی و اجتماعی، مهربانی در خان افزون
 خدا رسیوط ؛ هنانایهکنید های ویرانگر را دور میی ها و کدورت آفریند و کینه برکات فراوان می

ُ: »ه استفرمود َلُإذاُنََظَرُإلَ ُامَرَأ ِِ َُوُنََظَرتُإلَيِ ُنََظَرُاِه  ج  ُالرَّ َمةُِ إنَّ ََ بیه  3؛ َِال ُإلَيِهماُنََظَرُالرَّ
سرش و همسرش به او از روی مهر بنگرد، خداوند بزرگ آن دو را با دیدۀ راستی هون مردی به هم

 .«مهر بنگرد

 . راستی 11

هه مییل فراوانیی بیه گفیتن آن  گر ؛شود آن است که به دروغ آلوده نمی ،برترین نشانه عاقل واقعی
                                                           

 . 02. اسراء: 1
 . 119. انبیاء: 2
 .231؛    لمکم و درر الکف غرر القیتدهمی آمدی؛ ی. عبدالواحد بن محمد تم1
 ؛ غزط پنجم.دیوان غزلیامالدین محمد حافظ شیرازی؛  . شمس4
 .  144،   9؛ ج ررالقکم و دررالکلمغ. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ 3
 . 290؛   نه  الفداحةنده؛ ی. ابوالقاسم پا3
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َِاِقلَُُُِإنَُّ: »ه استفرمود  هناناه امام کاظم ؛داشته باشد ُِ ُُِفي ُُُِكَانَُُُنَُْوُإََُُُِلُيَكِْذبُ ُُاْل بیه  3:؛َهيَوا
ریشیه  دربیاره خیدا رسیوط .«گر هه میل او به دروغ باشید ؛گوید درستی که عاقل دروغ نمی

مگر به خاطر حقارتی کیه در نفیس خیود  ؛گوید دروغگو، دروغ نمی»فرموده است: دروغگویی 
 .«کند احساس می

ُُيََّْبَِغيي»کرده و فرموده است: را توصیه ای لطیف و دلنشین وظیفه عاقل  گونه نیز به صادقامام 
َِاِقلُِ يَاَدةَُُُيَك ونََُُُأنُُُْلِْل ِ يثِِ َُوَُشك ورًاُِليَْستَْوِجَبُالزِّ ََ وقًاُِلي ْؤَمَنَُعلَ ُ سیزاوار اسیت شیخص  2؛َص  

هیا باشید تیا باعی  افیزایش  عاقل راستگو باشد تا به سخنش اعتمیاد کننید و سپاسیگزار نعمیت
 .«ها گردد نعمت

 . نيکوسازی کارها و تدبير درست و بجا11

بیر افیزون کوشش درست و دقی  و تدبیر شایسته و عمی ، نماد دلسیوزی و خردمنیدی اسیت تیا 
آفرین  ای روشن و برکت خو  کار کردن، کار خو  کردن نیز تحق  یابد و رهاورد این دو، کارنامه

و فرمیوده  خنی زیبیا ترسییم کیردهاین ویژگی عیاقالن را در سی امام علی برای انسان رقم زند.
َِاِقلُ »است:  َسنََُُُمنُُُْاْل َْ َِ ُ َُُأ ِِ ِِ َُُُِوَُوَضعََُُُصََّا ُِفيَُمَواِض يَ   ِْ هیای  عاقل کسی است که سیاخته 1؛َس

 .«به کار اندازد ،خود را نیاو بسازد و کوشش خود را در جایی که الزم است
هیای  نگیری سیرمایه ریزی و آینده از برنامه خردان که به دور متخصصان و کم سپردن کارها به غیر

هیا و  های یک مرز و بوم، تلف کیردن اندیشیه ، رهاوردی جز نابودی سرمایهدهند میملی را هدر 
هیای هوشیمندانه  راه را برای کارهای عالمانه و پیشرفت ،بر آنافزون استعدادهای پر فروغ ندارد و 

ُُ »میوده اسیت: فر ست که امام علیرو  این از کند. یمسدود م َِييْشُُُِِقيَوا ُالتَّْقيِ يِرَُوُُُاْل ْسين   َ
ُالتَّْ ِبيرُِ ْسن   َ ُ ریزی درست و مالک آن، تدبیر کارشناسیانه  برنامه ،یابی زندگی مایه سامان4؛ِمََلك   

 .«است

                                                           
 . 134،   1؛ ج بقاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 3
 .413؛   تقف العقولشعبه حرانی؛  . حسن بن علی ابن2
 . 33؛    لمکم و دررالکف غررالقیتدهمی آمدی؛ ی. عبدالواحد بن محمد تم1
 . 491؛  م و المواعظکون القیعواسطی؛  ثیی. علی بن محمد ل4
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 ش.1407ست و نهم، قم: بوستان کتا ، ؛ ها  بیآیین همسرداری، ابراهیم؛ امینی .2
،  یتهران: انتشارات اسیالم ترجمه ر؛ا مهیار؛ ها  دوم، ؛ فرههگ ابجدی ؛بستانی، فؤاد افرام .4

 ش.1493
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های  آزاری و راه های پیشگیری از همسایه شیوه
 مقابله با آن از منظر روایات

*كا مدلیرى والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

این همجواری و همزیسیتی، حقیوق و  3همسایه کسی است که در مسان، همجوار انسان است.
آرامش و آسیایش  ،آورد که اگر رعایت شود ظایف متقابلی را برای هر یک از همسایگان پدید میو

ایین  هسیازد. از جملی آورد و زندگی را بر آنان شییرین و گیوارا میی اهل یک محله را به ارمیان می
حقوق، ترک آزار همسایه است که امروزه بیا تییییر بافیت جمعیتیی و سیبک معمیاری شیهرها و 

هنیدان یافتیه اسیت. در  اهمیتی دو ،نشینی و افزایش وسایل ارتباطی و گسترش آپارتمان روستاها
آزاری و ههیار  پیشیگیری از همسیایه هابتدا ههار شیو بیت این مقاله با استفاده از روایات اهل

 کنیم. راهاار مقابله با آن را تشریح می

 آزاری های پيشگيری از همسایه الف. شيوه

آزاری هه از جانب خود و هه از جانب دیگران، باید هنید  وقوع معضل همسایه برای پیشگیری از
 نظری و عملی رعایت شود که این امور عبارتند از: هنات

 آزاری . شناخت حقوق همسایه و موارد همسایه1

آزاری، آشنایی با حقوق همسایگان است کیه در رواییات  برای پیشگیری از وقوع همسایه اوطگام 

                                                           
 .حوزه علمیه قم 4آموخته سطح دانش* 

؛ مفردام الفاظ الق رآن؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ 191،  1؛ جکتاب العین. خلیل بن احمد فراهیدی؛ 3
 211. 
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برخیی هاست.  آزاری و اجتنا  از آن ای برای شناخت مصادی  همسایه و مقدمه 3شده متعدد بیان
 ی عبارتند از:آزار همسایهمصادی  از 
 هینی. درگیری لفظی، بدگویی، غیبت، تهمت، فحاشی و سخنمانند : آزارهای زبانیـ 
هرانیی  هشیم کشیدن در خانه همسایه برای تجسس یا  زدن و سرک  : از طری  دیدآزارهای چشمیـ 

 و هرزگی.
هیای صیوتی همچیون  باالبردن صدای خود و فرزندان در خانه و آالینیدهمانند : آزارهای صوتیـ 

 صدای ساز و آواز، رادیو و تلویزیون.
مجیاز در امیاکن و  حسادت و دشمنی و خشیم و درگییری، تصیرف غییرمانند : آزارهای عملیـ 

زدن بیه امیواط همسیایه، گذاشیتن  همسایه، دستبرد خبر و ناگهانی به خانه وسایل مشاع، ورود بی
های مشرف بر خانیه همسیایه، افیزایش  در و پنجره همسایه، ساخت هخان  های خود بر در زباله

انیداز مناسیب. هنانایه  ساختن همسایگان از نور و هیوا و هشیم  ارتفاع ساختمان خود و محروم
َُعلَُ» فرموده است: پیامبر اکرم ُِبِإْذِني َُِوََُلُيَْستَِطيل  يَحُِإَلَّ ُالرِّ َُعَّْ   ب  ج  ِْ جیز بیا  2؛يِْ ُِفيُالْبََِّاِ ُيَ

هیا و  بیرج .«او بنیایش را بلنیدتر از همسیایه نسیازد تیا میانع وزش بیاد بیه سیوی او شیود هاجاز
همسیایگان را  هشود و خان ارتفاع ساخته می های ویالیی و کم های بلندی که در کنار خانه آپارتمان

داری امروز است که باید  از معضالت همسایه ،سازد تاریک و هوایش را نامطبوع می زندان،مانند 
آزاری گیاه  ای برای آن بیندیشند. مصادی  همسیایه هاره ،های حاومتی و نهادهای مردمی دستگاه

را نییز در بیر انتقیاط مایحتیاج خیود بیه خانیه  هآنچنان ظریف و دقی  است که بیوی غیذا و نحیو
 1گیرد. می

 آزاری همسایه اخت بزرگی گناه  . شن2

در  اسیت.تصیور و درک روشینی از بیدی آن ، داشیتن آزاری برای اجتنا  از گناه همسایه گام دوم
. شییود آزاری دیییده مییی روایییات نبییوی، پیونیید آشییااری میییان ایمییان بییه خییدا و تییرک همسییایه

                                                           
؛ ةیادفة الس جیالد ق؛ ؛ امیام زیین العابیدین117-111،  2؛ جالک افی. ر.ک: محمد بن یعقو  کلینیی؛ 3

 .21، دعای 123-121 
 .407،  2؛ جروضة الواعظین. محمد بن احمد فتاط نیشابوری؛ 2
 . ر.ک: همان.1
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ُاْلُ»فرماید:  می خدا رسوط ُِ َُوُالْيَْو ِ ُِباِه  ُِ َمْنُكاَنُي ْؤِمن  کسی که به خیدا و  3؛ِخِرُفَََلُي ْؤِذيَُجاَر
آمید و  خیدا مردی از انصار خدمت رسیوط .«زاردآ اش را نمی همسایه ،روز واپسین ایمان دارد

تیرین همسیایگاِن همجیوارم، کسیی اسیت کیه نیه  ام و نزدیک خریده ای ای در محله گفت: خانه
، سیلمان، ابیوذر و علییامیام ، خیدا امیدی به خیرش دارم و نه از شرش در امانم. رسیوط

شخص ههارمی را ی که گویا مقداد بوده است ی م مور کرد تا در مسجد با صدای رسا این مطلب 
ِِقَ ُ »را سه بار اعالم کنند:  ُبََوا  ِ اش از  ایمانی ندارد کسیی کیه همسیایه ؛ََلُِإيَماَنُِلَمْنُلَْمُيَْأَمْنَُجار 

بیه  کیردن بزرگیان اصیحا  پییامبر ن سخن و م موراصل ای .«ستم و خشمش در امان نباشد
بر طب  سنت نبوی، همسایه شیامل  است.اهمیت این مو؛وع گویای اعالن عمومی و تارار آن، 

هیه  هیر 2.شیود رو، پشت سر، دست راست و دسیت هیم میی هههل خانه از ههار طرف روب
ولیی در تیرک  ؛تری داردحی  بیشی ،دییوار باشید  بیه ویژه اگیر دییوار بیه ،تر باشید همسایه نزدیک

   دور و نزدیک نیست. هآزاری تفاوتی میان همسای همسایه
نخواهمممردرزیمممانهمسمممایگانرا



كهَنْدَودُسخرهاینَكمْونومكمانرا


مخممممواهآزردنهمسممممایهزنهممممار


گفتممارایممننسممز3ْزقممرآندرنیمموش


4رهاحساْنكوشراهمسایهوخوی 


زآزاردلآنممممممانری ممممممری 


دلهمسممایهگممرشممادازبمموراشممر


5رسیِرْهبمارمهفریمادازبموراشمر


 امیام صیادق .گره خورده اسیت اش داری همسایه هسعادت و شقاوت اخروی انسان نیز با نحو
ُالِْقيَاَمةُِ»فرمود:  َُ ُيَْو َُعثَْر َ   ُاِه   َُأَقالَ   ِِ َُعْنَُجاِر  ِ َُأَذا  اش بیاز مسایهکسی که آزارش را از ه 3:َمْنُكَفَّ

 .«ردذگ خداوند در روز قیامت از لیزش او در می ،دارد
 بينی نسبت به همسایه . خوش3

برخاسته از بدبینی و بیدخواهی نسیبت بیه و  آزاری ترین مصادی  همسایه یای از مهمجویی  عیب
                                                           

 .1، ح119  ،2محمد بن یعقو  کلینی؛ الاافی؛ ج .1
 .12، ح119  و 1، ح111  و 2-1، ح117؛  2 ج همان،ر.ک: .2
 بشنو..3
 .، اشاره داردکند میامر نساء که به احسان به همسایه ه سور 41به آیه .4
.39  ؛های عرفان ای؛ شاوفه مهدی الهی قمشه.3
 .213؛  اة األنوارکمش؛ علی بن حسن طبرسی؛ 332؛  األمالیمحمد بن علی صدوق؛ .3
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کینه و کدورت در روابط همسایگی، زندگی را بر همسایگان  ،جویی عیب ،اوست. فضای بدبینی
ُ»باره فرمود:   این در کند. امام باقر خ و ناگوار میتل ْهيَرَُجيار  ُالظَّ ِمَنُالْقََواِصِمُالْفََواِقِرُالَّتِيُ َْقِصم 

َسًََّةَُأْخَفاَهاَُوُِإْنَُرَأىَُسيِّئًَةَُأْفَشاَها ََ ْوِ ُِإْنَُرَأىُ بد است کیه  هاز بالهای کمرشان، همسای 3؛السَّ
   .«کند آن را افشا می ،کند و اگر بدی ببیند میآن را پنهان  ،اگر خوبی ببیند

روغمگممین سممهعاممملاسممتكممهدلراُكَ ممرمكممر 




بمو رفمهحكایمتىرگوشراشكهبارشم و


مجممماوررمممِرناسممماز،یممماروهممممرهرمممِررمممرخو



2هاعاورتاسمتوسیاسمتعیالرر،همهآن



يْوِ ُ»فرماید:  برد و می یای به خدا پناه م نیز از هنین همسایه پیامبر اکرم ُِمْنَُجاِرُالسَّ ِ وذ ُِباِه  َأع 

 ُِ َُسيرَّ َُوُِإْنَُرآَكُِبَشيرٍّ  ِ ُِإْنَُرآَكُبَِخيٍْرَُساَ  َُوُيَْرَعاَكُقَلْب     ِ بیه خیدا پنیاه  1؛ِفيَُداِرُِإَقاَمٍةُ ََراَكَُعيََّْا
اقب توسیت ]کیه از تیو بیند و دلش مر برم از همسایه بد در محل اقامت که هشمانش تو را می می

شود و اگر تو را گرفتار و بدحاط  ناراحت می ،عیبی بگیرد[؛ اگر تو را در حاط خوبی و خوشی ببیند
دائمیی انسیان در برابیر  همیراد از همسیایه در دار اقامیت، همسیای .«شیود خوشیحاط میی ،ببیند

 4.استهمسایه در سفر همچون  همسایگان موقتی
، خوشبینی یا ُحسین ظین  بیه همسیایه و خیرخیواهی نسیبت بیه جویی راهاار پیشگیری از عیب

َوُ»خواهید:  نسبت به همسایگان خود از خداوند هنین میی العابدین هناناه امام زین .اوست
ُِفيُكَافَّتِِهمُْ نِّ ْسَنُالظَّ  َ ِِْمَلُ اگر انسیان نسیبت  .«آنان خوشبینی را به کار بندم هنسبت به هم 3؛َأْستَ

کنید و بیه دنبیاط  در کیار و زنیدگی خصوصیی آنیان دخالیت می ،بین باشدبه همسایگان خود بد
 آشیاارهیا را بیا غیبیت و بیدگویی  گیردد و پیس از شیناخت عییو ، آن ها و اسرارشان می عیب

نبایید آن  ،که نباید به دنباط عیو  آنان باشد و اگر هم از عیو  آنان مطلع شید  حالی در ؛سازد می
                                                           

 .13، ح119 ، 2  ؛ جیافاکلینی؛ ال محمد بن یعقو .1
  می.ین نسیعمادالد.2
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 را افشا کند.
 افشای عیو  کشف عیو  تجسس دخالت و بدبینی

َُعيْوَرًةَُفيِإْنُِبيَوََُلُ َتَُّ»شیمارد:  میی هنین بر یای از حقوق همسایگی را این امام سجاد ْعُلَي  
َُعلَيْ ُِ و ًاَُستَْر َ   ای هیم از او  ی به دنباط عیب و امر پنهیان او نگیرد، پیس اگیر بید 3؛َعِلْمَتَُعلَيِْ ُس 

 .«بر او بپوشان ،دانستی
در اطیالع از در زنیدگی روسیتایی  اسیت.شال در جوامع روستایی بیش از جوامع شهری این م

ولیی در مقابیل آن در جوامیع شیهری معمیواًل  ،شود جزئیات و کلیات زندگی یادیگر افراط می
رود و تا هند روز کسیی از  ای از دنیا می اند که گاه همسایه خبر و بیگانه هنان از هم بیهمسایگاه 

 د.آن خبر ندار
 . دقت در انتخاب همسایه خوب4

یای از راهاارهای در امان ماندن از آزارهای همسایه بد، دقت در انتخا  محل ساونت خیود و 
هایی مثل مشیورت بیا اهیل محیل، پرسییدن از  خو  برای خود است که از راه هانتخا  همسای

 پیذیر اسیت. اماانل، دادن در مح  گذار و کشیک و  نیروهای انتظامی و کسبه اهل محل یا گشت
 ،ظیواهر و تشیریفات خانیه بیهفقط شود که  اغلب از آنجا ناشی میآزار   به مردمان همسایه ابتالی
َسيْلَُعيِنُ»فرماید:  می امیرالمؤمنین دهیم. ... اهمیت میو شهرت و زیبایی محله و آن قیمت 

ارُِ ِريِقَُوَُعِنُالَْجاِرُقَبَْلُال َّ ِفيِقُقَبَْلُالطَّ ]افتیادن بیرای مسیافرت[، از همسیفرت  پییش از راه 2؛الرَّ
ات  همسیایه دربیارهیعنی پییش از انتخیا  خانیه،  ؛«ات بپرس بپرس و پیش از خانه، از همسایه

   1.وجو کن پرس
كممهكیسممتهمسممایهیبممانممران



4رممهِعمممار بلممفمكممنمایممه


آزمممممودهرایممممرورادیمردممممم


5ر یممادیكممهرممهنزدیكشمماننهمم


ُالَْجاَرُث مَُ» توصیه کرده است:به فرزندش نیز لقمان حایم  ِريَقُيَاُُُيَاُب ََّيَّ ُالطَّ ِفيَقُث مَّ ُالرَّ اَرُيَاُب ََّيَّ ال َّ
                                                           

 .317،  2 ؛ جالخدال. محمد بن علی صدوق؛ 3
 .70؛  تقف العقول؛ ابن شعبه حرانی؛ 23،  0 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 .102،  1 ؛ محمد بن علی صدوق؛ علل الشرائع؛ ج241، 9 ؛ جالطراز األولبن احمد مدنی؛ خان  . سید علی1
 . سرمایه و ماط.4
  https://ganjoor.net/attar/pandname/sh/42ای.  . اوحدی مراغه3



916    9311 رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

ٌلَُجاَرَُسيْوٍ َُأبَي اًُ ََِجِلَُماَُجاَوَرَُرج  َُعلَ ُاْل ُلَْوُكَانَِتُالْب ي وت  پسیرم! همسیایه سیپس خانیه،  1؛ب ََّيَّ
هیا  جیایی آن هجابی نها بر روی هرخ قرار داشیت ]و امایا هپسرم همسفر سپس راه، پسرم اگر خان

بید زنیدگی  هاگیر میردم در کنیار همسیای .«کیرد همسیایگی نمی ،بدۀ بود[ هرگز فردی با همسای
بنابراین باید از همیان ابتیدا مایان  از سر ناهاری و دشوارِی تیییر محل ساونت است. ،کنند می

 کنار همسایه بد نباشد. خوبی را انتخا  کند تا ناهار به زندگی در

 آزاری ب. راهکارهای مقابله با همسایه

 کنیم. ها اشاره می آزاری، راهاارهایی نیز وجود دارد که به ههار مورد از آن برای مقابله با همسایه
 . نصيحت و ارشاد همسایه1

هیدایت و  هد تیا اگیر زمینیراو را نصیحت و ارشاد کی ، بایدزارآ  برای رهایی از دست مردم همسایه
دربیاره حی  همسیایگی  بپذیرد و دست از آزارش بردارد. امیام سیجاد ،اصالح را داشته باشد

َُوُبَيََّْ ُ »فرماید:  می َُ ُِفيَماُبَيََّْ تَ   ِْ ُنََص َُ تَ َِ ُنَِصي ُيَْقبَل  دانیی در آنچیه بیه  اگر میی 2؛َوُِإْنَُعِلْمَتَُأنَّ  
ابوبصییر از  .«او را نصییحت کنیی ؛پیذیرد نصییحِت تیو را میی ،گیردد میی میان تو و او بر هرابط

ای داشت که به سبب تقر  به دستگاه سلطنتی، امواط فراوانیی  ، همسایهاصحا  امام صادق
انداخت و از این راه ابوبصیر  آواز به راه می و نتیجه مجالس عیش و نوش و ساز در .به هم زده بود

 سودی نبخشید تا ایناه بیه امیام صیادق ،آزرد. ابوبصیر هر هه نزد او گله و شاایت کرد را می
کینم خیدا  ؛مانت می ،اگر دست از کار زشتت برداری»که  این نصیحت با امام .متوسل شد

 های که دست از کارهای زشتش برداشت و همی گونه به ؛او را هدایت کرد ،«تو را به بهشت درآورد
 3شد.نهایت عاقبت به خیر  امواط حرام را از مالش خارج کرد و در

 . صبر و مدارا2

زیرا در روابیط همسیایگی بعضیی آزار و  کرد؛مدارا باید صبور بود و با او بد،  هدر مقابله با همسای
در هنین میواقعی انسیان بایید تیا حید امایان حرمیت  .آید ها خواسته یا ناخواسته پیش می اذیت

 امیام موسیی کیاظم .گیذردها ب همسایه را نگه دارد و با مدارا و گذشت و بزرگواری از کنار آن
                                                           

 .449؛  اإلختداص. محمد بن محمد مفید؛ 1
 .317،  2 ؛ جالخدال. محمد بن علی صدوق؛ 2
 .3، ح393،  1 ؛ جافیکالنی؛ . محمد بن یعقو  کلی3
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َكَُعلَي ُاْْلََذى»فرمود:  ْسيَنُالِْجيَواِرَُصيبْر   َ ُ ُاْْلََذىَُوُلَِكنَّ ُالِْجَواِرُكَفَّ ْسن   َ همسیایگِی  3؛لَيَْسُ
شخصی به نیام  .«بلاه همسایگی خو ، صبر بر اذیت اوست ؛خو ، خودداری از اذیت نیست

. امیام «آزارد ای دارم کیه میرا میی همسیایه»وارد شد و گفیت:  َعمرو بن ِعارمه بر امام صادق
اش را از او  امام از روی ناراحتی، ههیره «.خدا او را نبخشد!». عمرو گفت: «او را ببخش»فرمود: 

 2برگرداند.
سیجادیه بیرای همسیایگان و دوسیتداران  هدر دعای بیست و ششم صیحیف العابدین امام زین

ْم َُوُ»کنید:  هنین درخواست می خویش از خداوند این ِسييئَه  َسياِنُم  َْ َُأْجيِزيُِباإْلِ مَّ َِلَِّْيُاللَّه  َوُاْج
ِزَُعْنَُظاِلِمِهمُْ ُِبالتََّجاو   ُ هنین قرا بده که با نیاوکاری، همسایگان و دوسیتان  مرا این !بارالها 1؛أ ْعِر

 .«بدکارم را مجازات کنم و با گذشت، از همسایگان و دوستان ستماارم روی بگردانم
 .کنید تیر می آسیان آن راتحمیل  ناه آزار و اذیت همسایگان، نوعی بال و امتحان است،توجه به ای

 فرمود:  امام صادق
شیوند: ییا  مؤمن از یای از این سه هیز خالصی ندارد و گاهی هر سه با هم بر او جمع میی

او را  ای آزارد، ییا همسیایه بنیدد و او را میی برخی از آنان که در خانه با اوست در را بر او می
آزارد و  خیورد کیه او را میی می کسی به او بر ،رود آزارد یا در راهی که برای حوائجش می می

انگیزد تا او را بیازارد و خدا برای  می خداوند شیطانی را بر ،کوهی هم باشد هاگر مؤمن بر قل
 4د.کن دهد که با وجود آن احساس وحشت و نیاز به احدی نمی انسی قرار می ،او از ایمانش

د و نیها، گاه امتحان الهی برای مؤمن است تا با صبر در برابیر آن، بیه او اجیر بده این آزار و اذیت
هنانایه خداونید همیواره پییامبران و ؛ دنید یا گناهان و خطاهیایش را پیاک کنناو را باال ببر هدرج

جنیگ و  و ادیفشارهای روانیی و اقتصی ،های گوناگون مردم از توهین و تهدید اولیایش را با اذیت
 کشتار آزموده و آنان را به صبر و مدارا با مردم امر کرده است.

 . مراجعه به محاکم اسالمی و توسل به تدابير بازدارنده3

نصییحت او را حیرمتش را نگیه دارد و  ،اش صبر کند بر آزارهای همسایه حد ممانتا باید انسان 
                                                           

 . 7، ح119،  2 . همان، ج 3
 . 1، ح111،  2 . همان، ج 2
 .123؛  ةیفة السجادیالدق؛ العابدین . امام زین1
 .24؛  الم من؛ حسین بن سعید اهوازی؛ 213-213؛  اة األنوارکمش. علی بن حسن طبرسی؛ 4
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تواند با مراجعه به دادگاه اسالمی و  می ،شدناپذیر  ولی اگر آزارهایش از حد گذشت و تحمل ؛کند
دارد. یایی از  اش را به تیییر رفتار و در نهایت قطع آزاررسیانی وا توسل به تدابیر مناسب، همسایه

این تدابیر، اعالن عمومی آزارهای اوست که وی را تحت فشار روانی و فشار افاار عمیومی قیرار 
فرمیوده  امام بیاقردارد.  می های زشت و بدش بربسا به همین سبب دست از کار دهد و هه می

 است:
شیاایت کییرد.  ،اش دییده بیود آمید و از اذیتیی کییه از همسیایه میردی خیدمت پییامبر

به او فرمود: صیبر  به او فرمود: صبر کن. بعد از مدتی دوباره آمد و پیامبر خدا رسوط
بیه او فرمیود:  یامبربار پ . اینکن. باز برای بار سوم به نزد آن حضرت آمد و شاایت کرد

اثاثت را از خانه بیرون ببر و بر سیر راه بگیذار تیا  ،در هنگام رفتن مردم به سوی نماز جمعه
آن را ببینند و هنگامی که ]علت این کیار را[ از تیو  ،روند کسانی که به سوی نماز جمعه می

آمید و گفیت:  اش ههمسیای ،پرسیدند ]علتش را[ به آنان خبر بده. وقتی آن مرد هنیین کیرد
 3بندم دیگر تو را نیازارم. اثاثت را برگردان که با خدا عهد می

اینایه وقتیی کسیی  ؛ مانندآزاری، مقابله به مثل است از تدبیرها برای نجات از همسایهیای دیگر 
ما هیم  ،دهد گوش نمی هایمان به تذکر گذارد و همسایه می هدر  خان جلویهایش را  مرتب زباله

او بگذاریم تیا متنبیه شیود، ییا وقتیی بیه عمید صیدای وسیایل  هدر  خان یرا جلویمان ها زباله
تیوانیم بیا صداسیازی  برد و نصیحت و گذشت میا در او تی ثیری نیدارد، میی اش را باال می صوتی

، تیا جیایی اخالق اسیالمیدر واقع بر اساس  متقابل او را آزار دهیم تا دست از این کارش بردارد.
ولیی اگیر بیدکاری از  داد،تحمل و مدارا و گذشت  و جوا  بدی را با خوبی ایدکه ممان است ب

َئٍة »فرمایید:  هناناه قرآن کریم میی؛توان جوا  بدی را با بدی داد می ،حد گذشت ُْ َسـیِّ َو َجـزا
ه َئٌة ِمْثُلها َفَمْن َعفا َو َأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلی اللَّ پیس کسیی  ؛ای است مثیل آن جزای بدی، بدی 2:َسیِّ

 .«اجرش بر خداست ،که عفو و اصالح کند
ها ییا قصیا  از قتیل و  قطع درختان و تخریب ساختمان اننداز اقدامات ایذایی مبرخی شک   بی

در برخیورد نشود. مترتب باید با نظر و اجازه حاکم شرع انجام شود تا مفاسد دیگر بر آن  ،جنایت
با همسایه متابیر و همسیایه  برخورد هشیو فته شود.در نظر گرشخصیت او آزار باید  با فرد همسایه

                                                           
 .14، ح119؛   2 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 .31. شوری: 2
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متوا؛ع یا همسایه عالم و همسیایه جاهیل متفیاوت اسیت. در برخیورد بیا همسیایگان بایید بیا 
 هوشمندی و درایت بهترین نوع برخورد را برگزید.

 . تغيير محل سکونت4

نتقیاط بیه جیای تیییر محل سیاونت خیود و ا ،آزار آخرین راه برای نجات از دست همسایه مردم
 هیا شود کیه یایی از آن دعا در سه جا مستجا  نمی ،روایتی از امام صادق بنا بردیگر است. 
وَُعلَ َُجاِرُِِ» این اسیت: ٌلُيَْ ع  َُُُرج  ِِ َلَُعيْنُِجيَواِر وَّ َِ ِبيَلُِإلَ َُأْنُيَتَ ُالسَّ ُلَ   َُوَُجلَّ َُعزَّ ََِلُاِه   َوَُقْ َُج

 ُِ که خداوند عزوجل راهیی بیرای او   حالی در ،کند اش را نفرین می همسایه کهمردی  3؛َوُيَِبيَعَُداَر
اگیر راهیی بیرای البتیه  «.اش را بفروشید قرار داده است که از همسایگِی او نقل ماان کند و خانه

ح  نفیرین  ،سالخوردگانی که اماان خرید و فروش خانه را ندارندمانند فروش یا تیییر خانه نبود 
 ست.ابرایشان محفوظ 

ای داشت که از بسیتگان  ق( در شهر بصره همسایه111یا  77ابوااَلسود ُدوَئلی وا؛ع علم نحو )م
آزرد.  او را میی بیا سینگ انیداختن بیه او،ولی به سبب اختالف عقییدتی هیر شیب  ،خودش بود

 در .ولیی سیودی نبخشیید ،ابواالسود شاایت او را نزد قومش برد و آنان هم با او صحبت کردنید
ات را فروختیی؟  اش را فروخت و به محل دیگری رفت. بیه او گفتنید: خانیه ابواالسود خانه نتیجه

 2ام را فروختم! و این کالم او در زبان عربی َمَثل شد. بلاه همسایه ؛ام را نفروختم گفت: خانه
 اش آزار نیز این است که از او بخواهند خانیه مردم  های خالصی از دست همسایه از راهدیگر یای 

منیوط بیه موافقیت فیرد  ،را به همسایگان بفروشد و از آن محل برود که البته موفقییت ایین شییوه
گرنه باید با اهل محل و معتمدین رایزنی شود تا حمایت آنان برای فشیار بیر  و ؛آزار است همسایه

 آزار برای تخلیه یا فروش منزط به دست آید.  فرد همسایه
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 نی در اسالماخالق و آداب میهما

*كا مدلیرى والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

بشیری اسیت کیه در برخیی  ههیای کهین و پسیندید میهمانی و میهمانیداری، از رسیوم و سینت
اسیالم  3باشد. میهای زندگی مانند ازدواج و تولد نوزاد، سنت ثابت و مسلم اسالمی نیز  مناسبت

از سفر حج نیز بیه برگیزاری میهمیانی توصییه خرید و ساخت خانه و بازگشت مانند برای اموری 
ترغییب  ،مطلو  است و بیا عبیارات مختلفیی بیه آن در اسالم به طور کلیاین امر  2کرده است.
آیید،  رسید و بیر گروهیی فیرود میی یاز راه می نمیهمیاوقتی »فرمود:  خدا رسوط .شده است

د، خداونید گناهیان آن گیروه را خوَر  آید و هنگامی که هیزی می با او از آسمان فرود میاش  روزی
اسالم وظایف و آدابی را برای میزبیان و میهمیان معیین  1.«آمرزد به سبب نزوط میهمان بر آنان می

زنیگ کینیه و  ،کند پیوند دوستان و آشنایان و خویشاوندان را تقویت می آن،کرده است که رعایت 
هیای روانیی و جسیمی آنیان  بیمیاریزداید و از فشیارها و  هایشان می کدورت و دورنگی را از دط

فرصتی میتنم برای همیاری و همااری در کارهیای خییر، تبیادط تجیار  و  ،کاهد. میهمانی می
اگر وظایف و آدا  اسالمی جای خیود  . حاطاطالعات علمی و دینی و تاریم شعائر الهی است
جیز کیاهش روابیط و ای  نتیجیه ،پاگیر بدهد و  را به تشریفات و تجمالت و تالفات زائد و دست

رغبتیی  شاهد بی . امروزهها نخواهد داشت آمدهای خویشاوندی و دوستانه و افزایش تنش و  رفت
                                                           

 .حوزه علمیه قم 4آموخته سطح دانش* 
 . 202-201،  1 ؛ جافیکال. ر.ک: محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
ب یته ذ؛ محمید بین حسین طوسیی؛ 431،  3؛ جالفقی ه الیقض ره  کتاب  من . ر.ک: محمد بن علی صدوق؛ 2

 . 317،  9 ؛ جامکاألح
 . 203،  1؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 1
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شیمرده  حیاطبه این سنت نیاوی انسانی و اسالمی هستیم که از آفیات مهیم اخالقیی در زمیان 
 پردازیم. میترین وظایف و آدا  میزبان و میهمان  مهم بهشود. در این مقاله  می

 . وظایف و آداب ميزبانالف

رعاییت اعتیداط در پیذیرایی و  ،از میهمیان یپذیرای  برای آشنایی با آدا  و وظایف میزبان، انگیزه
 شود. بیان و بررسی میاکرام و بزرگداشت میهمان  و پرهیز از تجمالت

 ميهمانی ه. انگيز 1

بسیتگی آن  هییا انگییز زند و ارزش و پاداش هر عملی، به نیت در هر کاری، نیت حرف اوط را می
ُاْميِرٍ َُمياُنَيَوى»فرمود:  پیامبر اکرم دارد. اعمیاط، بسیته بیه  3؛ِإنََّماُاْْلَْعَمال ُِبالَِّّيَّاِت َُوُِلك يلِّ
توانید  میی نیز سنت میهمانی .«هاست و برای هر کس همان هیزی است که نیت کرده است نیت

ت درست یا نادرست انجام شیود. جلیب ر؛یای خداو نید متعیاط، پییروی از سینت پییامبر با نی 
طعام و رسیدگی بیه نیازمنیدان، از اهیداف ارزشیمند ا و ، پیوند با خویشاوندان و دوستاناکرم

کنید. فخرفروشیی،  میهمانی است که آن را به ییک عمیل صیالح و مسیتح  پیاداش تبیدیل میی
الس عییش هرانی و برگزاری مج هرانی، هشم هشمی، شام طلبی، هشم و هم ریاکاری، شهرت

گیاه و کنید  ارزش می بییهای نادرست میهمانی اسیت کیه آن را  از جمله انگیزهنیز و نوش و گناه 
 شود. سبب گناه و معصیت نیز می

 بیه قصیدگیاه  دارد،های مختلفیی  ، صورتها در برگزاری میهمانی های نفسانی و شیطانی انگیزه
ُالَْولُِ» فرمود: امام باقر است.طلبی  خودنمایی و شهرت ٍُ َُأيَّيا َمٌةَُوُثَََلثَية  َُوُيَْوَماِنَُمكْر  ٌُ ُيَْو يَمة 

َِةٌُ ْم ییک روز و دو روز سیبب کرامیت اسیت و سیه روز،  1،ولیمه )غیذای عروسیی( 2؛ِريَاٌ َُوُس 
در نیوع  اسیت کیه هشیمی ییا خودنمیایی برای هشم و هیم گاه .«طلبی است خودنمایی و آوازه

افیراد ، ماننید دعیوت کیردن از کنید یهمان، خودنمایی میییا با نوع دعوت م وروی  پذیرایی زیاده
 امیام موسیی کیاظم .ها سیزاوارترند که فقرا به این سفره  حالی در؛ منصب  ثروتمند و صاحب

                                                           
 .110؛  األمالی. محمد بن حسن طوسی؛ 3
 . 317،  9 ؛ جامکب األحیتهذوسی؛ ؛ محمد بن حسن ط410،  3 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 . 171،  1؛ جالغریب المدهف؛ ابوعبید هروی؛ 433،  0؛ جکتاب العین. برای مثاط رک: خلیل بن احمد؛ 1



  933  اخالقوآدابميهمانیدراسالم

ُِ»فرمود:  ول ُاِه  ُالْف َقيَرا ُ ُنََه َُرس  َُوُي تَْرك  ُبَِهاُاْْلَْغَِّيَا   َُوِليَمٍةُي َخصُّ ُِ َِا  خیدا رسیوط 1؛َعْنَُط
ایین آفتیی اسیت کیه بیشیتر  .«نهی کرد ،ای که مختص ثروتمندان باشد و فقرا رها شوند یمهاز ول

عثمییان بیین حنیییِف انصییاری، کییارگزار  شییود. میگریبییانگیر مسییئوالن حاییومتی و اشییراف 
ای حا؛یر شید کیه  بیر سیر سیفره ،دعوت یایی از جوانیانبه در بصره، روزی  امیرالمؤمنین

ای  پس از اطالع از ایین جرییان، نامیه ده بودند. امیرالمؤمنینغذاهای رنگین و لذیذ در آن نها
ُ» فرمود:آمیز به وی نوشت و  مفصل و توبیخ ْمَُمْجف يو  َُعياِِل ه  ٍُ ُقَْو ُِ َِا ُِإلَ َُط ُ  ِجيب  َُ َُأنَّ َوَُماَُظَََّّْت 

وُ  ْمَُمْ ع  یرشیان جفیا بردم که دعوت به غذای گروهی را بپذیری کیه بیه فق من گمان نمی 2؛َوُغََِّيُّه 
 .«اند کرده و ثروتمندشان را دعوت کرده

 . رعایت اعتدال در ميهمانداری2

از جمله در سنت میهمانی، خواهان فضای انس و صمیمیت و پرهیز  و اسالم در روابط اجتماعی
و کاهش  یزیگر سبب میهمان ،ها از تالف است. تالفات و تشریفات زائد و اسراف در میهمانی

 فرمود:  امام صادق .شود یدایش دلخوری و ناراحتی میرفت و آمدها و پ
ُِإَذاَُدَخيَلَُأْنُ  ِ َُأَخيا ُالَّيِذيُي كَلِّيف  َمياَُأْعَجيب  ُِمْنَُأِخيِ َُوََُلُي يْ َرىَُأيُّه  تَِشم  ِْ ََُلُيَ ْؤِمن  الْم 

ُِْلَِخي ُِ تَكَلِّف  َُأِوُالْم  داند  کسی نمیمؤمن از برادرش خجالت و گرفتگی ندارد و  1؛يَتَكَلََّفُلَ  
کند که  او را مالف می ،ه به هنگام ورود بر برادرشک یسکترند:  بین دو عجیاز ا یک  دامک

ه خیودش را بیرای بیرادرش بیه تالیف کی یسیکا ییبرای او خودش را به زحمیت بینیدازد، 
 اندازد؟! می

بكلممفسممرهنیسممت دررممارهمیهمممان
 

4درنیمموورممرشنیممزبصممرفسممرهنیسممت
 

یرآنچممهدارىحا ممرمهمممانچممورسمم
 

6نیسممت5بممركممهبوقممفسممرهپممی آرسممدو
 

حضیرت  خواسیت کیه آن روز را میهمیان او باشید. امیرالمیؤمنیناز  ،حارث َهْمدانی یروز

                                                           
 .3، ح202،  1 ج ؛یافکالکلینی؛  محمد بن یعقو .1
 .311،  33نامه  ؛نه  البالغة؛ محمد بن حسین شریف الر؛ی.2
 .2، ح291،  1 ج ؛یافکالکلینی؛  محمد بن یعقو .3
 یعنی میهمان هه بد باشد و هه خو  باید از او پذیرایی کرد..4
 درست و روا..3
 .203،  1 ؛ جامیاکجوامع القمحمد عوفی؛ .3
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از من پنهان نسازی و خیود را بیه  ،آیم که هیزی از آنچه را که در خانه داری به شرطی می»فرمود: 
حیارث شید،  هوارد خانی وقتی امیرالمیؤمنین 1.«ازیهیزی از بیرون خانه هم مالف نس هتهی

حارث تاه نانی آورد و در سفره نهاد و حضرت مشیوط خوردن آن شد. در این هنگیام حیارث بیا 
ولیی  ؛از حضرت اجازه خواست هیز دیگیری هیم بخیرد ،هایی که در دست داشت اشاره به پوط

بیرای  ،البته این شرط امام 2«.ات بود هاین همان هیزی است که در خان»امام اجازه نداد و فرمود: 
هنانایه در برخیی رواییات دیگیر  وگرنه ی هیم ؛های ناگهانی و بدون دعوت از قبل است میهمانی

پذیرایی خیوبی از میهمیان بیه عمیل  ،ی پسندیده است که میزبان در حد معموط و متعارف 1آمده
 آورد.

نوع پذیرایی را نیاهیز بشیمارند. صیفوان بین نباید  ،این است که نه میهمان و نه میزبان اد  دیگر
 گوید:  ی می یحیی ی از اصحا  امام صادق

عبدالله بن ِسنان نزد من آمد و گفت: آیا هیزی نزدت هست؟ گفتم: آری، مقداری پیوط بیه 
پسرت را کجا فرستادی؟ من قضیه را   مرغ بخرد. عبدالله پرسید: پسرم دادم تا گوشت و تخم

آری.   او را برگردان! بعد گفت: آییا روغین زیتیون داری؟ گفیتم:  بار گفت:گفتم. عبدالله دو 
تَقََرُِْلَِخيِ َُمياُ»فرمود:  می که شنیدم گفت: آن را بیاور که من از امام صادق َْ ٌؤُا ُاْمر  َُ هَلَ

ُِإلَيْ ُِ َُ تَقََرُِْلَِخيِ َُماَُق َّ َْ ٌؤُا ُاْمر  َُ َُوُهَلَ  ِ ر  ض  ِْ ا بیرای بیرادرش هالک شد کسی که آنچه ر 4؛يَ
 ،خوار بشمارد و هالک شد کسی که آنچه برادرش پییش روییش نهیاده اسیت ،حا؛ر دارد

 خوار بشمارد.
هیای خداونید و  بیه سیبب تحقییر نعمیت ،شاید علت هالکت میزبان و میهمان در این حیدی 

مان در های فراوان از میه عذرخواهیبنابراین انجامد.  ناسپاسی از او باشد که به هالکت آدمی می
 های رنگین باشد. ویژه اگر در سفره به ،کوتاهی از پذیرایی شایسته نیست

 . اکرام ميهمان3

 .میهمییان اسییتی نواز یییا میهمییانانسییانی و اسییالمی، اکییرام  ههییای پسییندید از خصییلتیاییی 
                                                           

َُوََُلُ َتَكَُ: »313،  2 ؛ جالمقاسن . احمد بن محمد برقی؛1 َُ اُِفيُبَيِْت ِخَرنِيَُشيْئاًُِممَّ ياَُعلَ َُشْرِطَُأْنََُلُ َ َّ لَّيَفَُشييْئاًُِممَّ
َُُ  «.َوَراَ ُبَاِب

 .3، ح291،  1 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 . 1. همان، ح1
 . 4. همان، ح4
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َُضييْفَ ُ »فرمود:  خدا رسوط ُْ ُاْلِخِرُفَلْي كِْر ُِ َُوُالْيَْو ِ ُِباِه  هیر کیه بیه خیدا و روز  1؛َمْنُكَاَنُي ْؤِمن 
گوییای آن  بر وجو  اکرام میهمیان،افزون این جمله  .«میهمانش را اکرام کند واپسین ایمان دارد، 

شیود. از جملیه آخیرین  مییایمانی ناشیی  احترامی به میهمان، از ؛عف ایمان یا بی بی است که
 2.نیز اکرام میهمان بود به فرزندش امام حسن های امیرالمؤمنین وصیت
ُِميْنُ»فرمیود:  پیامبر اکرم میهمان است.احترام و بزرگداشت  شامل همه نوع نوازی میهمان ِإنَّ

ُالِْخََللُ  ُلَ   َّ َِ َُوَُأْنُي  َُ يِْفَُأْنُي كَْر ُالضَّ قِّ از حقوق میهمان آن است کیه گرامیی داشیته شیود و  1؛ََ
تیرین نیازهیای  تیرین و جزئیی کناییه از کوهیک ،خالط دندان .«ِخالط ]دندان[ برایش آماده شود

بهتیرین غیذاها ، های خانه در فرهنگ ایرانی ی اسالمی، همواره بهترین اتاقهناناه  .میهمان است
 .برای میهمان بوده است همراه با رفتاری نیاو ها و بهترین وسایل استراحت و میوه

در شرح حاط حضیرت  .شود نوازی دیده می های متعددی از میهمان نمونه ،پیشوایان دین هدر سیر
یعنیی پیدر میهمانیان  ،نیوازی کیرد کیه او را ابواخ؛ییاف قیدر میهمیان آن»انید:  گفته ابراهیم
 ،ای از فرشتگان به صورت ناشناس بیر او وارد شیدند قرآن کریم وقتی دستهبنا بر آیات  4.«نامیدند
ت در مییان فرزنیدان و ایین سین 3ای را سر برید و آن را بریان کرد و در پیش رویشان نهیاد. گوساله

ادامیه  3و حضرت عبدالمطلب لوط نبی ،یعقو  نبیمانند  ،پیروان دین حنیف ابراهیم
 پس از ظهور اسالم نیز پیامبر اکرم 7های جاهلی نیز رواج داشت. یافت و حتی در میان عر 

ا خواسیت یایی از اسییران مشیرک ر حضیرت میی وقتیبرای مثاط  ؛آن را تداوم و تحایم بخشید
تقا؛ای ت خیر مجازات آن اسیر را کیرد  . در نوبت اوطجبرئیل دو بار بر او نازط شد ،مجازات کند

بیر مشیاالت صیبر  .کیرد این اسیر تو، اطعیام و از میهمیان پیذیرایی می گفت:  نوبت دوم،و در 

                                                           

 .2و  1، ح203،  1و ج 1، ح119،  2 . همان؛ ج1
 .9؛  األمالی؛ محمد بن حسن طوسی؛ 221-221؛ األمالی. محمد بن محمد مفید؛ 2
 .4، ح203،  1؛ جفیاکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 1
 .31؛  ةیاثبام الوص. علی بن حسین مسعودی؛ 4
 .29-23. ذاریات: 3
. محمید 321،  2؛ جالمقاس ن؛ احمد بن محمد برقی؛ 209،  1 ؛ جافیکال. رک: محمد بن یعقو  کلینی؛ 3

 .143؛  ةیاثبام الوص. علی بن حسین مسعودی؛ 233،  2 ؛ جکتاب التفسیربن مسعود عیاشی؛ 
 .212،  3 ؛ جافیکالبن یعقو  کلینی؛  . محمد7
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؛یمن ابیالغ  کشید. پییامبر کرد و بارهای مالی دیگران ]مثل دیه و غرامت[ را بر دوش می می
مسیلمان شید و سیوگند  ،شده با شنیدن این مطلب ین مطلب به آن اسیر، او را آزاد کرد. اسیر آزادا

 3امید[ از مالش برنگرداند. یاد کرد که احدی را ]نا

 ب. وظایف ميهمان
درباره آدا  و وظایف میهمان، سه مورد مهم و اساسی ذکر گردیده است. ابتیدا انگییزه رفیتن بیه 

قرار گرفته است. پذیرش دعوت مسلمان و عدم رد آن مورد بعیدی در بییان میهمانی مورد بررسی 
 داری آورده شده است. وظایف است. در انتها نیز رعایت آدا  و شرایط میهمان

 خداپسندانه ه. انگيز 1

بیرای مثیاط اگیر  ؛خداپسندانه از رفتن به میهمانی داشته باشید همیهمان همچون میزبان باید انگیز
هرانی داشته باشد و در پذیرش دعوت، میان اغنیا و فقرا فیرق بگیذارد و  شام هگیزمیهمان فقط ان

های فقرا ابا داشته باشد و نسبت به  های اغنیا بنشیند و از نشستن بر سر سفره درنگ بر سر سفره بی
پیرایه و اخم و  شدن از پذیرایی ساده و بی  آن تعلل بورزد، عمل او ارزشی نخواهد داشت. ناراحت

هیای غییر الهیی میهمیان اسیت. پییامبر  انگییزه هکردن میزبان و پیذیرایی او، نشیان  له و مسخرهگ
نیان جیو  اننیدترین نوع غذاها م بردگان و بر ساده انندترین طبقات اجتماع م دعوت پایین اکرم

های تربیتی همنشینی و همسیفرگی بیا  یای از بهره 2پذیرفت. گوسفندی را هم می هیا دست و پاه
بیر توا؛یع او  ،زدایید بینیی را از جیان انسیان میی تابر یا خودبزرگ هزمندان این است که روحینیا

 کند. قناعت و زهد را در درون انسان تقویت می  هو روحی 1افزاید می
که مت سفانه در زنان نمود بیشیتری دارد و کفش و تلفن همراه  ،کیف ،لباس ،کشیدن ماشین  رخ  به

هیای ناپسیند بیرای رفیتن بیه  ، از دیگیر انگیزهو شوخی زییاد و افراطیی غیبت و بدگویی مردم نیز
 است. میهمانی

 . پذیرش دعوت مسلمان2

یای از وظایف میهمان، پذیرش دعوت مسلمان است که بر طب  روایات، از حقوق مسیلمان بیر 
                                                           

 .400،  2 ؛ جالمقاسن؛ احمد بن محمد برقی؛ 7، ح31،  3 . همان، ج3
؛ األم الی. محمید بین حسین طوسیی؛ 11و   27و   13ارم اخخیالق؛  ا. رک: فضل بن حسن طبرسی؛ م2

 .131،  1 ؛ جمهاقب آل أبیطالبشهرآشو ؛  ؛ ابن 474 
 . 211،  1؛ جمجموعه ورامفراس؛  . ر.ک: مسعود بن عیسی ابی1
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ُِ »فرمود:  خدا رسوط 3باشد. مسلمان می َُأخ و  ِ ٌلَُدَعا َِْجِزَُرج  ُِميْنُُِمْنَُأْعَجِزُاْل ُفَتََركَ   ٍُ َِا ِإلَ َُط
خواَند و او بیدون هییچ  ها، مردی است که برادرش او را به طعامی فرا از بدترین ناتوانی 2؛َغيِْرُِعلَّةٍُ

گوییا اشیاره بیه نیاتوانی در برقیراری روابیط  ،تعبیر ناتوانی در این روایت .«عذری آن را ترک کند
شیود.  گسیختگی روابیط اجتمیاعی میی  هم ا ازاجتماعی است که سبب انزوای فرد و تضعیف ی

نجاست که طوط مسافت نیز تیا حید معقیولی، دلیلیی موجیه بیرای رد آاهمیت پذیرش دعوت تا 
ِِيَبَُأْنُي ِجييَبُ»فرمود:  پیامبر اکرم .دعوت مسلمان نیست ِتييَُوُالَْغا ياِهَ ُِميْنُأ مَّ أ وِصيُالشَّ

ْسِلِمَُوُلَْوَُعلَيَُخْمَسةُِ ينَُُِدْعَوَةُالْم  ُِمَنُال ِّ َُ َُذِل بیه حا؛یر و غاییب از امیتم سیفارش  1؛َأْميَاٍلَُفِإنَّ
 .«که این کیار از دیین اسیت 4پنج میل باشد هگرهه از فاصل ،کنم که دعوت مسلمان را بپذیرد می

تیر  هایی نییز آسیان پذیرش هنین دعوت ؛تر شده ها کوتاه مسافت ،امروزه که به لطف وسایل نقلیه
 شده است.

 عایت آداب و شرایط مهمانداریر . 3

موقیع بیه منیزط میزبیان   به ،میهمان باید نسبت به زمان ورود و خروجش به میهمانی مراقب باشد
اش را بییازارد. زمیانی کیه  موقع از آنجا خارج شود و کاری ناند کیه میزبیان و خیانواده  برود و به

ای ترتیب داد و اصیحابش را  ولیمه او هدر حجر ،با زینب دختر َجْحش ازدواج کرد پیامبر اکرم
ولیی گروهیی از  ،رفتنید خوردند و میی آمدند و غذا می دسته می  به آن دعوت کرد. اصحا  دسته

اصحا  بعد از خوردن غذا در جای خود نشسته بودند و مشییوط صیحبت بیا یایدیگر بودنید. 
اد کیه هییزی د ولی شدت حیایش اجازه نمی باشد،همسرش کنار دوست داشت  پیامبر اکرم

زد تا ایناه میهمانان برخاسیتند و  در حیاط خانه قدم می . از این روبگوید یا میهمانان را بیرون کند
 رفتند. به همین مناسبت این آیه نازط شد:

ْْ ِإَلی َطَعـاٍم َغْیـ» ُُ ِبيِ  ِإاَل  َأْن ُیْؤَاَن َل ِذیَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا ُبُیوَت الَن  َها اَل  َر َنـاِظِریَن ِإَنـاُه َیا َأُی 
ْْ َكـاَن  ـ ُُ ْْ َفاْنَتَِّـُروا َواَل ُمْسَتْأِنِسـیَن ِلَحـِدیٍث ِإَن  َاِل َاا َطِعْمُت ِِ ْْ َفاْدُخُلوا َف ْن ِإَاا ُدِعیُت ُِ َوَل

                                                           
 .3و 4-2، ح293،  1؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 .311،  2؛ جالمقاسن. احمد بن محمد برقی؛ 2
 . 293،  1؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 1
ک فرسیخ شیرعی گیرد و هر سه میل را یی انداز انسان قرار می . ِمیل در زبان عربی، مقدار مسافتی است که در هشم4

 .203،  13؛ جتهذیب اللغةاند. رک: محمد بن احمد ازهری؛  دانسته
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بِ  ُه اَل َیْسَتْحِیي ِمَن اْلَحـِ    َی  ُیْؤِاال الَن  ْْ  َوالَل  ُُ هیای  ای مؤمنیان! بیه خانیه 3...؛َفَیْسَتْحِیي ِمْن
رسییدن  مگر ایناه برای خوردن غذایی به شما اجازه دهند و منتظیر فیرا ،پیامبر وارد نشوید

وارد شیوید و هیون غیذا  ،وقِت خوردن آن هم نباشیید؛ پیس هنگیامی کیه دعیوت شیدید
گفتن با یادیگر گردید، پراکنده شوید،   بی آناه ]پس از صرف غذا[ سرگرم سخن ،خوردید

کنید  آزارد و از شما حییا میی و سرگرم سخن گردید[ پیامبر را می ]زیرا[ این ]کار که بنشینید
 2.«کند ]که بیرونتان کند[ ولی خدا از ح  حیا نمی

موقع بیرود کیه میدت  نباید هنان زود و بی ،بنابراین اگر میهمان فقط برای َصرف غذا دعوت شود
اتمیام میهمیانی هیم پیس از  شیود.میزبان سبب شرمندگی زمان طوالنی در انتظار غذا بنشیند و 

 اش شود. جهت بنشیند تا مزاحم کار و آسایش میزبان و خانواده نباید بی
 سختعزیزاستولیكنچونَفس میهمان

 
3خفاممانآرداگممرآیممروریممروننممرود

 

قیرار دهید. در نییز ممان است صاحبخانه را تحت فشیار میالی ، در منزط میزبانطوالنی اقامت 
یهمانی به دو و یا حیداکثر سیه روز خیتم شیود و اگیر میهمیان بعید از آن روایات آمده است که م

ُ»فرمود:  خدا رسوط .به نحو متعارف و معموط از او پذیرایی شود ،بماند يْف  ُلَيْلَتَييِْنُُُالضَّ ي لَْطف 

َوُِمْنَُأْهِلُالْبَيْتَُُُِفِإَذاُكَانَْتُ ُالثَّالِثَِةُفَه  شیود، از  میهمان تا دو شب پذیرایی می 4؛َماَُأْدَركَُُُيَْأك لُ ُُلَيْلَة 
َلُ» هنین فرموده است: هم .«خورد می ،شب سوم او از اهل خانه است و هر هه رسید َُأوَّ يَافَة  الضِّ

َقُبَِهياَُعلَْيي ُِ ي ِّ َُفِإنََّهاَُصَ قٌَةُ  ص  َُ َِْ َُذِل َُوُالثَّانَِيَُوُالثَّالَِثَُوَُماُبَ ٍُ میهمیانی، روز اوط و دوم و  ؛يَْو
یعنیی در حایم فقییر و  .«دهید ای است که میزبان بر میهمیان میی م است و مابعِد آن، صدقهسو

میزبیان خیارج شیود. سیپس  هگیرد و بهتر است هر هه زودتر از خانی مساین است که صدقه می
َِ ُ »فرمود:  پیامبر َُم تَّ ُي وِثَم   ََ ك ْمَُعلَ َُأِخيِ ُ   ََ میهمیان  کسی از شما بیر بیرادرش ؛ ََلُيََِّْزلَُأ

هگونیه او را بیه  !خیدا گفتند: ای رسوط .«نشود تا این که او را با خودش به گناه ]و مشقت[ اندازد
                                                           

 .34. احزا  : 3
-23،  22 ؛ جانی جامع الب؛ محمد بن جریر طبری؛ 173؛   2 ؛ جر القمییتفس . ر.ک: علی بن ابراهیم قمی؛2

، 13 ؛ جام القرآنکألحالجامع ؛ محمد بن احمد قرطبی؛ 391،  0 ؛ ج انیمجمع الب؛ فضل بن حسن طبرسی؛ 29
 223. 

 .1997،  3؛ جامثال و حکم. علی اکبر دهخدا؛ 1
 . 204،  1؛ جالکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 4
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َُعلَيْ ُِ»فرمود: اندازد؟  گناه می َُماُي َِّْفق   ِ تَّ ََُلُيَك وَنُِعََّْ  تا ایناه هیزی بیرای  ماند[  قدر می ]آن 1؛ََ
گییرد ییا  ین شرایطی آن مرد در تنگنا قرار مییطبیعی است در هن .«کردن بر او نداشته باشد  خرج

مثیل اینایه  ؛ ممان است بیه گنیاه افتید میهمان،یا برای پذیرایی از و  شود ؛عیف میاش  روحیه
 قرض ربوی کند یا به ماط کسی دستبرد بزند.

دیراِرمردمشرنعیبنیسمتره
  

چ مرانكمهگوی مررمسولیكننه
 

اگممرخویشممتنرامالمممتك ممی
  

2تندایممرشمم یرنزكممسمالممم
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 . ق1312،  ف الر؛ییالشرقم:  ها  ههارم، ؛مکارم االخال ؛  طبرسی، حسن بن فضل .11
و هاشیم  ییزدی طباطبیایفضل الله ح: یصحت ؛قرآنمجمع البیان فی تفسیر الییییییییییییی؛ ، ییییییی .11

 ش.1492ناصر خسرو، تهران: ، رسولی؛ ها  سوم
                                                           

 . همان. 1
 .09،   27، حاایت 2؛ با  گلستان. مصلح بن عبدالله سعدی؛ 2
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 . ق1312دار المعرفة،  ؛ ها  اوط، بیروت:جامع البیان فی تفسییر القرآن؛ ریطبری، محمد بن جر .12

 ق.1313دار الثقافة،  ؛ ها  اوط، قم:تحقی : مؤسسة البعثة ؛االمالی؛  طوسی، محمد بن حسن .14
 ؛ هیا  ههیارم، تهیران:خرسانحسن الموسوی تحقی :  ؛تهذیب االحکامییییییییییییییی؛ ، یییییی .13

 .ق1319،  هیتب اإلسالمادار ال

ر بیانو مصیفا و مظیاهر یتحقی : ام ؛جوامع القکایام و لوامع الروایام ؛ ن محمدید الدیسدعوفی،  .13
 ش.1401 ی،گو مطالعات فرهن یپژوهشگاه علوم انسان  ، تهران:مصفا؛ ها  دوم

 ؛ هیا  اوط، تهیران:رسولی محالتیسید هاشم تحقی :  ؛کتاب التفسیر؛ اشی، محمد بن مسعودیع .11
 ق.1401ة، یالمطبعة العلم

 ؛ هیا  دوم،ابیراهیم سیامرایی و تحقی : مهدی مخزومیی ؛ نیتاب العک ؛ل بن احمدیخلفراهیدی،  .19
 ق. 1317،  نشر هجرتقم: 
 ش.1413 ،ناصر خسرو ، تهران:ها  اوط ؛م القرآنالجامع ألحکا قرطبی، محمد بن احمد؛ .10
،  تیا ادار ال قیم: ،ها  سوم موسوی جزائری،طیب تحقی :  ؛تفسیر القمی؛ میعلی بن ابراهقمی،  .17

 ق.1313

؛ هیا  ههیارم، آخونیدی و محمید غفیاریعلی اکبیر تحقی :  ؛الکافی؛   عقو ینی، محمد بن یلک .21
 . ق1319ة، یتب اإلسالمادار ال تهران:

 ق.1321،  انیانصارقم:  چا  سوم، ؛اثبام الوصیة؛  نیدی، علی بن حسمسعو .21
 هیا  اوط، قیم:  و علی اکبیر غفیاری؛ استاد ولیحسین تحقی :  ؛االمالی؛ د، محمد بن محمدیمف .22

   .ق1311د، یخ مفینگره شک
 



 شناسی آن در عصر حاضر مراتب صله رحم و آسیب

*كا مدلیرى والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
گردد. شیباه روابیط  می به روابط او با خویشاوندانش باز ،ش مهمی از روابط اجتماعی انسانبخ

همواره دوشادوش روابط خانوادگی در جوامع مختلف حضور داشته اسیت. آنچیه  ،خویشاوندی
پیوند همخونی است کیه پیونیدی تایوینی، فطیری و مانیدگار  ،زند که این شباه را به هم گره می

 ،گستراند. روابط خویشاوندی در کنار روابط خیانوادگی ناسبات فامیلی سایه میاست و بر همه م
و بیا تضیعیف آن،  ،اجتماع است که با تحایم آن، بنیای اجتمیاع مسیتحام هعمود خیم هبه منزل

شود و حیات مادی و معنوی و سالمت جسمی و روانی افیراد آن  بنای جامعه سست و متزلزط می
معضیالت اخالقیی جوامیع معاصیر، تضیعیف ییا قطیع پیونیدهای افتید. یایی از  به خطر میی

بشری را گرفته است و به دین و دنیای آنان  هخویشاوندی است که پیامدهای ناگوارش دامن جامع
 زند. آسیب می

روابط خویشاوندی، حقوق و وظایف متقابلی برای هر یک از اعضا تعریف شیده اسیت  هدر دایر
به معنای پیوند با خویشیاوندان اسیت  ،رحم هگنجد. صل می« مرح هصل»ها در مفهوم  آن هکه هم

هیا  آن هرحم مراتبی دارد کیه در بخیش اوط ایین گفتیار دربیار هو در برابر قطع رحم قرار دارد. صل
با ت کیید بیر مراتیب پیشیگفته و ه آن را های مرتبط ب سپس در بخش دوم، آسیب .گوییم سخن می

 کنیم. های عصر حا؛ر تشریح می آسیب

 رحم هالف. مراتب صل
رحیم  هکم ههار مرتبه از صل دست ،رحم هدر با  صل بیت های نورانی اهل توصیه نگاهی به

                                                           
 .حوزه علمیه قم 4آموخته سطح دانش* 
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 پردازیم. ها می ن توان بازشناسی کرد که در اینجا به تبیین آ را می
 سالم، احوالپرسی و خوشرویی .1

تاری با خویشاوندان اسیت رحم، سالم و احوالپرسی و ارتباطات گف هصل هترین مرتب اولین و پایین
نامیه و  اننیدههره، تلفنی، ارساط پیام شیفاهی و کتبیی )م  به  که شامل گفتگوی حضوری و ههره

ياَمك مُْ»فرمود:  شود. امیرالمؤمنین پیامک( می ََ بیا خویشیاوندانتان  3:َوُلَيْوُِبالتَّْسيِليمُُُِِصل واَُأْر
ياَمك ْمَُوُ»فرمیود:  نیز ام صادقام .«کردن باشد  هه به سالم گر ،پیوند داشته باشید ََ ِصيل واَُأْر

ْسنُِ  ِ واُِبِإْخَواِنك ْمَُوُلَْوُِب ُالَْجيَواِبُُُبَرُّ َُوَُردِّ ُِ ََل بیا خویشیاوندانتان پیونید داشیته باشیید و بیه  2:السَّ
ییک پییام  ،سیالم .«کردِن خو  و جوا  دادن سالم باشید  هه به سالم گر ،برادرانتان نیای کنید

آمیز و با صدای  کردِن خو  و محبت  صلح و صفا و دوستی و برادری است و سالم هاننشبه کوتاه 
 خوبی منتقل کند.   تواند این پیام را به می ،دادِن درست به سالم خویشاوند  رسا و جوا 

 توانید همچیون سیالم دیگر نیز می هآمیز و بدون هزین خوشرویی و برخی رفتارهای ساده و محبت
هناناه امام  ؛ مانند دادن جرعه آبی به دست خویشاوند.رحم باشد هصل هن مرتبکردن، مصداق ای 

َُوُلَْوُِبَشْربٍَةُِمْنَُما ٍُ»فرمود:  ر؛ا َُ َم َِ هیه بیه  گر ،با خویشاوندت پیوند داشته باش 1:ِصْلَُر
 .«نوشیدنی باشد  آ 

 بازدید و دید .2

بازدییدهای فیردی و خیانوادگی از  و آمد بیا خویشیاوند و دیید و  رحم، رفت هدومین مرتبه از صل
آمیدهای متعیارف، عییادت در هنگیام بیمیاری و  و  هیایی مثیل رفیت یادیگر است که در قالب

شیود. ایین  دلجویی در هنگام مصیبت و گرفتاری، برگزاری میهمیانی و شیرکت در آن واقیع میی
با یایدیگر  بسیار ارزشمند است و سبب انس و الفت و محبت و صمیمیت ،رحم همرحله از صل

قهیر و دشیمنی بیا او  ،کدورت ،کینه ی مانندیلگاهی انسان خویشاوندانی دارد که به دال شود. می
آمد هم نیسیتند ییا خویشیاوندانی دارد کیه اهیل فسی  و  و  کنند و حا؛ر به رفت آمد نمی و  رفت

ط هیای مبتیذ برای مثاط حتیی در محافیل خویشیاوندی بیه مشیاهده و تماشیای برنامیه ؛فجورند
                                                           

 .133،  2 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
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نوشیند و  گذارنید و از آن میی عروسی یا میهمانی، شرا  میی هنشینند یا بر سر سفر ای می ماهواره
در هنیین میواردی بیه حایم احادیی   .آمد سالم خانوادگی با آنیان فیراهم نیسیت و  اماان رفت

 سیالمماننید رحیم  هآمد خود را با آنان کاهش داد و به مراتب حداقلی صل و  توان رفت می ،پیشین
آمید  و  کردن و احوالپرسی یا مراتب دیگر ی که در ادامه خواهد آمد ی اکتفا کرد تا هم از آفات رفت 

 و هم قطع رحم اتفاق نیفتد. ودبا آنان در امان ب
 حمایت قلبی و عملی از خویشاوند .3

ماننید رحم، حمایت از خویشاوند است که شامل حمایت قلبی، حمایت زبانی ) هسوم صل همرتب
و حماییت بیدنی و جیانی  (دادن  هبیه و صیدقه و قیرضمانند از آبروی او(، حمایت مالی ) دفاع

شود. هنانایه قیرآن  حفظ جان او و مبارزه با دشمن او و همااری و همیاری با او( از او میمانند )
ایین مرتبیه از  3دستور داده اسیت.احسان و اعطای ماط به خویشاوندان در آیات متعددی به کریم 

 هشیده بیرای صیل  است و بیشیتر آثیار گفتیه آنترین و ارزشمندترین مراتب  حم، از سختر هصل
قیالبی خشیک و ماننید  ،رحم بدون حمایت از خویشیاوند هبرای این مرتبه است؛ زیرا صل ،رحم

 ،کنید دط و یاپارهه میی خویشاوندان را یک ،رحم به این معنا تحق  یابد همحتواست. اگر صل بی
 دهد و ؛امن بقای حیات فرد و اجتماع است. ی آنان را افزایش میتوان مادی و معنو

 به فرزندش امام حسن وصيت اميرالمؤمنين

ُ»فرمایید:  می در فرازی از وصیت معروفش به امام حسن امیرالمؤمنین َُ َُعِشييَر َ ُْ َوَُأْكيِر
َُُ  َ ْمَُجََّا ُالَِّذيُِإلَيُُُْالَِّذيَُُفِإنَّه  َُ َُوَُأْصل  يولُ بِِ ُ َِطير  َكُالَّتِيُبَِهاُ َص  َُوُيَ   و خویشیاوندانت  2؛ ِ ُ َِصير 

گیردی و  میی پری و ریشة توَاند که به سویش باز را گرامی بدار که آنان باط توَاند که به کمک آن می
پیس از امیر بیه اکیرام  ،در ایین توصییه ارزشیمند .«بیری دست توَاند که به کمایش حملیه میی

 بیان علت این امر است: های آنان به کار رفته است که به منزلخویشاوندان سه تشبیه زیبا بر
هایشیان پیرواز  هناناه پرندگان به کمک بیاط . تشبیه خویشاوندان به باط پرواز پرندگان؛ یعنی هم1

توانید از نظیر میادی و معنیوی  گیرند، انسان نیز به کمیک خویشیاوندانش میی کنند و اوج می می
 پیشرفت کند و به اوج برسد.

                                                           
 .71؛ نحل 199؛ بقره: 41؛ نساء: 04. ر.ک: بقره: 3
 . 313؛ تصحیح صبحی صالح؛  نه  البالغه. محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ 2
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 ههنانایه سیاق هیم .گیردد می شان به آن بر . تشبیه خویشاوندان به ریشه گیاهان که رشد و تیذیه2
اش متصل باشد و از آن تیذیه کند و با قطع ارتبیاط سیاقه و ریشیه، گییاه  گیاه باید همیشه به ریشه

حقیقیت تیشیه بیه  در ،کنید ریزد، کسی هم که قطع رحم میی می خشاد و شاخ و برگش فرو می
 کند. زند و خود را نابود می خود می هریش

تواند در برابیر  می ،حمایت و یاری آنان ه. تشبیه خویشاوند به دست و بازوی انسان که به پشتوان4
 ؛بریده، نیاتوان اسیت  هناناه فرد دست هم .دشمنان و بدخواهان خود بایستد و بر آنان هیره شود

آسیانی در برابیر دشیمنان و  رو به  ایین از .فرِد برییده از خویشیاوند هیم ؛یعیف و نیاتوان اسیت
 خورد. بدخواهان شاست می

ةُِ»فرماید:  آن حضرت در ادامه می ة ُِعََّْ ُالِش َّ َّ  ِ ُاْل  ؛«انید تو در هنگیام سیختی هو آنان ذخیر ؛َوُه م 
کسانی را داری که  ،فقر و بیماری و گرفتاریمانند ها  توانی دلگرم باشی که هنگام سختی یعنی می

پیس از امیر بیه اکیرام  امیرالمیؤمنین دهید. ات بشتابند که این امر به انسان آرامش می یاریبه 
فرمایید:  سایر وظایف انسیان در قبیاط آنیان میی درباره های پیوند با آنان، خویشاوندان و بیان بهره

مُْ» ْ َُسِقيَمه  ْمَُوُع  ُكَِريَمه  ُْ وِرِهْمَُوُ َيََُُُفَأكِْر ْمُِفيُأ م  يمَُْوُاْشَركْه  وٍرُلَه  ِْس  ْرُِعََّْ َُم پیس کریمشیان  3:سَّ
را اکرام کن و از بیمارشان عیادت کین و در کارهایشیان بیا آنیان شیریک شیو و هنگیام سیختی و 

یعنی نسبت به آنان همان نقشی را ایفا کن کیه از آنیان انتظیار  ؛«شان، بر آنان آسان بگیر تنگدستِی 
 2داری نسبت به تو ایفا کنند.

 منيناميرالمؤ ۀخطب

د نیپندار گیرد که میی هنان مستی و غرور ثروت آنان را می ،رسند بعضی از افراد وقتی به ثروتی می
شان را بیا آنیان  لذا رابطه ؛اند و حتی به خویشاوندانشان هم نیازی ندارند نیاز شده دیگر از همه بی

حماییت و محبیت حاط نیازمند  هر که هنین نیست و انسان در  حالی کنند، در سست یا قطع می
                                                           

ه نامه فقط در تحف العقوط آمده بود، لیذا از آنجیا نقیل . این بخش از ادام09؛  تقف العقولشعبه حرانی؛  . ابن3
 کردیم. 

پس از آناه در ابتدا به اکرام خویشاوندان امر کرده بود، در اینجا هم دوباره به اکرام خویشاوندان کریم امر  . امام2
اکرام و احترام نسیبت شود که انسان یک وظیفه عام  ها، روشن می کرده است که با مقایسه این دو عبارت و ت مل در آن

به همه خویشاوندان، اعم از خو  و بد دارد و یک وظیفه خا  و بیشتر نسبت به اکرام خویشاوندان خیو  )کیریم( 
 خود دارد.
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ای » فرمایید: باره می  این در امیرالمؤمنین .خود است هخویشاوندان و بازگشت به اصل و ریش
ه با دست و زبانشان از او دفیاع کست یاز نین شاوندانش بییهه ثروتمند باشد، از خو فرد گر !مردم

و آشیفتگی او را ننید و ا؛یطرا  ک ه از او پشیتیبانی مییکین گروهی هسیتند یتر نند. آنان، بزرگک
آن  3.«ن میردم نسیبت بیه او هسیتندیتر آمدن حوادث ناگوار، پرعاطفه ند و در هنگام فرودیزدا می

رسیدگی به خویشاوندان فقیر و مهرورزی نسبت به عمیوم خویشیاوندان  هدربار ادامهحضرت در 
   فرماید: می

رفیع نییاز او روی مبیادا از  ،بینید هان، اگر یایی از شیما در نزدیایان خیود نیازمنیدی میی
کند. آن  جاد نمییمبودی اکآورد و مصرفش  ادی نمییداشتنش، ز  به مالی که نگاه ؛برگرداند

ولیی  ؛دست را از آنان بسته است یکه دست خود را از اعطا به بستگانش ببندد، تنها کس ک
ی ه پر و باط محبتش را بگستراند، دوستکسی کهای فراوانی را بر خودش بسته است و  دست

 2شاوندانش خواهد داشت.یبادوامی از خو
 شناختی دیدگاه روانشناختی و جامعه

ها  انطباق دارد و آن باره های قرآنی و روایی در این رحم با آموزه هصل بارههای علمی جدید در یافته
نیازهای انسان را بیه هفیت سیطح اصیلی تقسییم  1شناسان معاصر کند. برخی از روان را ت یید می

شود و بیا نیازهیای ایمنیی  گرسنگی و تشنگی شروع میمانند که از نیازهای فیزیولوژیک  اند کرده
شیامل ییافتن  ،ابد که دومین سطح از نیازهای ؛روری انسیان اسیت. نیازهیای ایمنییی ادامه می

انسیان  ،محیطی است که منظم و پاییدار و بیه دور از اسیترس و ا؛یطرا  باشید و در آن محییط
ش کند. پس از نیازهای ایمنی، نیازهای تعل  و محبت قرار دارد که سیومین احساس امنیت و آرام

 شیدن، توجیه  سطح از نیازهای ؛روری انسان است و به معنای نیاز به پیوستن به دیگران، پذیرفته
درسیتی   اگر روابیط خیانوادگی و خویشیاوندی همیواره بیه 4توجه قرار گرفتن است. کردن و مورد 

هیای خیانوادگی و  هیرا کیه کیانون ؛شود هر سه قسم نیاز فوق ت مین می ،اشدبرقرار و در جریان ب
                                                           

 .13؛ تصحیح صبحی صالح؛  نه  البالغه. محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ 3
 . همان.2
 م(.1791. ابراهام مازلو )م1

؛ شهاس ی( ه ای روان شهاس ی )ت اریخ و مکتب ه ای روان ها و نظام نظری هام النیدین؛ . برای مثاط ر.ک: رابرت ویلی4
 421-422. 
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 ،بهترین بستر برای ار؛ای نیازهای فوق است و انسان از بدو تولد تیا هنگیام میرگ ،خویشاوندی
 بیش از همه نیازمند توجه و حمایت پدر و مادر، برادر و خواهر، همسر و سایر بستگان است.

بیه اهیداف خیود و کیاهش موانیع و مشیاالت  رسیدنت که برای انسان موجودی اجتماعی اس
هیای اجتمیاعی  تواند بدون همیاری و همااری دیگران زندگی کند و بیه حماییت اش نمی زندگی

ماننید ها اعم از حمایت مادی، حمایت عیاطفی و حماییت اطالعیاتی ) دارد که این حمایتنیاز 
هیا تی ثیر دارد و  سیه بخیش از ایین حماییترحم در ت مین هیر  همشاوره و راهنمایی( است. صل

 3دهد. ها را کاهش می استرس
 ترک آزار و اذیت .4

 وتیرک آزار و اذییت خویشیاوند اسیت  ه که در روایات برترین مرتبه دانسیته شیده،ههارمین مرتب
تجسیس و  ،بیدگویی ،های بیجیا، غیبیت کردن  شامل هر نوع آزار و اذیت زبانی و عملی مثل گله

يواُكِبَياَرك ْمَُوُِصيل واُ»فرمیود:  شود. امیام صیادق نابجا در امور دیگران میهای  دخالت م  َعظِّ
اَمك مُْ ََ ْمُِبَشيَُُُْأْر مَُُْوُلَيَْسُ َِصل ونَه  ُاْْلََذىَُعَّْه  بزرگسیاالنتان را بیزرگ بداریید و  2:ٍ َُأْفَضَلُِمْنُكَفِّ

رحیم  هاری از اذیت آنان با آنیان صیلبا خویشاوندانتان پیوند داشته باشید و با هیزی برتر از خودد
های خویشیاوندان و عفیو و گذشیت از  افزون بر ترک آزار و اذیت، تحمل آزار و اذیت .«کنید نمی

رحیم  هقسمی از صل ،انجامد و خود یآنان نیز از اموری است که به تحایم روابط خویشاوندی م
 است.

 رحم در عصر حاضر هشناسی صل ب. آسيب

رحیم را بیا  هدر این بخش هند آسیب مهم صیل ،رحم گفتیم هدر با  مراتب صلبا توجه به آنچه 
 کنیم. بیان میهای عصر حا؛ر  ت کید بر آسیب

 قطع ارتباط با خویشاوند. 1

بسیا   هیه اسیت.رحیم  ههیای همیشیگی صیل از آسییب ، یاییقطع کامل ارتباط با خویشیاوند
حسیادت و  ،و دعواهیای خیانوادگی تقسیم ارث مختلفی مانند خویشاوندانی که به سبب مسائل

                                                           
، سیاط 31؛ شیماره تخددی معرف ت؛ ماهنامه «نقش صله رحم در بهداشت روانی». ر.ک: محمدر؛ا احمدی؛ 3

 .49-41،  1401دهم، مهر 
 .333؛  تقف العقولنی؛ شعبه حرا ؛ ابن131و   113، 2 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
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کنند و  نظری یا انتظارات و توقعات بیجا و یا نداشتِن گذشت و تحمل یادیگر، با هم قهر می تنگ
ها را تا پایان عمیر در  گاه کینه و کدورت .حتی تحمل دیدن و شنیدن صدای همدیگر را هم ندارند

   برند! ها را با خود به گور می دارند و آن دلشان نگه می
از نهیی به گذشت و شایبایی در روابیط خویشیاوندی و  ،ای هنین رویه ؛من مخالفت بااسالم 

هیا  آن هکنید کیه از جملی میبیان و پیامدهای فراوانی برای آن  ، توصیهقطع رحم به صورت مطل 
 آمیده اسیت کیه امیرالمیؤمنیندر حیدیثی از شدن عمر و کاهش روزی و ثروت است.   کوتاه

بیند و حتی اگیر  رحم را در همین دنیا و پیش از مرگ هم می هطع رحم و پاداش صلکیفر ق ،انسان
؛ در حیالی شیوند ثروتمند میی کند و میاموالشان رشد  ،قومی بدکار با یادیگر پیوند داشته باشند

و نسلشیان قطیع  ،سرزمینشان از اهلش خالی ،اگر قومی قسم دروغ بخورند و قطع رحم کنند که
کیه گوییای آن اسیت  ،شدن عمر  دیگر ؛من ت کید بر ت ثیر قطع رحم در کوتاه روایات 3شود. می

سی ساط بیر  ،شود یا به سبب صله رحم گاه به سبب قطع رحم، سی ساط از عمر فردی کاسته می
 2شود. عمرش افزوده می

َرمِرخویشماِنخموی 3ُرْورهپرسیرْن


باكهگمرددممر عممِربمورمی 


اونْرروهممركممهگرداَنممرزخویشمم


گمممانناصممانپممذیردعمممراوری


ك ممرهممركممهاوبممرکاقممار می


ك مرجسمخمودُقمو عامار می


گرچممهخویشمماِنبمموراشمم رازَرممران


رممربرازق مممرحمممچیممزىمممران


هركهاوازخویِ خمودریگانمهشمر


4نممام ازروىرممرىافسممانهشممر


در روز قیامت است که در برخی آییات و رواییات بییان حسابرسی دشوار  ،از دیگر آثار قطع رحم
 و مجاط شرح آن نیست. 3شده است

                                                           
 .439،  2 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
-431؛   21-21، ح 133؛  4، ح 131؛  13و ح 19، ح134-132؛  2، ح431همیییییان،    . ر.ک:2

 .9و  4، ح 430
 . احوالپرسی.1
 ؛ در بیان صله رحم و زیارت خویشاوندان.پهدنامه. عطار نیشابوری؛ 4

https://ganjoor.net/attar/pandname/sh/75 

؛ الک افی؛ محمید بین یعقیو  کلینیی؛ 210،  2؛ جکتاب التفسیر؛ محمد بن مسعود عیاشی؛ 21. ر.ک: رعد: 3
 133. 
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 ترک حمایت از خویشاوند .2

در بسییاری رحیم  هصیل ، محیدود شیدنهای روابط خویشاوندی در عصر حا؛ر یای از آسیب
حیالی است. ایین در در یاری مالی و بدنی یادیگر کوتاهی و  دبه احوالپرسی و دید و بازدیموارد 
 ت کیید دارنید؛ هنانایهرحیم  هجزئیی از صیلبیه عنیوان لی و بیدنی روایات بیه ییاری میا است

َُماًَلُفَلْيَِصلُْ»فرماید:  می امیرالمؤمنین ِ ُاِه   کسی کیه خیدا میالی بیه او داده  3؛الْقََرابَةَُُُبِ َُُُِمْنُآ َا
به معنای واقعی کلمیه تحقی  رحم  هاگر صل«. باید با آن با نزدیاان خود پیوند داشته باشد ،است

هیای خیوراک،  هزینیه ماننیدبسیاری از مشاالت میالی و غییر میالی گیروه خویشیاوندی  ،یابد
 .شیود دیه و مهریه و جز آن( حل میمانند پوشاک، مسان، ازدواج و جهیزیه، درمان، بدهااری )

ندی بیه شیدت هیای خویشیاو ما و به تقلید از جوامع غربی، حماییت همت سفانه امروزه در جامع
 ها و مؤسسات میالی و اعتبیاری افیزایش یافتیه اسیت. در بیمه ،ها کاهش یافته و مراجعه به بانک

ای وجیود  هنوز زندگی عشییرهکه هایی از حجاز و عراق  بخش مانندکه در برخی از مناط    حالی
و کننید  شان را با کمک عشیره حیل میی هم مشاالت مالیسبب شده همدلی و همبستگی  ،دارد

خیزند که اگیر ایین کیار  می افراد دیگر به دفاع از او بر ،آنان شود ههم اگر کسی متعرض افراد قبیل
بسییار  ،ای و در راه دفیاع از حی  و عیدالت انجیام شیود فارغ از تعصبات کورکورانه قومی و قبیله

 ارزشمند است.
 و تکلفگرایی  تجملاسراف،  .3

 بیهوده گرایی و تالفات اسراف و تجمل ،ای خویشاوندیبازدیده و های دید یای از آسیبامروزه 
های  کیردن سیفره  تنوع غیذایی و پهین مانند پذیرایی از خویشاوندان مرتبط با هه تالفات؛ است

ین خانیه و ئاهتمام بییش از حید بیه تیزمانند ای و زائد  امور حاشیه مرتبط با رنگین و هه تالفات
آمیدها را کیاهش  و  هیا و رفیت فات، صفا و صیمیمیتاین تال .نظافت آن و نوع پوشش و آرایش

هشیمی و  هم و  بیرد و فخیر و رییا و هشیم رحیم را از بیین میی ههای الهی صیل دهد و انگیزه می
 کند. آن می گزینخصومت را جای

 تضعيف پيوند با خویشاوند  .4

کسیب  ، اختصا  دادن بیشیتر وقیت مفیید بیرایرحم در عصر حا؛ر ههای صل یای از آسیب
به طور طبیعی توجه بیه خویشیاوندان و  است که آمد بیشتر و افزایش سطح رفاه خود و خانوادهدر

                                                           
 . 42؛   3 ؛ جافیکال؛ محمد بن یعقو  کلینی؛ 170؛  نه  البالغه. محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ 3
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رحیم نییز بسییار ؛یعیف و  هو صیلیابد  کاهش میآمد در سطح مطلو  با خویشاوندان  و  رفت
گردد. این پدیده در جوامع غربی به شال حادتری وجود دارد تیا جیایی کیه بیه  محدود برگزار می

های روانی همچون افسردگی منجیر  ها و انواع بیماری احساس تنهایی و مرگ عاطفه قطع روابط و
رحیم نییز از  هصیل ،شده است. همچناناه کسب و کار از اسیبا  ظیاهرِی جلیب روزی اسیت

آمید بیشیتر و روابیط گیرم و صیمیمانه بیا  و  توان از راه رفت اسبا  غیبی جلب روزی است و می
 خویشاوندان به دست آورد.

 روی  در استفاده از وسایل ارتباطی زیاده .5

با وسایل ارتبیاطی  ، سرگرم شدنآمدهای خویشاوندی در عصر حا؛ر و  های رفت یای از آسیب
 اسیت.به جای ارتباط و گفتگوی صمیمی و سازنده با یایدیگر ، گوشی و تبلت و تلویزیون مانند

مثل انس و الفیت و محبیت و  مطلو  هآمدهای خویشاوندی نتیج و  شود رفت این امر سبب می
 سازی برای یاری و حمایت از یادیگر را نداشته باشد. زمینه

 فهرست منابع
 کتب

قیم:  هیا  دوم،  ؛تحقی  علی اکبیر غفیاری ؛تقف العقول ؛شعبه حرانی، حسن بن علی ابن .1
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 های دینیبیماری بخل و درمان آن درآموزه

*كا مدلیرى والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

از رذایل نفسانی است که در برابر جود و سخاوت قرار دارد و به معنای نگهداشتن نابجیای  ،ُبخل
در تعریف بخیل فرمیود:  امام حسن مجتبی 3هاست. از ادای حقوق آن های خود و منع دارایی

َُشَرفاًُُُالْب ْخلُ » ُ َلَفًاَُوَُماَُأْمَسكَ   َُماَُأنَْفقَ   ل  ج  بخل ایین اسیت کیه فیرد آنچیه را انفیاق  2؛َأْنُيََرىُالرَّ
را در دام  آنچه بیش از هر هییز آدمیی .«شرافت خود ،دارد شده ببیند و آنچه را نگه می  کرده، تلف

منافع خود نییز بیه آن دامین به عالقه  کهنگرانی و ترس از فقر در آینده است  ،کند بخل گرفتار می
اصیلی آن رفیت و هشیمان تنیگ  هزند. برای درمان بخل باید بیش از هر هیز، به سیراغ ریشی می

قالیه مباحی  اش باز شود. در این م بخیل را باز کرد تا ترس از فقر از وجودش بریزد و مشت بسته
معرفتی متعددی در زمینه بدی بخل، پیامدهای بخل، آثار سخاوت و درمان بخل بییان شیده کیه 

 های شفابخش قرآنی و حدیثی برای درمان آن است. همه در حام نسخه

 شناخت بخل

هیه دردی بیدتر از  1؛َداٍ َُأْدَوىُِمَنُالْب ْخيلُُِیَُُّوُأَُ» ه بدی بخل فرموده است:دربار خدا رسوط
 ،های قلبی است که اگیر عیالج نشیود از بدترین بیماری 4بخل نیز همچون نفاق، .«بخل است؟!

                                                           
 .حوزه علمیه قم 4آموخته سطح دانش* 

؛ حسین بن عبداللیه ابیوهالط عسیاری؛ 117؛  مفردام ألفاظ القرآنبن محمد راغب اصفهانی؛ . ر.ک: حسین 3
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غضیب و دروغ  مانندروایات بعضی رذائل کلیدی  1کشاند. انسان را به وادی هالکت و سقوط می
 رساند. که اوج بدی آن را می اند را بیماری دانستهولی بخل  2اند، معرفی کرده« شر  »را و شرا  

ِإَذاُلَيْمُ: »ه اسیتفرمیود هنانایه امیرالمیؤمنین؛ حقیقت قطع پیوند بنده با خداست در بخل،
ُِبالْب ْخلُِ  ِ اَجٌةُابْتَََل ََ ُِفيَُعبٍْ ُ ِ او را بیه  ،ای حاجتی نداشیته باشید هنگامی که خدا در بنده 3؛يَك ْنُِهِ 

اشته باشد و از طاعت او سر باز ای با خدا کار ند ه وقتی بند ،این روایتبنا بر  .«کند بخل مبتال می
او  و کنید او را به حاط خودش رها و توفیقات را از او سلب میی ،خداوند هم با او کاری ندارد ،زند

 گذارد تا با این درد خود زندگی کند و با این درد بمیرد. را با درد ُبخل تنها می

 پيامدهای بخل

بییان  بییت رواییات اهیلپیامدها را از این برخی از زند.  انسان لطمه می و دنیای به دین بخل
 کنیم. می

 ها . منشأ بدی1

 آیید. ی اسیت کیه بیه دنبیاط آن میبخل از رذائل اصلی و منش  بسیاری از گناهان و دردهای دیگر
ُبِِ ُِإلَ ُك لَُُُِّجاِمعٌُُُالْب ْخلُ : »ه استفرمود امیرالمؤمنین ُي َقاد  ٌُ ِ ي وِبَُوُه َوُِزَما يو ٍُُِلَمَساِوِ ُاْل  4؛س 

نییز ماننید بخیل «. کشاَند بخل، جامِع عیو  بد و لجامی است که انسان را به سوی هر بدی می
بلایه بسییاری از  ؛انید تنهیا خودشیان بید و ناوهییده  شرابخواری است کیه نیهدروغ، غضب و 

 :  ه استبخیل فرمود هدربار آورند. امیرالمؤمنین های دیگر را هم به همراه خود می بدی
يحُ الشَُّ ييِْفَُوُالَََّّفَقيَةُِفييَُسيِبيِلُ 3ِِ ِمَُوُِقَرىُالضَّ َِ

َ قََةَُوُِصلََةُالرَّ كَاَةَُوُالصَّ َُمَََّعُالزَّ ِإَذاَُشحَّ
يحٌُ ِِ َُعلَ ُالَْجََِّّةَُأْنُيَْ خ لََهاَُش ٌُ َرا ََ َُوُ َُوَُأبَْواَبُالْبِرِّ ِ ورزد  بخیل هنگامی کیه بخیل میی 3؛اِه 

                                                           
 لیل نیز ت ثیر بخل در هالکت انسان بیان شده است. سوره مبارکه 11-0. در آیات 1
 .447و   414،  2؛ جالکافی. ر.ک: محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 .33،  3 ؛ جافیکال.  محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 .334،  490؛ حامت نه  البالغة. محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ 4
؛ احمد بن 490، 1؛ جالدقاحعیل بن حماد جوهری؛ اند. ر.ک: اسما . اهل لیت شحیح را به معنای بخیل دانسته3

، 1؛ جمف ردام ألف اظ الق رآن؛ حسیین بین محمید راغیب اصیفهانی؛ 190،  4؛ جمعجم مقاییس اللغ ةفارس؛ 
 331. 
 .1، ح33،  3 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3



  913  هایدينیدرمانآندرآموزهبيماریبخلو

نوازی و انفیاق در راه خیدا و  رحیم و میهمیان ۀ[ و صیلزکات ]واجب[ و صیدقه ]مسیتحب
 کند، و بر بهشت حرام است که بخیل به آن درآید.  درهای نیاوکاری را منع می

همسایگان و همشهریان خیود  ،هایی از فقر و بیچارگی خویشان بخیل هر روز با جلوههای  انسان
مانند گرسنگانی که از میان پسیماندهای  ؛گذرند ها می تفاوت از کنار آن ولی بی ،شوند رو می هروب

پسیماندهای  ،کردن شام خود هستند ییا کسیانی کیه در دط شیب سیر  به دنباط ،غذایی دیگران
خرج خیود  ،ها کنند تا با درآمد اندک آن ها جمع می ها و بیابان خشک و قابل بازیافت را از خیابان

ییا و نداری ازدواجشان به ت خیر افتاده اسیت  و عیالشان را درآورند یا دختران و پسرانی که به سبب
پنجیه نیرم  و  بیا درد و میرگ دسیت ،هیای درمیانی بیمارانی که به سبب ناتوانی از پرداخت هزینه

 .کنند می
 خویش هخود و خانوادنسبت بر . بخل 2

  خیرج از ای کیه گونیه  به ؛گیرد می وجود انسان را فرا ههم مانند سرطانی بدخیم،بیماری بخل گاه 
شوند ییا  یا منتظر مرگ او میاهل و عیالش تا آنجا که ورزد  دریغ می اش ای خود و خانوادهکردن بر

مصیداق روشینی در ابوسیفیان . دارند می مخفیانه از ماط او بر برای ت مین مایحتاج ؛روری خود،
آوری ظیاهری آن  همسرش هند )جگرخیوار( بعید از فیتح مایه و اسیالم این نوع از بخل است.

 هابوسیفیان میردی بخییل و حیریص اسیت و بیه انیداز» :شاایت کرد نواده، به پیامبر اکرمخا
 3 .«مگیر اینایه خیودم بیدون اطیالع او از میالش بیردارم ،دهد کفایت من و فرزندانم به من نمی

 :  ه استفرمود درباره این افراد امیرالمؤمنین
ُ ُالَْفْقَرُالَّذُُُِلِلْبَِخيلَُُُِعِجبْت  ِِْجل  ُِفييُيَْستَ ييش  ِِ

ِ َُطلَيَبَُفيَ ُالِْغََّ ُالَِّذيُِإيَّا ُهََرَبَُوُيَف و     يُِمَّْ  
َساَبُاْْلَْغَِّيَا ُِ َِ ُِفيُاْلِخَرِةُ اَسب  َِ نْيَاَُعيَْشُالْف قََراِ َُوُي  بیه سیوی  ،در شگفتم از بخییل 2؛ال ُّ

فیوت از او  ،شتابد که از آن گریختیه اسیت و غنیایی کیه آن را طلیب کیرده اسیت فقری می
کند و در آخرت همچون حسابرسی اغنییا، بیه  پس در دنیا همچون فقرا زندگی می ؛شود می

 شود! حسابش رسیدگی می
                                                           

. 1317، ح32،  11و ج 3171، ح14،  7؛ جصقیح البخ اری . برای مثاط ر.ک: محمد بن اسماعیل بخاری؛3
اجازه داد آن زن بدون اجازه، بیه مقیدار کفاییت خیودش و فرزنیدانش از میاط  در ادامه آمده است که پیامبر اکرم

 شوهرش بردارد.
 .121، حامت371؛  نه  البالغة. محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ 2
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 گوید:  سعدی شیرازی می
فایده کردند: یای آن که اندوخت و نخیورد و دیگیر آن کیه   بیدو کس رنج بیهوده بردند و سعی »

رد و معلوم نیست کی و کجا خرج شیود بر همین اساس ماط بخیل ارزشی ندا 3.«آموخت و نارد
يِيحُِ» فرموده اسیت: هناناه امیرالمؤمنین؛ و به هه کسی سود برساند َجيرُُِديَّيارُالشَّ  زر 2؛ََ

ارزش اسیت؛  یعنی پوِط بخیل همچون سینگ بیی ؛«شحیح )بخیِل حریص(، سنگ است هسا
 .کند جا مصرف نمی کند یا به یهون آن را خودش مصرف نم

ردلم زنمگاسمتكمهازرخملدهر
  

3هممممهدی ارهممماىاوسممم گاسمممت
 

بخیالنیی « رنیج»حاصل  های کشف شده، به دست آمده از گنجهای طال و نقره  بسیاری از ساه
بلاه  ؛اند داده یو نه به کس  و نه خود خورده  ها کرده عمرشان را وقف اندوختن آن هاست که سرمای

ولی اجیل بیه آنیان مهلیت نیداده  ،ا را خارج و خرج کننده اند تا در روز مبادا آن ها را دفن کرده آن
 .است

خوروپوشورخشماىوراحمترسمان
  

؟نگممهمممیچممهدارىزرهممركسممان
 

زرونعمممتاك ممونرممرهكمماِنبوسممت
  

4كهرعرازبموریمرونزفرمماِنبوسمت
 

 :  ه استفرمود امیرالمؤمنین
ُالِْقيَامَُ َُ َسَراِتُيَْو َِ َُأْعَظَمُاْل يلٍُِإنَّ ْسَرة َُرج  ََ ُُُِِةُ ُُ-كََسيَبَُمياًَلُِفييَُغْييِرَُطاَعيِةُاِه  ثَي   ]فََورَّ

ٌلَُفَأنَْفقَ ُ  َُرج  ًَل[ُفََوِرثَ   ل ُِبيِ ُالََّّيارََُُُرج  َُفَ َخَلُبِِ ُالَْجَََّّةَُوَُدَخيَلُاْْلَوَّ انَ   َِ ْب ُس  ِ  3؛ِفيَُطاَعِةُاِه 
که مالی را از راه غیر طاعت خیدا  ها در روز قیامت، حسرت مردی است ترین حسرت بزرگ

برد و در راه طاعت خداونید سیبحان آن را  یپس آن را مردی به ارث م .به دست آورده است
لی به سبب آن وارد آتش می ،کند و به سبب آن وارد بهشت انفاق می  شود. و او 

                                                           
 .192،  0؛ با  کلیام سعدی گلستان. مصلح بن عبدالله سعدی؛ 3
لئطبرسی؛  . فضل بن حسن2  .11؛  نثر الآل
 .1733،  3؛ جامثال و حکم. علی اکبر دهخدا؛ 3
 .230،   4، حاایت 2؛ با  بوستان کلیام سعدی. مصلح بن عبدالله سعدی؛ 4
 .327، حامت332؛  نه  البالغة. محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ 3
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درزممممینمردممممانخانمممهمكمممن
  

1كممارخممودكممنكممارریگانممهمكممن
 

***** 
رگیخموركمهخموی غمخوی درزن

  
رممهمممردهنپممردازدازحممر خمموی 

 

بممورمماخممودردممربوشممهخویشممتن
  

2كمممهشمممفاتنیایمممرزفرزنمممروزن
 

 آثار سخاوت

سیخاوت آثیار در برابر بخل سخاوت قرار دارد و در آموزه های دینی از آن به نیای یاد شده است. 
 کنیم. شاره میها ا دارد که به دو مورد از آنمتعدد دنیوی و اخروی 

 . محبوبيت سخاوتمند در نزد خداوند1

خداوند خود اهیل سیخاوت اسیت و  کند؛ زیرا سخاوت، انسان را نزد پروردگار خود محبو  می
ه فرمیود دربیاره سیخاوتمندی حضیرت ابیراهیم سخاوتمندان را دوست دارد. امام صادق

یعنی پدر میهمانیان معیروف شید و « ابوا؛یاف»نواز بود که به  آنچنان میهمان ابراهیم»: است
  فرمیود:سیپس . «شید در طلیب آنیان از خانیه خیارج میی ،هنین بود که وقتی میهمانی نداشت

هیون هرگیز از احیدی هییزی نخواسیت و هرگیز  ؛را به خلیلی خود گرفت خداوند ابراهیم»
َُسيِخيُ »همچنین حضرت فرموده است:  3.«هیزی از او خواسته نشد که نه بگوید َرهَّيٌقَُُشياب  م 

ن وِبُ ُِمْنَُشيٍْخَُعاِبٍ ُبَِخيلٍُُُِفيُالذُّ ِ ُِإلَ ُاِه  بُّ ََ نزد خداونید  فته در گناهانر جواِن سخاوتمنِد فرو 4؛َأ
بیه همیین  بخیل، پیر عابدعلت این باشد که شاید  .«تر است داشتنی از پیرمرِد عابِد بخیل دوست

خداونید را  ،هبود او نیست و با همیین وصیفامیدی به بشود و  بسیاری میگناهان سبب مرتاب 
 مالقات خواهد کرد.

اىخواجهكهُعمربوفزونازشصمتاسمت
  

ررخوانبوهرگمزمگسمین شسمتهاسمت
 

نممانبممومگممرلمممشگرَچ ِگزخمماناسممت
  

5كورارههمهعمر،كسینشكسمتهاسمتت
 

                                                           
 214؛ دفتر دوم، بخش نهم، بیت مثهوی معهوی. جالط الدین محمد مولوی؛ 1

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh/9 

 .233،   2؛ با  کلیام سعدی بوستان. مصلح بن عبدالله سعدی؛ 2
 .1، ح31؛  الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 .13، ح31. همان،  4
 .439،  1؛ جبیاِض تاج الدین احمد وزیر. تاج الدین احمد وزیر؛ 3
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 ورود به بهشت. 2

رسیدن به سیعادت  ،ها ترین آن اوانی هم دارد که مهمآثار اخروی فر ،سخاوت افزون بر آثار دنیوی
اخالق، در کَنیف  سیخاوتمنِد خیوش: »ه اسیتفرمود امام موسی کاظم .و نجات ابدی است

کند تیا بیه بهشیتش درآوَرد و خداونید هییچ  حفظ و رعایت( خداست و خدا او را رها نمی ه)سای
مگر اینایه  ،هیچ یک از صالحان نبودهمگر با حاط سخاوت و  ،ای را مبعوث نارده پیامبر و وصی

   3.«کرد سخی بوده است و پدرم تا هنگام وفات، پیوسته مرا به سخاوت سفارش می
و گاه میالش را بیا  3ادگاه بردگانش را آز 2بخشید، گاه بدهِی بدهااران را می امام حسن مجتبی

عمیر  سیاط 39ان در ایشیکیه انید  سنت نوشیته در منابع متعدد شیعه و اهل .کرد خدا قسمت می
مالش را به دو قسیمت مسیاوی تقسییم  هیعنی هم ؛سه بار مالش را با خدا مقاسمه کرد ،شریفش

کرد و نیمی از آن را برای خود نگه داشیت و نییم دیگیر آن را در راه خیدا داد تیا جیایی کیه حتیی 
 4هایش را هم در این مقاسمه داخل کرد. کفش
بیرای مثیاط در  .یابد ای تجلی می گونه به ،یک از مواقف قیامت های انسان در این دنیا در هر انفاق

ه فرمیود خیدا هنانایه رسیوط ؛سر انسیان اسیت هموقف حسا  و حرارت زمین قیامت، سای
ُ  ِظلُّ ُ : »است َُصَ قَتَ   ْؤِمِنَُفِإنَّ ُالْم  ُالِْقيَاَمِةُنَاٌرَُماَُخََلُِظلَّ  ُ زمیِن قیامیت، آتیش اسیت جیز  3؛َأْر

پیس از حسیا  و ورود بیه بهشیت نییز  .«افانید اش بیر او سیایه می که همانا صدقهمؤمن  هسای
 آیید. به تصویر در میهای درختان زیبا و پربار بهشتی در برابرش  سخاوت انسان به صورت شاخه

 :  ه استفرمود امام ر؛ا
ُقَِريٌبُِمَنُالَْجََِّّةُقَِريٌبُِمَنُالََّّاِ ُوَُ ِ ُقَِريٌبُِمَنُاِه  ِخيُّ َُشيَجَرٌةُِفييُُالسَّ َخا   ُيَق ول ُالسَّ ِْت    َسِم

َِلََّقُِبغ ْصٍنُِمْنَُأْغَصانَِهاَُدَخَلُالَْجََّّةَُ سخاوتمند به خداوند نزدییک اسیت، بیه 3؛الَْجََِّّةَُمْنُ َ
بهشت نزدیک است، به مردم نزدیک است ]نیزد میردم ُمقیرا  اسیت[ و فرمیود: سیخاوت 

                                                           
 .3، ح47. همان،  3
 .427،   3؛ ج صقیح البخاری حمد بن اسماعیل بخاری؛. ر.ک: م2
 .10   3، ؛ ج طالبیمهاقب آل أب. ابن شهرآشو ؛ 3
؛ ته ذیب األحک ام؛ محمد بین حسین طوسیی؛ 311،  1؛ جالکافی. برای مثاط ر.ک: محمد بن یعقو  کلینی؛ 4

 .13،   3؛ ج ل ابیطالبمهاقب آ؛ ابن شهرآشو ؛ 11،  11؛ جشرح نه  البالغه؛ ابن ابی الحدید؛ 11 
 . 1، ح4،  3؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
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بیه بهشیت  ،هایش بیاویزد ای از شاخه ا به شاخهدرختی است در بهشت، که هر کس خود ر
 شود.  وارد می

درسخاكوشاىرمرادردرسمخا


بممماریممماریازپمممیشمممر  َرخممما
 

درُرخمردسخینموروصفاسمت


تقری  مص فاست زانكهدرج  
 

متنوشمت ج   حقبعمالیرمردِر


اینكهجاىاسمخیاراشمررهشمت
 

هشمتهی ُمْمِس َنْگذردسوىر


رلكهاوراكیرسمررموىرهشمت؟ت 
 

اىپسردرمردمیمشمهوررماش


ازرخیلممممیوبكدممممردوررمممماش
 

گیرراسخارماشوبوا ممپیشمه


1بمماشممودروىدلممترممررم یممر


 درمان بيماری بخلهای  راه

ارد و معرفتی و روانشناختی د هبخل، ترس از فقر در آینده است. بنابراین بخل ریش هترین ریش مهم
راهاارهیای مناسیبی برای عالج آن نیز باید راهاارهای معرفتی و روانشناختی مناسبی ارائه شود. 

 کنیم. ها اشاره می بیان شده است که به دو مورد از آنقرآن کریم و روایات برای رفع این نگرانی در 
 بينی و اميد به فضل خداوند . خوش1

از  2های ادبی گوناگون بیه انفیاق ترغییب کیرده اسیت. بیاناهل ایمان را با  در سوره بقره،خداوند 
ْْ َمْغِفـَرًة ِمْنـُه َو » جمله فرموده است: ُه َیِعـُدُك ِْ َو اللَّ ْْ ِباْلَفْحَّا ُْ اْلَفْقَر َو َیْأُمُرُك ْیناُن َیِعُدُك الََّّ

ُه واِسٌع َعلیْ دهید و  تیان مییهیا فرمان و بیه زشیتی دهد فقر می هشیطان به شما وعد 1:َفْضً  َو اللَّ
دهید و خداونید، گشایشیگِر  آمیرزش و فضیلی از جانیب خیودش را می هخداوند به شیما وعید

دارد و او را بیه  میی همان هیزی است که انسیان را از انفیاق بیاز ،ترس از فقر در اینجا .«داناست
فریب دهد خواهد او را  داند که می منش  این نگرانی می ، شیطان راکند. قرآن کریم بخل گرفتار می

بسیتن بیه میفیرت   انسیان را بیه دطبرای رفع ایین نگرانیی  . قرآندادن کار خیر باز دارد  و از انجام
که خداوند از حیاط بنیدگانش آگیاه دهد  کند و به انسان این نوید را می خداوند و انفاق دعوت می

                                                           
 ؛ در بیان سخاوت. پهدنامه. عطار نیشابوری؛ 3
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 دهد. است و از خزائن غیب خود به زندگی اهل بخشش، گشایش می
کنید  های مختلفی مانند عجله ناردن در انفاق یا احتیاج خود، وسوسه می به شیوهشیطان آدمی را 

يْوِ َُوُ»: ه استفرمود امام صادقتا از انفاق پرهیز کند؛ هناناه  ُِبالْيَيِ ُ َِقييُِميتَيَةُالسَّ َ قَة  الصَّ
َُسبُْ يِّ ِِ َُعْنُل  ُُّ ُالْبَََلِ َُوُ  َف ِِ يَنُنَْوعًاُِمْنَُأنَْوا ِِ َُسْب َِلَُ َْ فَع  ِ َُأْنََُلُيَْف ر  ْمُيَْأم  يَنَُشيَْطانًاُك لُّه   صیدقه 3؛ِِ

 هکنید و از مییان هانی دادن با دسِت خود، از مرگ بد پیشگیری و هفتاد نوع از انواع بال را دفع میی 
   .«کند که این کار را انجام ندهد ها او را امر می شود که هر یک از آن هفتاد شیطان رها می

های او و سخاوت، به امیدواری به فضیل  ه ؛عف ایمان و بدگمانی به خدا و وعدهبنابراین بخل، ب
ُ: »ه استفرمود هناناه امیرالمؤمنین؛ رددگ می خدا باز ِِيز  يْرَصُغََرا ِِ يبَْنَُوُاْل ُالْب ْخَلَُوُالْج  ِإنَّ

َُُُِشتَّ  ُِباِه  نِّ ُالظَّ و   ِ َهاُس  ی هستند کیه بیدگمانی ا های پراکنده بخل، ترس و حر ، طبیعت 2؛يَْجَم
 ههاسیت، در همی یعنی با وجود اختالفی که در مفهوم و حقیقت آن ؛«کند به خدا آنان را جمع می

کند که انفیاق  بهشت را برای کسی ؛مانت می ها بدگمانی به خدا نهفته است. امام صادق آن
 .«و از فقر نترسانفاق کن  3؛َأنِْفْقَُوََُلُ ََخْفَُفْقراًُ»هراسد:  کند و از فقر نمی می

ردخ مالومَتر ازَكمی،كههرچهدهمی


جزاىآنرمهیكمیَده،زدادگمریماری
 

بمموهمچمموم دمممممماهیرممهعی ممهچ ممرانی


كهریشتررمرهیفمی ریشمتریماری
 

چوغ چهخانهپمرازرمر ودایممیدلت مگ


4اىززریماریكهكیزرادهواخمرده 
 

 لهیهای ا . ایمان به وعده2

هیه در راه  الهی است کیه انسیان هیر هدومین راهاار معرفتی برای درمان بخل، ایمان به این وعد
ُقـْل ِإنَّ »فرماید:  در قرآن کریم میهناناه کند؛  خداوند جایگزین آن را به او عطا می ،خدا ببخشد

ُْ ِمْن ِعباِدِه َو َیْقِدُر َلُه َو  ْزَق ِلَمْن َیَّا ي َیْبُسُط الرِّ ْْ ِمْن َش َربِّ ٍْ َفُهَو ُیْخِلُفُه َو ُهـَو َخْیـُر  ْی ما َأْنَفْقُت
اِزقیَن  گشیاده و بیرای هیر کیه  ،بگو پروردگارم روزی را برای هر که از بندگانش که بخواهید 3؛الرَّ

                                                           
 .9، ح4،  3 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 .341،  34؛ نامه نه  البالغهمد بن حسین شریف الر؛ی؛ . مح2
 .133،   2. محمدبن یعقو  کلینی؛ الاافی؛ ج 3
 .00؛ قصیده دیوان اشعار. سلمان ساوجی؛ 4
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دهد و او بهتیرین  خداوند جایگزینش را به شما می ،گرداند و آنچه را انفاق کنید تنگ می ،بخواهد
 .نیز این حقیقت قرآنی انعااس یافته است بیت اهل هدر سخن و سیر .«دهندگان است روزی

َِْبيِ ُ»نقل شده است:  هنین یا امام باقر از امام صادق يَماِ ُِإلَي ُاْل ِ ونََةُِمَنُالسَّ ُالَْم ي َِّْزل ُاِه  
ُِبالَََّّفقَةُِ اش از آسمان به سیوی بنیده را بیه  دا یاریخ 3؛ِبَقْ ِرُالَْمئ ونَِةَُفَمْنَُأيْقََنُِبالَْخلَِفَُسَخْتُنَْفس   

کیردن   نفسش در خرج ،پس کسی که به جایگزین یقین داشته باشد .کند اش نازط می هزینه هانداز
 .«کند گذشت می

خداوند او را بیه انفیاق آن میاط در راه معصییت  ،اگر کسی از انفاق در راه طاعت خدا بخل بورزد
 .خیرد دهد و هم شقاوتی را بیرای خیود میی از دست می کند و آن شخص، هم مالش را مبتال می
 به حسین بن َاْیَمن فرمود:  امام باقر

ُلَْمُيَبَْخْلَُعبٌْ َُوََُلَُأَميٌةُبَََِّفَقيٍةُِفيَمياُي رُْ َُفِإنَّ   ِ َُأنِْفْقَُوَُأيِْقْنُِبالَْخلَِفُِمَنُاِه  َسيْن   َ ُيَاُ َ ِضييُاِه 
َُأنَْفَقُأَُ ُِإَلَّ َُوَُجلَّ َُوَُجيلََُّعزَّ َُعيزَّ َ ُاِه  َِافََهاُِفيَمياُي ْسيِخ   انفیاق کین و بیه  !ای حسیین 2؛ْض

جایگزین آن از جانب خداوند یقین داشته باش. به درستی که هر بنده و کنیزی ]از بندگان و 
هندین برابیر آن را در راه  ،کنیزان خدا[ به انفاقی در راه ر؛ای خداوند عزوجل بخل بورزند

 کنند.  جل هزینه میخشم خداوند عزو
اگر انسان به آن ایمان بییاورد، انفیاق شود و  انسان می ماط و روزیسبب افزایش  ،انفاق در راه خدا

ُ»  به فرزندش محمد فرمود: شود. امام صادق در راه خدا برایش آسان می ُِلك يلِّ َأَمياَُعِلْميَتَُأنَّ
َ قَةُ ٍُ ُِمْفتَاًَاَُوُِمْفتَاحُ َُشيُْ ْزِقُالصَّ دانیی کیه هیر هییزی کلییدی دارد و کلییِد روزی،  آیا نمی 1؛الرِّ

 .«صدقه است؟!
گیاه ؛یرر و منافعی هون افیزایش روزی را بیه دنبیاط دارد و صدقه و انفاق ماط در راه خدا، گاهی 

ِ يواُ»   فرموده است: امام صادق .کند هایی را از او دفع می زیان يَ قَِةَُوُاْدَف واَُمْرَضاك ْمُِبالصَّ َداو 
َعاِ َُوُاُِ َ قَةُِالْبَََلَ ُِبال ُّ ْزَقُِبالصَّ بیمارانتان را با صدقه مداوا و بال را با دعیا دفیع کنیید و  4؛ْستََِّْزل واُالرِّ

 .«روزی را با صدقه فرود آورید
                                                           

 .0،ح 33،  3؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
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 اعتدال در بخشش اموال از دیدگاه قرآن و روایات

*کاظمدلیری والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
های زنهدی،، به   انسان را در همه  سها ت بیت اسالم، آیین اعتدال است و قرآن کریم و اهل

ها، انفاق یا بخشش امهوال خهود به   ا تخوانند. از جمل  این س روی فرا م، سوی اعتدال و میان 
دیگههران اسههت. در ایههن سهها ت، انسههان بایههد  ههمن  رهیهه  از بخههل و خساسههت و  فههری  در 

روی، اسراف و  بذیر و افراط در بخشهندی، اجتنهاک کنهد. اعتهدال در انفهاق  بخشندی،، از زیاده
خشیدن ب  دیگهران امتنها  اش باشد ک  از ب چنان ب  فکر خود و خانواده بدین معناست ک  انسان آن

اش بازماند. ایر  روی کند ک  از  وج  ب  خود و خانواده چنان زیاده ورزد یا در بخشش ب  دیگران آن
اش را ب  نیازمندان ببخشد، ب  فضیلت جود و سخاوت متصه   مازاد نیاز و کفایت خود و خانواده

سخن است  ی، )اسراف در انفاق( افراط بخشنددرباره اعتدال ک  مقابل شده است. در این مقال  
 کنیم. ییری از آیات و روایات  بیین م، یوییم و برخ، جوانب آن را با بهره م،

 تأکید قرآن بر اعتدال در انفاقالف( 
و در  قیقهت  روی در انفاق و  رهی  از اسراف، خطهاک به   یهامبر اکهرم خداوند درباره میان 

 فرماید: خطاک ب  هم  امت اسالم، م،
ْغلُول ًةَِإلىَوَ  َم  ك  َالَت بُْسْطهاَكُلَ ََالَت ْجع ْلَي د  َو  ُسطو اًََُعنُِقك  ُْ لُومطًاَم  َم  ََ  ْقُعطد  َ

ِِ الْب ْسط
1ََ ِإن 

َِبِعباِدِهَخ بيرًاَب صطيراًَ َي ْقِدُ َِإن ُهَكان  ْنَي شاُءَو  َِلم  ْزق  َالرِّ ُِ َي بُْس ب ك  دسهتت را بهر یردنهت  2:  
                                                           

 . وزه علمی  قم 3آموخت  سطح دانش* 
، 4  جافیک الیعن، فقر و نیازمندی معنا کرده است، محمد بن یعقوک کلینه،  « فاقة»ا سار را ب   . امام صادق1

 .55ص
 .30و  29. اسراء: 2
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ار فهرو مانهده بنشهین،ر  روردیهارت کشده و از   شای  ا سرزنشن و آن را  مام مگکر میزنج
ییهرد، به   دهد و ]برای هر ک  بخواهد[  نه  م، برای هر ک  بخواهد، روزی را یشایش م،

یاه بیناست. درست،    ک  او ب  ] ال[ بندیانش آ
کردن دست بر یردن، کنای  از بخل است  زیرا فرد بخیهل همیشه  دسهتش بسهت  اسهت و  زنجیر

کردن آن نها وان اسهت. یشهودن  یوی، دستش ب  یردنش زنجیر شده و از باز ،سِت دهنده نداردد
روی در انفهاق اسهت. در برابهر ایهن دو  دستِ،  مام یها همهان زیهاده دست نی  کنای  از یشاده  هم

دارد و بخشه، از آن را  نگ  م، ،باز قرار دارد ک  بخش، از آنچ  را در دست دارد  الت، دست نیم 
 فرستد.  م، برای دیگران فرو

 شأن نزول آیه. 1

یکه، از اصهحاک آن  ، چنانچ وارد شده است در شأن ن ول این آی  روایت، زیبا از امام صادق
 یوید: َعْجالن م،  ضرت ب  نام

شهان درخواسهت کمهر کهرد[.  ضهرت یبودم که  سهایل، آمهد ]و از ا ن د امام صادق
آن خرما بود، مشتش را  هر کهرد و به  او داد. سهایل ل  یش رویش ک  در یبرخاست و از زنب

ن منهوال به  چههار یگری آمد، دوباره ] ضرت[ برخاست و مشت، خرما ب  او داد. ب  همید
دهنده ما و شماسهت ]و  سایل عطا کرد. سایل  نجم ک  آمد، امام ب  او فرمود: خداوند روزی

ا را از یه ی از دنیهههر کهس چن بود ک  یچن خدا  ی ب  او نداد[. سپس فرمود: رسولیچ
امبر یهداد. روزی زن،  سرش را ب  سوی او فرستاد و یفت: ن د   خواست، ب  او م،  شان م،یا

راهنت را بهدهر ]آن  سهر نه د ی ی ندارم، بگو  یبرو و از او درخواست کن  ایر یفت اآلن چ
اهن ریه ی در دسهت نداشهت، آن  سهر  یهدر آن هنگهام چ امبریآمد و چون   امبری 
راهنش را درآورد و ب  او داد.  س خداوند  بارک و  عال، یشان را طلب کرد.[  ضرت هم  یا

 1«.َو ال َتْجَعْل يدک... محسورا  »روی را ب  وی آموخت و فرمود:  ان یادِک م

 شرح مفاد آیه. 2

روی  زیهاده .سهتدست،  مام ا کریم ، علت نه، از یشاده  در آی« َفَتْقُعَد َمُلوما  َمْحُسورا  »عبارت 
دارد  مه، از کار و زندی، بازاو را کند و چنان  در انفاق، دست انسان را خال، و زندی، او را فلج م،

                                                           
، 2  جکت ا االتسی   نی  ر.ک: محمد بن مسهعود عیاشه،     56-55، ص4  جافیکال. محمد بن یعقوک کلین،  1
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ْزَق »  آی نشیند. ک  ب  مالمت خود م، َك َيْبُسُط الرِّ سنت قبض و بس  اله، را نسهبت  نی ...« ِإنَّ َربَّ
ییرد و از یهر سهو  م، بر دیان انفاق را درکند ک  هم دهندیان و هم ییرن ب  روزی بندیان بیان م،

 در  رس از فقهر ریشه  دارد و علهت ایهن  هرس نیه  بیان علت برای نه، از بخل است  زیرا بخل
 نهها  ،روزی هدهنهد رسهان و قهبض و بسه  که  روزی   هال، در   ع  ایمان ب  خداوند اسهت

 ناسب  وان خود انفاق کرد. بنابراین در هیچ  ال، نباید از انفاق  رسید و باید ب    .خداست
دارد و آنهان را  مه، بهازنیه  مخاطبان را از دلسوزِی افراط، نسبت ب   ال نیازمنهدان  عبارت فوق،

رسهاند.  از راه دیگهر به  آنهان مه، ،کند ک  ایر خدا بخواهد رسان، خداوند م، متوج  سنت روزی
ب  چهار سهایل در یهر روز،  ی س از اعطا چنانک  در روایت شأن ن ول آی  نی  امام صادق هم

َِإي اكَ »رسان، خداوند  وال  کرد و فرمهود:  سایل  نجم را ب  روزی اِزقُن اَو    َ ُ رسهان  خهدا روزی  اّلَله
ای نهدارم و ایهر خهدا  ام و بیش از آن وظیفه  امروزم را انجام داده  یعن، من وظیف  «ما و شماست

د. بنابراین خداوند متناسب با آنچ  ب  بندیانش عطا نیاز خواهد کر از سبب، دیگر  و را ب، ،بخواهد
کند ک  غذا یا لباس یا مرکهب یها  خواهد ک  عطا کنند و آنان را مکل  نم، ها م، از آن ،کرده است

 مسکن مورد نیاز  روری خودشان را ب  دیگران ببخشند.

 ب( تدوام زندگی در سایه ترک اسراف و بخل

 ،انهد ک  از بندیان بری یده او و صا ب صهفات برجسهت  «مانعباد الر »خداوند متعال در مدح 
ذيَن ِإذا َأْنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َو َلْم َيْقُتُروا َو كاَن َبْيَن ذِلَك َقواما  » فرماید: م،   چون انفهاق کو آنان  1:َو الَّ
مضهمون و  .«ییرند و میان این دو  الت، قوام اسهت کنند و ن   ن  م، روی م، کنند، ن  زیاده م،

 ِاسراست ک  در بخش قبل شرح آن یذشت.  هسور  شبی  آی ،ادبیات این آی 
 تفسیر روایی و عینی آیه. 1

در آی  ذکر شهده اسهت که  « َقوام»و « روت  ق  »، «ِاسراف»س   عبیر  .انفاق استمحتوای این آی  نی  
و  هد وسه   2دل و اعتهدالر ب  معنای بخل و َقوام به  معنهای عهوت  روی، ق   اسراف ب  معنای زیاده

معنای این سه  واهه را به  خهوب،  ،با ذکر مثال، عین، و عمل، ر است. امام صادقوت  اسراف و ق  
 یوید: راوی م، . شریح کرده است

                                                           
 .67. فرقان: 1
 .520  صمصباحاالمن  . ا مد بن محمد فیوم،  2
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بیا دسیت آن را نگیه  و ن برداشیتیگ از زمیفوق، مشتی ر هپس از تالوت آی روزی امام
کتابش از آن یاد کرده است. دوبیاره مشیت ری است که خداوند در وتُ ن قُ یداشت و فرمود: ا

ها به زمیین ریخیت و فرمیود:  ریگ هدیگری برداشت و دستش را هنان سست گرفت تا هم
ها را سست گرفت ]تا ریخیت[  ن اسراف است و باز مشت دیگری برداشت و برخی از آنیا

 3ها را نگه داشت و فرمود: این قوام است. و برخی از آن

 ر امور خير. بایستگی اعتدال د2

تجاوز از حد مطلو  انفاق و بذط ماط حتی اگر در راه ح  هم باشد، ناپسیند و مصیداق اسیراف 
ْسِرٌ ُ»فرمود:  العابدین امام زین .است ُلَم  َُوُِإنَّ   قٍّ ََ ُِفيُ َُمالَ   َلُلَي َِّْفق  ج  ُالرَّ فیرد بیا گیاهی  2؛ِإنَّ

 هابوبصیر از معنای آیی یدر روایت دیگر .«اسرافاار است ،کند ایناه مالش را در راه ح  خرج می
ْر َتْبِذیراً » ُ]يقِي ِ[ُُرَُبَذَُّ»آن حضرت فرمود:  و پرسید از امام صادق« ال ُتَبذِّ ِ ي   َُوُيَْق َُمالَ   ل  ج  الرَّ

َُمالٌُ  .«که مالی نیدارد  حالی در 1،پاش کند و بنشیند و  این است که مرد مالش را ریخت ؛لَيَْسُلَ  
تبذیر در حیالط  4.«آری»فرمود: حضرت « حالط هم هست؟ در کارِ  ،آیا تبذیر»ابوبصیر پرسید: 

سیازی  سازی و حتی در مسجدسیازی و مدرسیه پاش در میهمانی، عروسی، خانه و  ریختمانند 
فضای درون و بیرون برخی مسیاجد  هکاری گسترد ای که برای کاشی گاه با هزینه. برای مثاط است

بخشیی از  مسیجد بنیا کیرد ییا های بیی گ دیگری را هم در محلهمسجد بزر توان ، میشده است
تیوان بیرای ازدواج  شیود، می صیرف میجهیزییه تهیه یک جشن ازدواج یا  هایی را که برای  هزینه

 اند و توان ازدواج ندارند، هزینه کرد. مانده  دختران و پسران نیازمندی که به سبب فقر در خانه
 قروی در انفا پيامدهای زیاده. 3

 اش بیر کنید و بیه مقیدار نییاز خیود و خیانواده دیگران خرج می ایبررویه  بیکسی که اموالش را 
اوط  هآن را در درجی ،دهید خداوند به کسی مالی میی ؛ زیرا وقتیکند ای نمی کار شایسته ،دارد نمی

قیدار خواهد که بیه مقیدار نییازش از آن بیردارد و م دهد و از او می برای مصرف و نیاز خود او می
 فرمود: مازاد بر نیازش را به دیگران بدهد. امام صادق

                                                           
 .7، ح31و   1، ح33-33،  3؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 .119،  4؛ جالفقیه الیقضره  کتاب  من . محمد بن علی صدوق؛ 2
 ر اینجا اشاره به زمینگیر شدن انسان است.. نشستن د1
 .200،  2؛ جکتاب التفسیر. محمد بن مسعود عیاشی؛ 4



  961  اعتدالدربخششاموالازديدگاهقرآنوروايات

آن را در  هاگر کسی مالی داشته باشد که به سی یا ههل هزار درهم برسد و دلش بخواهد هم
راه ح  قرار دهد و هیزی از آن را باقی نگذارد و هنین کند تا دسیتش از میاط خیالی شیود، 

هیه شیود. راوی پرسیید: اینیان  ان رد مییسه گروهی است کیه دعایشی ههنین کسی از زمر
و پیس  ،ها کسی است که مالی دارد و آن را ناروا مصیرف فرمود: یای از آن کسانی هستند؟

َأُلَيْمُ»گویید:  ام کین. پروردگیار عزوجیل بیه او می کند کیه پروردگیارا روزی از آن دعا می
ْقُ  3«ات ناردم؟! : آیا روزیَأْرز 

جا و ناموجه است  هتی اگر در راه خدا هم باشد ی از مصادی  انفاق نابامواط ی ح هبراین انفاق همبنا
که خداوند به آن خشنود نیست و دعای هنین کسی را نسبت بیه طلیب روزِی دوبیاره مسیتجا  

گویید:  کنید و می ای مالی دارد و آن را تبیاه می کند. در روایت مشابه آمده است که وقتی بنده نمی
ْصيََلحُِ»فرماید:  خداوند به او می ؛خداوندا به من روزی بده يْرَكُِباإْلِ ْرَكُِباَِلْقِتَصاِدَُأُلَْمُآم  : َأُلَْمُآم 

سپس امام به آییه محیل بحی   2.«آیا تو را به اصالح امر ناردم؟! ؟روی امر ناردم آیا تو را به میانه
ْْ ُیْسِرُفوا َو »فرماید:  استشهاد کرد که می ِذیَن ِإاا َأْنَفُقوا َل ْْ َیْقُتُروا َو كاَن َبْیَن اِلَك َقواماً  َو الَّ  1«.َل

 توجه به امانت الهی بودن اموالج. 

خداوند متعاط است و او این امواط را به امانیت بیه بنیدگانش  ،امواط روی زمین همالک اصلی هم
کیردن بیر   اندازه مصرف کننید و هیه در خیرج جا و به ها را به ها خواسته است که آن سپرده و از آن

بلایه بایید  ؛ها تصرف کنند در آنبه دلخواه خود نباید  ،خود و خانواده و هه در بخشش بر دیگران
آن را جلیب کننید. امیام  هدهنید ای مصرف کنند که ر؛ایِت صاحب اصلی ماط و امانیت گونه  به

 فرماید: در این باره می صادق
رامت او بر خداوند بیوده و به خاطر ک ،پنداری اگر خداوند به کسی ]مالی[ عطا کرده آیا می

بلایه  ؛خیر، هرگز هنین نیسیت ؟به خاطر خواری او بر او بوده است ،کسی را که منع کرده
نهد و به آنان اجازه داده اسیت کیه از آن  ماط، ماط خداست که آن را نزد انسان به ودیعت می

روی زناشیویی  میانیه روی بپوشیند و بیا روی بنوشند و با میانیه روی بخورند و با میانه با میانه
ایمیان بدهنید و  روی سوار شوند ]مرکب تهیه کنند[ و مابقی آن را به فقرای با نند و با میانهک

                                                           
؛ افیک ال؛ محمد بن یعقیو  کلینیی؛ 1939، ح 17،  2؛ جالفقیه الیقضره  کتاب  من . محمد بن علی صدوق؛ 3

 .11 -13،  3ج
 .11، ح31  3؛ همان، ج4و ح 2، ح311،  2. همان، ج2
 .19. فرقان: 1
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نوشید و  خوَرد و میی ند، آنچه میکه هنین کنابسامانی زندگی آنان را التیام بخشند. پس هر 
ی کند، بر کحالط است و هر  ،کند شود و زناشویی می یسوار م او حرام خواهید ه از آن تعد 

 بود.
ـُه ال یِحـبُّ اْلُمْسـِرِفیَن »قرآن را تالت کرد:  هسپس امام این آی  ه کینیید ااسیراف ن 3: ال ُتْسِرُفوا، ِإنَّ

   .«خداوند مسرفان را دوست ندارد
 فرماید: دهد و می آن حضرت در ادامه با ذکر دو مثاط این مطلب را بیشتر تو؛یح می

اسیبی را  ؛امین قرار داده اسیت ،ا در مالی که به او عطا کردهپنداری هون خدا کسی ر آیا می
ه اسبی به بیست درهم برایش کافی اسیت و کنییزی را بیه ک  حالی هزار درهم بخرد، در به ده

 ؛کند ]اسراف نارده است[ که کنیزی به بیست دینار برایش کفایت می  حالی در ،هزار بخرد
ْسِرِفينََُلُ  ْسِرفُ »که خداوند فرمود:   حالی در ُالْم  بُّ ِِ َُلُي   2«.وا ُِإنَّ  

 کنیم: اشاره میها  دو نمونه از آن بهاست که  یای و بسیار ارزشمند حاوی ناات پایه ،روایتاین 
کرامت بنده نیزد  ههیز خداست و اعطای ماط از سوی خداوند، نشان همالک حقیقی هم: نکته اول
بلایه آنچیه  ؛بودن او نزد خداونید نیسیت خوار هنشان نیزماط و گرفتن آن از بنده  ناردن او و اعطا

یعنی باید  ؛امانتی است که باید به درستی آن را حفظ و رعایت کند ،کند خداوند به انسان عطا می
هنانایه در  اش از آن بردارد و مازاد بر آن را به فقرا بسپارد. بنابراین هیم به مقدار نیاز خود و خانواده

 ،که فجر نیز آمده است هه اعطای ماط و هیه منیع آن از جانیب خداونیدمبار هسور 11و 13آیات 
 1کند. برای امتحان بنده است که ببیند در هر یک از این دو موقعیت هگونه رفتار می

 هیای الهیی را بیرای خیود بیر امانیت ههم ،دهد نمیاز اموالش را کسی که ح  دیگران : نکته دوم
بایید  ،ی خیانت کرده است. انسان در رفیع نیازهیای خیوددر امانت اله ؛ورزد بخل می و دارد می

نظر بگیرد و به دنباط تجمالت و تشیریفات و ولخرجیی نباشید. بیر ایین  همیشه حد اعتداط را در
های لوکس و مجلل و شیاهانه  خودروها و خانه انندزندگی م ههای امروز بسیاری از هزینه ،اساس

فراتر از حد نیاز میا  ،کنیم ها با یادیگر رقابت می به آنرسیدن  های فاخر و جز آناه بر سرِ  و لباس
کننید و میا از  و از ح  پدر و مادر و خویشاوندان و همسایگانی است که در اطراف ما زندگی میی

 حالشان غافلیم.
                                                           

 .131. انعام: 3
 .14،  2؛ جکتاب التفسیر. محمد بن مسعود عیاشی؛ 2
 .423،  3 ؛ جر الدافییتفسمال محسن فی  کاشانی؛   . ر.ک:1
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 روی در انفاق ميانه هد. غنا و عافيت در سای
کنید و  قیر و حاجیت مبیتال مییاسراف و تبذیر هه در راه حرام و هه در راه حالط، انسیان را بیه ف

 .دهید نییازی سیوق میی گییری در زنیدگی، او را بیه سیمت غنیا و بیی روی و تدبیر و انیدازه میانه
َُمتَْواةٌُ»فرمود:  امیرالمؤمنین َر   َُمثَْراٌةَُوالسَّ  ،سیبب ثروتمنیدی و اسیراف ،روی میانیه 3؛الَْقْص  

ُالَْقْصيَ ُ»فرمود:  نیز امام صادق .«رفتن ماط است  دست سبب از ُالَْفْقَرَُوُِإنَّ َرَ ُي وِرث  ُالسَّ ِإنَّ
ُالِْغََّ  ُِلَميِنُ»فرمود:  هنین هم .«گذارد روی، غنا را به جا می اسراف، فقر را و میانه 2؛ي وِرث  َضِمَّْت 

 .«کنم که فقیر نشود ؛مانت می ،روی کند برای کسی که میانه 1؛اْقتََصَ َُأْنََُلُيَْفتَِقرَُ
کند که سرانجاِم اسراف حتی در انفاق، فقر و تنگدستی و سیرانجاِم  لب را ت یید میعقل نیز این مط

نیازی از دیگران اسیت. از سیوی دیگیر دسیت عناییت و نظیر لطیف  روی، ثروتمندی و بی میانه
َمِنُاْقتََصيَ ُِفييُ»فرماید:  می خدا هناناه رسوط هم .روست های میانه خداوند همواره با انسان

يَشتِِ ُ ِِ ُ َم ُاِه  َرَم   ََ َرُ َُوَُمْنُبَذَّ ُاِه   اش  خیدا روزی ،روی پیشیه کنید کسی که در زندگی میانه 4؛َرَزقَ  
 فرماید:  نیز می العابدین امام زین .«خدا محرومش کند ،دهد و کسی که تبذیر کند

ُِبالَْقْصِ َُوُب لْغَِةُالْكََفاِ َُوُي ُ ل  ج  َُفْضُِلي َِّْفِقُالرَّ ُِمَّْ   َُ َِْميِةَُوَُق ِّ َُأبَْقي ُلِلَِّّ َُ َُذِلي ًَلُِلِخَر ِِ َُفيِإنَّ
َِاِفيةُِ ُِف ُاْل َُوَُأنْفَع  َُوَُجلَّ َُعزَّ ِ ُِإلَ ُالَْمِزيِ ُِمَنُاِه   هروی و بیه انیداز مرد باید بیا میانیه 3؛َأْقَرب 

کفاف خرج کند و مقدار زائدی از آن را برای آخرتش پیش بفرستد کیه ایین کیار، نعمیت را 
کنید و در عافییت،  تیر میی شدن نعمت از جانب خداوند عزوجل را نزدییک تر و زیاد هپایند

 سودمندتر است.
 روی در مصرف و انفاق بیان شده است: در این روایت شریف سه پیامد میانه 

 ماند. روی نعمت بهتر می به صورت طبیعی نیز با میانه که . ابقای نعمت موجود1
نوعی شارگزاری از نعمیت اسیت  ،وی در خرج و هم انفاق از آنر هم میانه که . افزایش نعمت2

                                                           
 .313،  2؛ جالخدال؛ محمد بن علی صدوق؛ 3، ح34-32،  3؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
، 4؛ جالفقی ه الیقض ره  کتاب  م ن ی صدوق؛ ؛ محمد بن عل0، ح34،  3؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2

 193. 
، 1؛ جالخد ال؛ محمد بین علیی صیدوق؛ 119،   4و ج  2، ح13،  2؛ همان، ج1، ح34،  3. همان، ج1

 7. 
؛ 33؛  الزه د؛ حسین بن سیعید اهیوازی؛ 4، ح122و    12، ح33،  3؛ جافیکال. محمد  یعقو  کلینی؛ 4

 .31؛  العقول  تقفشعبه حرانی؛  ابن
 .1، ح32،  3 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
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 .«نعمتت افزون کند ،شار نعمت»که سبب افزایش نعمت است. 
 از آثار طبیعی و غیبی انفاق است. که . ت ثیر انفاق در عافیت و سالمت جسمی و روحی4
 کنی فقر از جامعه لزوم مشارکت همگانی، برای ریشه ـ. ه

خداونید متعیاط هرگیز از میا  تیوان دریافیت کیه ، مییات انفاق در قرآن کریماز مرور کلی دیگر آ
را  بخشیی از امیواط طب  آیات مختلف باید بلاه  ؛اموالمان را به دیگران ببخشیم هخواهد هم نمی

خمس و زکات و اعطای ح  معلوم نییز همیواره بیه بخیِش مانند احاام اقتصادی اسالم  بخشید.
ل بیست درصد یا پنج درصد و ده درصد آن یا مقدار کمتر و بیشتر تعلی  کمتِر درآمد و سرمایه مث

ایین  ،گیرد که تفصیل آن در کتب فقهی آمده است. بنابراین علت وجود نیازمنیدان در جامعیه می
از ادای  ،از میردم برخیبلاه این است که  ؛بخشند اموالشان را نمی های از مردم هم نیست که عده

اگر همه میردم  .روند طفره می ،ویژه از پرداخت زکات و صدقات واجب ح  واجب امواط خود به
هنانایه امیام  .شیود دیگیر نیازمنیدی در جامعیه یافیت نمیی ،حقوق اموالشیان را ادا کننید ههم

 فرمود: صادق
ُِف َُأْمَواِلُاْْلَْغَِّياِ ُلِلْف قََراِ َُماُيَُ َُ ُفََر َُوَُجلَّ َُعزَّ َ ُاِه  ُالَّيِذیُكْتَف وَنُبِِ ُالَُْأنَّ َُوُلَْوَُعِلَمَُأنَّ ف قََرا  

ْمََُلُيَُ ُلَه  َُ ْمََُلُكِْفيِهْمُلََزاَده ْمَُوُِإنََّماُي ُفََر ق يوقَه   َ ْمُ َِه  ُِفيَماُأ   واُِمْنَُمَِّْعَُمْنَُميََّ ْؤ َ ُالْف قََرا  
ت و اگیر به مقدار کفایت فقرا قرار داده اسی ،ل در امواط اغنیاجخداوند عز و  3؛ِمَنُالْفَِريَضةُِ

بیر حی  آنیان  ؛به مقدار کفایتشیان نیسیت ،دانست که آنچه برای فقرا واجب کرده است می
 ،پردازند تنها از جهت کسانی است که حقوق فقرا را نمی ،آید افزود. آنچه بر سر فقرا می می

 نه از جهت واجب الهی.
کیه مقیدار کمیی را به سبب نقص در قانون خداوند نیسیت  ،مشال وجود فقر در جامعهبنابراین 

 بلاه به سبب تخلف از قانون خداست. ؛برای فقرا قرار داده باشد

 منابعفهرست 
قیم: ،  هیا  دوم غفیاری؛ بیرکا تحقی : علی ؛ تقف العقول ؛ شعبه حرانی، حسن بن علی ابن .1

 ق.1313،  نیجامعه مدرس
المطبعیة قیم:  ، ها  دوم ؛زدییان یعرفانغالمر؛ا تحقی :  ؛الزهد؛ دین بن سعیحساهوازی،  .2

 . ق1312ة، یالعلم
                                                           

 .3و  4و  1، ح 317-319و   9و ح  3، ح 370-379،  4؛ جافیکال. حمد بن یعقو  کلینی؛ 3
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جامعیه قیم: هیا  دوم،  ؛غفیاریعلیی اکبیر تحقیی :  ؛ الخد ال ؛صدوق، محمد بن علیی .4
 ش.1412،  نیمدرس

هیا  دوم،  ؛غفیاریعلی اکبیر تحقی : ؛  هیقضره الفقیال   من کتاب   ییییییی، یییییییییییییییی؛ .3
 ق.1314،  دفتر انتشارات اسالمیقم: 

هیا  اوط،  ؛رسولی محالتییسید هاشم تحقی :  ؛ ریکتاب التفس ؛داشی، محمد بن مسعویع .3
 ق.1401ة، یالمطبعة العلمتهران: 

 ق. 1313انتشارات صدر، تهران: ها  دوم، ؛ الدافین؛ مال محس ،اشانیکفی   .1
 تا[. سسه دار الهجر ، ]بیؤمقم: ،  ها  دوم ؛المدباح المهیر؛ ومی، احمد بن محمدیف .9

و محمید آخونیدی؛ هیا   غفیاریعلیی اکبیر تحقیی :  ؛الکافی؛   عقو ینی، محمد بن یلک .0
 . ق1319ة، یتب اإلسالمادار التهران:  ههارم،
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 اصول تربیت فرزندان

*نیامرمرسدرانی المسلمینو االسالمحجت

 اشاره
شیمندان و یه همیواره میورد توجیه اندکیاسیت  یاز مسائل مهم جوامع بشر ییا ،تیم و تربیتعل
ران قرار گرفته است. اهمیت دوره جوانی و جایگاه ویژه جوانان، ؛رورت تربییت آنیان را دو امتف

مربییان مطمیئن، ؛یرورت دیگیری های تربیتی  گرفتن از شیوه هندان کرده است. در این راه بهره
های تربیتیی بیرای پییروان  ها و روش بهترین نوآوری را در شیوه ،بخش اسالم است. ماتب حیات

توشه بزرگی برای پیروان این ماتب بیه شیمار  ره ،ها آناز خود ارائه داده است که کشف و استفاده 
ی و رفتار و گفتار پیشوایان دینیی و توان در زندگی عمل هایی را می روش نیز از نظر الگویی .آید می

هیای  برگرفته از ماتیب توحیید و آمیوزه :مربیان بزرگ بشریت جستجو کرد؛ زیرا روش معصومان
ترین رهنمودهای تربیتی را بیه همیراه دارد. در مییان سیخنان گهربیار  دینی است و پیروی از کامل

یده اسییت، سییخنان هییا بییا مشییقات فییراوان بییه دسییت مییا رسیی کییه پییس از گذشییت قییرن :ائمییه
 یجایگیاه عظیمی اسیت و گرد آمده البالغه نه در  که توسط سید ر؛ی است منینؤامیرالم

ل فایری، اخالقیی، علمیی، سیاسیی، اجتمیاعی، ئدریایی هنان ژرف از مسا ،این سخنان دارد.
هیا  هنام ،ها گرفته است. در میان خطبه نام« برادر قرآن»نظامی و سایر ابعاد زندگی بشری است که 

سینگ از پیدری  ای گران دهند، نامه که سه بخش این کتا  ماندگار را تشایل می ییها حامت و
 ،در حقیقیت و ، وجیود داردساط داشته 41سالگی به فرزند رشیدش که در آن دوران  11در سن 
 ها را تشایل دهد.  تواند مبنای شخصیت علمی و عملی انسان فاری است که می ای منظومه

، ویژگیی خیا  ایین هیا ها و ماان وش الگویی در منشور تربیتی فرزندان در همه زمانتوجه به ر
                                                           

 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.* 
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سین خیا  مطیرح نیسیت و بسییاری از  ،ست. بر این اسیاسنامه است که آن را ممتاز ساخته ا
توان به سنین کودکی و نوجوانی در کنار سن جوانی نیز تعمیم داد. گذشیت زمیان  رهنمودها را می

تر خیود را نماییان سیاخته  به صورتی زنیدههر روز بلاه  است؛ ا را کهنه ناردهتنها آن رهنموده نه 
است  بهترین نقشه راه دستگاه تعلیم و تربیت جامعه اسالمی ،نهج البالغه 41نامه  در واقعاست. 

 ،شده آن به عنوان ییک منشیور تربیتیی بندی و پردازش و از مطالب دسته دانستباید قدر آن را  که
میورد توجیه اسیت،  منینؤوصیایای امیرالمی نامه که از مشهورترین اینکرد. ده را نهایت استفا

، دانشیمند ابواحمد حسن بن عبدالله بن سعید عساریگونه که  قرار گرفته است؛ آنشیعه و سنی 
اگر از حامت عملی هیزی یافت شود کیه الزم باشید بیا طیال »درباره آن گفته است:  سنت اهل

در آن جمیع ابوا  علیم و طیرق سیلوک و تمیام  ه است که امام علینوشته شود، همین رسال
های هدایت و ماارم اخالق و اسیبا  سیعادت و طیرق رهیایی از ایین  منجیات و مهلاات و راه

   3.«ها و وصوط به باالترین درجات کماط انسانی را با بهترین عبارات بیان فرموده است مهلاه

 آغاز  نامه 

 های اعتقادی و اخالقی بیرای تمیام کسیانی وری از بهترین دستورالعملاین نامه در حقیقت منش
ایین اسیت کیه  ،های این نامیه خصوصیت که دط در گرو اخالق و معنویات دارند. یای از است

ذکیر فقط عنوان پدری خیود را  است. حضرت را آوردهو نه عنوان خودش حضرت نه نام مبارکش 
میورد خطیا  قیرار « فرزنید»ه و مخاطب را نیز از مو؛ع نوشتنامه را « پدر»از مو؛ع یک  کرده،

صیفت بیا شیش نامیه را  ،حضرت به جای ایناه اسم خود و اسم فرزندش را ذکر کند داده است.
 کند: آغاز می
ياكِِنَُمَسياكُِ  نْيَاُالسَّ ْستَْسِلِمُلِلي ُّ ِرُالْم  ِ م  ْ بِِرُاْل َماِنُالْم  ُلِلزَّ ِقرِّ َنُالَْميْو َ َُوُِمَنُالَْواِلِ ُالَْفاِنُالْم 

اِعِنَُعََّْهاَُغ اًُ این نامه از سوی پدری است که عمرش رو به فناست، او بیه سیختگیری ؛ الظَّ
ش رو به غرو  است )و خواه ناخواه( تسلیم گذشت دنییا )و ا معترف و آفتا  زندگی ،زمان

ردا از آن سانی گزییده و فی ،مشاالت آن(. همان کسی که در منزلگاه پیشینیاِن از دنیا رفته
  .کوچ خواهد کرد

 کند:  معرفی میصفت  ههاردهبا نیز مخاطب نامه یعنی فرزندش را 
                                                           

 .30؛  اخال  و تعلیم و تربیت اسالمی. زین العابدین قربانی؛ 3
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َُوَُرِهيََّيِةُ ُِ ُاْْلَْسيَقا ُِ اِلِکَُسِبيَلَُمْنَُقْ ُهَلَيَکَُغيَر ِلَُماََُلُي ْ َرک  ُالسَّ َؤمِّ ِإلَ ُالَْمْول وِدُالْم 
َُوَُرِميَِّةُالَْمَصاِِِبَُوَُعبِْ ُال ُُّ ُِ وِرَُوَُغيِريِمُالَْمََّايَياَُوَُأِسييِرُالَْميْوِتَُوُاْْلَيَّا نْيَاَُوُ َياِجِرُالْغ ير 

َهَواِتَُوَُخِليفَِةُاْْلَْميَواتُِ ِبُاْلَفاِتَُوَُصِريِعُالشَّ َزاِنَُوُن ص  َْ َُوُقَِريِنُاْْلَ ُِ و م  ِليِفُالْه  ایین  ؛ََ
نیسیت و در راهیی  ییافتنی آرزومند هیزهایی که هرگز دست ؛نامه به فرزندی است آرزومند

 .گام نهاده است که دیگران در آن گام نهادند و هالک شدند )و از جهان هشم فیرو بسیتند(
هاست و گروگان روزگار، در تییررس مصیائب، بنیده دنییا، بازرگیان  کسی که هدف بیماری

ها، آمیاج آفیات و بالهیا، میلیو   ها، قرین غم پیمان اندوه غرور، بدهاار و اسیر مرگ، هم
 ت و جانشین مردگان است.شهوا

تنهیا بیه  ،پرداختن به تمام مو؛وعات مطرح شده در این نامه میسر نیسیت که در این مجاط اندک
 پردازیم. ههار محور از اصوط تربیت می

 دغدغه تربيت فرزند. 1

زیرا آنان را نسیبت بیه  ؛نیازهای تربیت، دغدغه والدین نسبت به تربیت فرزندان است یای از پیش
دارد و میانع از  کند، به کسب آگاهی درباره تربییت فرزنید وا میی پذیر می خویش مسئولیت فرزند

ی آشاار از دغدغه ا  نهج البالغه، نمونه 41نامه  شود. ها برای تربیت فرزند می دست دادن فرصت
و آن حضرت درباره تربیت فرزند خویش است؛ زیرا حضرت این نامیه را در بازگشیت از صیفین 

های تربیتی به فرزنیدش  توانست توصیه در حالی که می است؛ ای به نام حا؛رین نوشته در منطقه
بییانگر اهمییت زییاد خیر اندازد. ایین نامیه  از جنگ صفین و رسیدن به خانه، به تآزاد شدن را تا 

بیاز از  ،پس از یک جنیگ جانفرسیا شخصیتی مانند امام علی است، تا آنجا کهتربیت فرزند 
دغدغیه خیود نسیبت بیه فرزنیدش را  یفه غافل نشده است. از این رو حضیرتانجام این وظ

 کند: گونه بیان می این
ُالَْميْوَتُ  َُشيْئًاُلَْوَُأَصابََکَُأَصابََِّ َُوُكَيَأنَّ تَّ ُكََأنَّ ََ ِِْض ُبَْلَُوَجْ   َکُك لِّ ُ َوَُوَجْ   َکُبَ

ُِْفَُلَْوَُأ َاَکَُأ َاِن ُ ْسيتَْظِهرًاَََُِّاِن ُِمْنَُأْمِرَکَُماُيَ ُِإلَيَْکُكِتَاِب ُم  َِّيَِّ ُِمْنَُأْمِرُنَْفِس َُفكَتَبْت 
ُ ُلََکَُأْوُفََِّيت  و هون تو را جزیی از وجود خود، بلایه تمیام وجیود خیودم  ؛بِِ ُِإْنَُأنَاُبَِقيت 

دامن میرا  ،گویی که اگر ناراحتی به تو رسد، به من رسیده و اگر مرگ دامانت را بگیرد .یافتم
از این رو این نامیه را  ؛به این جهت اهتمام به کار تو را اهتمام به کار خود یافتم ست.ا گرفته

 خواه من زنده باشم یا نباشم. ،گاه تو باشد برای تو نوشتم تا تایه
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خوانید.  فرزند را جزئی از وجود انسان و پیاره تین او میی ،در این بخش از سخنانش امام علی
و امور وابسیته بیه خیود را دوسیت دارد، در راه  ءری، خود و اشیابدیهی است که انسان به طور فط

ایین حقیقیت کیه فرزنید  کوشید. اش میی کند و در مسیر رشد و تعالی اش فداکاری می  رینگهدا
سنگین والدین و لزوم عنایت پیوسته بیه تربییت  ولیت ئوابسته به انسان جزئی از وجود اوست، مس

 کند. و رشد فرزندان را یادآوری می
ها مسئولیت فرزندپروری را از خود سلب کردند و  خانواده با ماشینی شدن دنیای امروز، بعضی از

هیای  گاهی هنان درگییر مسیئولیت .کنند بیشترین انرژی را برای ت مین معاش و اشتیاط صرف می
 کنند. یها را قربانی م برند و آن شوند که خانواده و فرزندانشان را از یاد می اجتماعی و سیاسی می

 . برقراری رابطه عاطفی با فرزند2

 14)پسیرکم( کیه  «یا ُبَنییا » با واژه ترین عبارت و را با ظریف ارتباط عاطفی با فرزند خود امام
هنگام منادا واقیع « ابن»اگر لفظ  اند: هرا که مفسران گفته  کرده است؛بار تارار شده است، برقرار 

ر شود مثل در تمام موارد استعماط این  3رای اظهار شفقت و مهربانی است.ب ،«یا ُبَنیا » شدن مصی 
بیا  خورد. امیام عبارت در قرآن، نوعی اظهار دوستی و تمنای مالطفت و مهربانی به هشم می

ی که فهماند  به ما می ،به کارگیری این واژه وییژه در برخیورد بیا  در کار تربیتی خیود بیهزمانی مرب 
آمیز و افقی ایجاد کنید. در بخیش دیگیری از ایین  ل ارتباطی تفاهمجوان، موف  است که بتواند پ

سیازی بیرای خیویش اسیت، فرزنید  نامه که در پی بیان اهمیت پیرداختن بیه خویشیتن و هیاره
َوَجي   َکُبَِِضي  ُبيلُ: »فرمایید و می کنید اش را با عنوان کل وجود خویش معرفیی میی گرامی

و آن را یایی از  «یش، بلاه تمیام وجیود خیویش ییافتمتو را بخشی از وجود خو ؛َوَج   َکُك لِّ 
اینایه دلسیوزی  برافزون شمارد. این نوع جمالت عاطفی،  می دالیل مهم نگارش نامۀ مذکور بر

رسیاند،  حِ   فرزنِد خویش ی و البته تمام فرزندان دینی آن حضرت ی میی حقیقی آن حضرت را در
زیرا در سایه محبت، خودبیاوری به دنباط دارد؛   را «اعتماد به والدین»یک اصل مهم تربیتی به نام 

 گیرد. و اعتماد به نفس فرزندان شال می

 . شتاب در تربيت فرزند3

شخصیت جیوان و زیرا درنگ باشد؛  باید سریع و بی ،فرایند تربیتی در ارتباط با جوانان و نوجوانان
                                                           

 .19،   12؛ ج التهویرتفسیر التقریر و عاشور؛  . محمد طاهر ابن3
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تیر  قیدر سین پیایین هیر ظر امیاماز نپذیر است.  نوجوان هنوز ثبات الزم را پیدا نارده و آسیب
هیای  پذیری بهتر است؛ زیرا به طور طبیعی، کمتیر از بزرگترهیا در معیرض آلیودگی باشد، تربیت

توان به هر صیورتی جهیت داد.  از این رو نوجوان را می .اند های روحی قرار داشته مادی و تاریای
 فرماید:  در این نامه می با توجه به این نگرش، امام

اسیتی رفیت، بیه نوشیتن کی رو بیه یانی از من گذشیت و توانیایدم سالیه دکنگامی پسرم ه
ه أجیل ایش از آنیهای اخالقی را برای تو بر شمردم. پی ردم و ارزشکت برای تو شتا  ی  وص

ه در ایهنان ،دید آیاهشی پدکرده باشم و در نظرم افرا رسد و رازهای درونم را به تو منتقل ن
رش یا به تو هجوم آورند و پیذیهای دن ها و دگرگونی ه خواهشاآنش از ید آمد و پیجسمم پد

رش هر بذری یاشته نشده، آماده پذکن یرا قلب نوجوان هونان زمیز ؛ل گردداو اطاعت مش
ه دط تو سخت شیود اش از آنیردم، پکت تو شتا  یده شود. پس در تربیه در آن پاشکاست 

 گری مشیوط گردد.یز دیو عقل تو به ه
توجه بیه زمیان مسیاعد جهیت پیرورش نوجیوان را بیه عنیوان  این فراز از نامه خود،حضرت در  

قبل از پیشیی گیرفتن هیوای نفیس در »های مسائل تربیتی گوشزد کرده است:  ترین ؛رورت مهم
 .  «قبل از مشیوط شدن عقل نوجوان»و « قبل از سخت شدن دط نوجوان» ،«نوجوان

فرزند بپردازند، زحمیت و هزینیه کمتیری را متحمیل  به تربیت در زمان مناسبپدر و مادری که 
تیر از  خواهند شد؛ زیرا تربیت فرزند در دوران خردسالی و نوجوانی و حتی جیوانی، بسییار آسیان

شیود،  تیرسالی است. پدر و مادر باید بدانند هیر هیه فرزندشیان بزرگ تربیت فرزند در دوران میان
های ناپسند را در دط آدمیی اسیتوارتر  ، ریشه ویژگیگذشت زمانزیرا شود؛   میتربیت او دشوارتر 

هه والدین زودتر و به موقیع  شود. پس هر ر میت ها نیز سخت در نتیجه، کندن این ریشه سازد و می
یابند و هم زحمت  تر به هدف خویش دست می زمام پرورش کودک را در دست گیرند، هم آسان

اخت. یای از دانشیمندان در ایین بیاره معتقید کمتری خواهند کشید و هزینه کمتری خواهند پرد
 است: 

هیا، هنیدان دشیوار  معمواًل تربیت درست از همان آغاز کودکی، بر خیالف تصیور خیلیی
های این کیار برآیید و تربییت درسیتی بیه  تواند از پس دشواری پدر و مادری می نیست. هر

وت است. اگر فرزنیدتان را از زمین تا آسمان با این متفا ،فرزندش بدهد، ولی تربیت دوباره
بد بار بیاورید، اگر در تربیتش کوتاهی کنید، آن وقت باید خیلی هیزها را اصالح کنیید و از 

ای نیسیت؛ هیرا کیه همیراه بیا  هبسازید و این اصالح و تربیت دوباره، کیار هنیدان سیاد نو
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گاهی و خواهید  یای م هحوصل زحمت و هزینه بیشتری خواهد بود. تربیت دوباره، قدرت، آ
  3که از حد توان خیلی از پدر و مادرها خارج است.

خطیا  بیه  همان باشید کیه امیام صیادق شاید مضمون این بند از فرمایش امیرالمؤمنین
یان می َ اثَك مُْ»فرماید: مرب  َْ واَُأ ِ يثُُُِبَاِدر  َِ ْرِجئَيةُ ُُِباْل ُالْم  پییش از اینایه  2؛قَبَْلَُأْنُ َْسيِبَقك ْمُِإلَييِْهم 

 .«راندیشان هجوم بیاورند و قلب و فار نوجوانان شما را پرکنند، آنان را دریابیددگ
 گوید:سعدی می 

آنكممهدرُخممردی اد نك  ممر


دررزرگمممیفمممالوازاوررخاسمممت


چو برراچ انكهخمواهیپمی 


3نشودخش جزرمهآبم راسمت


 خاربن و خارکن

 گوید:  می اسیتاد مطهری
تیر و  صیفات او قیوی ،شیود هیه انیسان بزرگتر می آورد راجع به ایناه هیر مولوی مثلی می

گوید: مردی خاری را در معبر مردم کاشت و مردم از این بوته خیار  گردد. می دارتر می ریشه
رنج بودند. او قوط داد که ساط دیگر آن را باند و ساط دیگر نیز کار را به ساط بعد موکیوط  در

یز بیه هییمین ترتییب عمیل کیرد. از طرفیی درخیت، سیاط بیه سیاط های بعد ن کرد و ساط
گردید؛ یعنی میان رشد  تر می شد و از طرف دیگر خود او ساط به ساط ؛عیف دارتر می ریشه

درخت و قوت او نسبت معاوس برقرار بود. حیاالت انییسان نییز ماننید خیاربن و خیارکن 
کنید و اراده انسیان را  پییدا میی تیری هیای عمیی  ریشه ،است. روز به روز صفات در انسان

 4.کند. قدرت یک جوان در اصالح نفس خود از یک پیر بیشتر است تر می ؛عیف
خممماررندرقمممو وررخاسمممتن



5خمماركندرسسممتیودركاسممتن


 . جذب اعتماد والدین4

فرزند به  کند، اطمینان های تربیتی پدر و مادر عالقمند می از عواملی که فرزند را به پیروی از شیوه
                                                           

 .21و  21نژاد،    ؛ ترجمه محمد جعفر پوینده و سیمین کرمانیآموزش و تربیت کودکان. آنتوان ماکارناو؛ 3
 .111،   0ج  تحقی  حسن الموسوی خرسان؛ ؛امکب األحیتهذمحمد بن حسن طوسی؛ . 2
 . 133،   4؛ با  هفتم، حاایت گلستان. مصلح بن عبدالله سعدی؛ 1
 .97؛  تعلیم و تربیت در اسالمتضی مطهری؛ . مر4
 .1249، بیت 21؛ دفتر دوم، بخش مثهوی معهوی. جالط الدین محمد مولوی بلخی؛ 3
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هیا در ایین بیاره اسیت. والیدین در مرحلیه  آگاهی پدر و مادر درباره تربییت فرزنید و توانیایی آن
د تا او بداند والدینش قابلیت تربیت نمیودن را نرا جلب نمای انباید اعتماد علمی فرزندش ،نخست

ندانید کیه بیا  توجه خواهد کرد، اما اگر والدین های صورت است که فرزند به حرف ایند. در ندار
کند، به سیخن او  روست و هه کسی در صدد تربیت او بر آمده و او را نصیحت می هه کسی روبه

سیپارد و در مقیام عمیل نییز درسیت و دقیی  بیدان عمیل  دهد و دط نمی به طور دقی  گوش نمی
هیای  تواناییها را درباره  کند. بنابراین پدر و مادر باید اعتماد فرزندان خود را جلب و خیاط آن نمی

را به خویش  اعتماد امام حسن این نامه، در علیامام  خویش در زمینه تربیت آسوده کنند.
 گونه جلب کرده است:  این

هیا نظیر افانیدم و در  ام، ولیی در کیردار آن پسرم! اگر هه من به اندازه پیشینیان عمر نایرده
بلایه بیا  ؛ام ها شیده یی یای از آناخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گو

هیای روشین و شییرین  ام. پس قسمت گویا تا پایان عمرشان با آنان بوده ،مطالعه تاریخ آنان
های تیره آن شناختم و زندگانی سودمند آنان را بیا دوران زیانبیارش  زندگی آنان را از قسمت

ای، زیبیا و شییرین  حادثهشناسایی کردم. سپس از هر هیزی، مهم و ارزشمند آن را و از هر 
گونیه کیه پیدری مهربیان  های آنیان را دور کیردم. پیس آن آن را برای تو برگزیدم و ناشناخته

 ها تربیت کنم. پسندد، من نیز بر آن شدم تا تو را با خوبی ها را برای فرزندش می نیای
کنید  زد مییها و تجار  ارزشمند خویش را به فرزندش گوش ها، آگاهی حضرت اندوختهدر واقع 

بلاه بداند کسی بیه ارشیاد و راهنمیایی وی نبیند؛ یک انسان عادی هشم   بهرا ایشان  ،تا مخاطب
 3روی آورده است که حاصل عمر همه گذشتگان را در اختیار دارد.

 فهرست منابع
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 های تربیتروش

*نیامرمرسدرانی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

ن نامه ارزشیمند کیه بیه های دیگر ایالبالغه، به فراز نهج 41در ادامه بح  قبلی با استفاده از نامه 
 پردازیم: های تربیت اشاره دارد، می ههار روش از روش

 . استفاده از تجربه دیگران1

های نوین یا وسیایل جدیید  سمت یافتن پدیدهبه خستگی و دلزدگی جوانان از یانواختی، آنان را 
ب تجربیه سیو و کسی دهد. آنان برای رشد و پیشرفت از یک طلبی خود سوق می برای ار؛ای تنوع

اندازنید  های جدیدند تا آنجا که گاه خود را به خطر می جدید از سوی دیگر، به دنباط کشف پدیده
طلبی باید عقالنی باشید،  شوند. اگر هه باید توجه داشت که تنوع های زیادی می و متحمل هزینه

ت و نظرهیای های جدید، از تجربییا جای تجربه کردن پدیده  نه احساسی. از این رو بهتر است به
 آموزی است. اندوزی بهتر از تجربه دیگران بهره برد. در واقع تجربه

طبیعی است که یک جوان و یک انسان سالخورده، از نظر تجربه شرایط یاسانی ندارند. از آنجیا 
های  هیا و شاسیت های مسیر زندگی را پشت سر گذاشیته و طعیم پیروزی که بزرگترها پیچ و خم

بهیا و  های گران د و به رموز موفقییت در کارهیا آگیاهی کامیل دارنید، تجربیهان بسیاری را هشیده
گشا و ثمربخش باشید؛ زییرا تجیار  بیه  تواند راه ها می ها به جوان ارزشمندی دارند که انتقاط آن

دست آمده از دوران طفولیت و اطالعات محدود و ناقص جوانان برای مواجهه بیا دنییای جدیید 
 یهیا از روش ییایدر این نامه، استفاده از تجربیه دیگیران را  یام علجوانی، کافی نیست. ام

                                                           
 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.* 
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 رده و فرموده است: ک یتی معرفیترب
ُفَتَك يوَنَُقيْ ُ َُوُ َْجِربَتَي   ُالتَجياِرِبُب ْغيَتَي   َُرأِيَکُِمَنُاَلَْمِرُماَُقْ ُكفاَکَُاْهيل  لِتَْستَْقِبَلُِبِج ِّ

وفيَتُمُُِةَُك ِفيَتَُمئ ونَُ لَِبَُوُع  َفَا اَکُِميْنُذِليَکُمياَُقيْ ُك َِّياُنَأ ييِ َُوُُةُِْنُِعَلِجُالتَّْجِربَُالطَّ
بَّماُأْضلََمَُعلَيَّْاُِمَّْي  ؛ بیا تصیمیم جیدی بیه اسیتقباط امیوری بشیتا  کیه اْستَباَنُلََکُماُر 

نییاز  اند و تیو را از تیالش بیشیتر بی اندیشمندان و اهل تجربه زحمت آزمودن آن را کشییده
ها نصیب ما شده، نصیب تو هم خواهد شد؛ بلایه  ین آنچه از تجربیات آناند. بنابرا ساخته

 ای از آنچه بر ما مخفی مانده، به مرور زمان بر تو روشن گردد. شاید پاره
جیای اینایه همیه هییز را تجربیه کنید و ؛یایعات و مشیاالت آن را بپیذیرد، از  انسان عاقل به 

اش روشن شیده، بیدون آنایه  که آنان آزموده و نتیجهکند و آنچه را  های دیگران استفاده می تجربه
انییدوزی از سرگذشییت دیگییران،  گیییرد. تجربه ای بییرای آن پرداخییت کنیید، در اختیییار می هزینییه

هاست. عمر جوان و نوجوان، عزیزتر از آن است که صیرف تایرار و  مندی از حاصل عمر آن بهره
 است: فرموده ها شود. هناناه امام علی تجربه دوباره تلخی

  مهلت  بودند، دراز نبود؛ اما با همان  از من ش یپ ه ک  یسانک همچون   عمر من  ! اگر هه فرزندم
ار و اخبیار و سرگذشیت کی  و در هند و هون ستم ینگر ارشان کدر   یاوشگرک ده ی، به د وتاهک

ن یدر ا  و هنان دم نمو  ، مطالعه شان بازماندگان  و او؛اع  و در احواط  ردمک  شهیاند شان  یزندگ 
ر یی در سی  نییی فراتیر از ا ه ابل ها هستم؛  از آن  ییا  هم خودم  افتم یدر  هک فرو رفته بودم   دریا

شیان  نیو آخر  نیبا اول  ردمک احساس   هک  ختمیها آم با آن هنان  شان  یزندگ  یو هگونگ  خیتار
 باز شناختم.  را از خسرانش و سودش   شا یکا را از ناپایدن  یکپا  گاه . آن ام ردهک  یزندگ 

روزه لبنان مشاهده کیرد. سیردار شیهید  44توان در جنگ  آموزی را می یای از موارد موف  تجربه
 گوید:  حاج قاسم سلیمانی در این باره می

دلیل تمرینیات دقیی  و   الله به روزه لبنان، ورزیدگی و زبدگی مجاهدین حز  44در جنگ 
، یعنی از زمان فرار رژیم صهیونیستی یا شاسیت 2111تا  2111از ساط ای بود که  فشرده

بیه  – 2111ها الینقطیع تیا سیاط  آن در جنو  لبنان شروع شده بود. این تمرینات و آمادگی
اسیتمرار داشیت.  -بینی کیرده بیود  الله به نام طرح سیدالشهدا پیش عنوان طرحی که حز  

اد مینیه بود. او هیدمان دقیقی کیرده بیود کیه در مدیر این طرح و طراح آن، شهید حاج عم
گونه بیود کیه بیر خیالف دیگیر  الله این مواجهه با دشمن هگونه عمل باند. تاکتیک حز 

ها که یک خاکریز مقدم در آن وجود دارد، این جنگ هیچ خاکریز مقیدمی نداشیت.  جنگ
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طین اشیالی بیا لبنیان تماس که تقاطع مرز فلس  اش یک خاکریز بود؛ یعنی از نقطه هر نقطه
ها ییک خیط مقیدم و   ها و خانه ها، قریه بود حداقل تا نهر لیتانی، هر نقطه از آنجا اعم از تپه
ها متداوط است و ما در جنگ خودمیان  یک خاکریز بود؛ نه یک خاکریز معلوم که در جنگ

ه مشیابه ییک الل کردیم؛ بلاه خاکریزی با تاکتیک ویژه. این تاکتیک حز  از آن استفاده می
خالی و امنی در آن وجود نداشت. لذا اگر بیه   میدان مین هوشمند گسترده بود که هیچ نقطه

روستاهای هسیبیده  یبینید دشمن در بعضی از روستاها  حرکت دشمن نگاه کنید، می  شیوه
ها بشود. از ورود بیه شیهرها  از ورود به این روستاها عاجز شد و نتوانست وارد این یبه مرز 

الحجیر به سمت لیتیانی بیایید کیه همیان  هم عاجز شد و در نهایت تصمیم گرفت از وادی
 3شانندگی و شاست دشمن بود.  نقطه

 آموزی . عبرت2

آمیده،  های دینی و از جمله در این نامه امام های تربیتی که در آموزه یای از کارآمدترین روش
است که به معانی مختلفی همچون « َعَبر»شه آموزی است. عبرت بر وزن ِفْعَله از ری  روش عبرت

و ... آمده است. راغیب در معنیای « تعجب کردن»، «عبور کردن»، «سنجیدن»، «تفسیر کردن»
عبرت حالتی است که در آن معرفت ظاهری و محسوس، سبب درک معرفت »نویسد:  عبرت می

 2«.شود د منتقل میگردد و انسان از امور مشهود به امور نامشهو باطنی و غیر محسوس می
بیه امیام  41  نامیههمیین در تربیت فرزند خود از همین روش استفاده کرده و در  امیرالمؤمنین

 فرماید: می حسن
الَِها َُوَُزَوالَِهاَُوُِانِْتقالَِها َُوَُانْبَأ  َکَُعِنُالخيرِةُوُمي ََ نْيَاَُوُ ُانِ َُق َُانْبَْأ  َکَُعِنُال ُّ اُياُب ََّ َّ

ُْلَُ َوَُعلَيهاأ ِع َّ ذ  ِْ ِْتَبَِرُبِهاُوُ َ ُلََکُِفيِهَماُاَلَْمثال  ُلِتَ ؛ پسر عزیزم! مین تیو ْهلَِهاُِفيَهاَُوَضَربْت 
گاه کردم و از آخیرت  را از دنیا و تحوالت گوناگونش و نابودی و دست به دست گردیدنش آ

مثاط زدم تا به آن،  ها در آنجا فراهم است، اطالع دادم و برای تو از هر دو و آنچه برای انسان
 پند پذیری و بر اساس آن، در زندگی گام برداری.

ُاَْشيبَاٌُِ»فرمایید:  حضرت در همین نامه می يور  ؛ از َوُاْستَْ ِلْلَُعلَ َُماُلَْمُيَك ْنُِبَماُكَياَنَُفِانََّمياُاَلْم 
                                                           

؛ «شد رژیم صهیونیستی متالشی میشد، ارتش  روزه متوقف نمی 44اگر جنگ ». سایت تحلیلی خبری عصر ایران؛ 3
 .171371، کدخبر: 17/19/1470

https://www.asriran.com/fa/news/691591 
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حیوادث و  ؛ یعنیی«گرنیدیدیار یارها مانند هم و نظکن. هه کآنچه بوده بر آنچه نبوده، استدالط 
  دهییز با دیه به همه هکآموزد  یبه ما م رمؤمنانینده قرار بده. امیهای گذشته را هراغ راه آ انیجر

َِيِْنُاَلْعتِبَار»عبرت نگاه کنیم:  نْيَاُِب ُِإلَ ُال ُّ ْؤِمن  ُالْم  ر  همانا انسان با ایمان به جهیان، بیه  3؛ِإنََّماُيََّْظ 
گیرنید  آموز، اندکی از مردم پند می از این همه منابع عبرت، ولی افسوس که «نگرد دیده عبرت می

هیا  بین ندارنید و همچنیان در شیهوات نفیس و غفلت و بخش عظیمیی از میردم، هشیم عبیرت
بَرََُُماَُاكْثَرَُ»گرفتارند:  ِِ  «.  گیر هه کم ها هه بسیارند و عبرت عبرت 2؛اَِلْعتِبَارََُُوَُاَقلَُُّال

 گوید: سعدی می
رردرودیواروجوداینهمهنا عجب



3هركهفكر نك ر،نا رودرمردیموار


بخش عظیمی از آیات قرآن، ذکر مباح  تاریخی در قالب داستان، قصه و خاطره تاریخی اسیت 
دهی به مخاطبان صورت گرفته است؛ زیرا اغلب پس از ذکیر هیر  که با هدف پندآموزی و عبرت

شده است؛ برای مثاط پیس از ذکیر داسیتان حضیرت  قصه یا جریان تاریخی، به این هدف اشاره
ْْ ِعْبَرٌة اِلُ َلَقْد َكاَن ِفی َق »فرماید:  ، به عنوان نتیجه تربیتی آن مییوسف در  4:وِلی ااَلْلَبـاِب َصِصِه

 «.  ها درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود سرگذشت آن
توانید بصییرتی  بیه تیاریخ می آموزی، مطالعه تاریخ گذشتگان است. توجه های عبرت یای از راه

راهگشا در مسیر تربیت افراد فراهم کند؛ بصیرتی که به تحیوالت عمیی  در زنیدگی و رفتیار فیرد 
در ایین نامیه  شود و از غفلت، به آگاهی و از غرور به شعور برساند. هناناه امیام علیی منجر 

یگیران در طیوط تیاریخ آمیوزی از سرنوشیت د را به عبرت برای ادامه مسیر تربیت، امام حسن
لُّيوا»فرماید:  کند و می توصیه می ََ اُانْتَقَل واَُوَُأيَْنُ َِل واَُعمَّ ْرُِفيَماَُف َُوُِسْرُِفيُِديَاِرِهْمَُوُآثَاِرِهْم َُفانْظ 

اش را  اش بگذر و آثار بیه جیای مانیده های رفته و نرفته ؛ در دط تاریخ گذر کن و از میان راهَوُنََزل وا
 «.  که مردمان آن، هه کردند، به کجا کوچ کردند و در کدام منزط فرود آمدند؟! بنگر و ببین

 د: یفرما یم یگریان دیآن حضرت در ب
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هیا بیا  د؛ هقدر حاالت ملتیریعبرت بگ عقو یل و اسحاق و یاز حاط فرزندان اسماع
همگیان مورد احترام  ییمبرزادگانیه است. آنان پیهم مشابه، و صفات و افعالشان به هم شب

افتیه، یروم بیر آنیان تسیلط  یصیرهایران و قیا یسراهاکبر اثر اختالف و تفرقه،  یبودند، ول
آبیاد و از  یها نیامبرزادگان محتیرم را از سیرزمین پیپست واداشتند و ا یها ها را به شیل آن
ه کی ییهیا اناوزش بادهیا و م  آ  و علیف، محیل یب یها انام دجله و فرات، به  یها نارهک

چیاره و ین، بایها را در آنجا مسی د ساختند و آنیل و سخت است، تبعاها مش در آن یزندگ
 3بپردازند. یسیر مار شتران و پشمین شتر ساختند تا به تیهمنش

ار بسیتن آن، کیو بیه  کوهیکواقعیه  کییآموزی از  وتاه و تجربیهکخ یتار کیگاه عبرت گرفتن از 
و را از سیقوط قطعیی برهانید و بیه اوج عیزت و ر دهید، اییر زندگی جوانی را تیین است مسامم

اش، مسیر صیحیح زنیدگی را یافتیه  عظمت برساند. خانم بدحجابی که با عبرت گرفتن از گذشته
 گوید:  بود، می

کردم. هیر روز  خواندم و تئاتر کار می من دختر بدحجابی بودم که در دانشگاه هنر درس می
بار  یت حجا  من آن روزها بیه قیدری ت سیفرفتم. و؛ع با یک تیم و مدط به دانشگاه می

کشم. من بیا آن  کنم، از خودم خجالت می های گذشته را نگاه می بود که امروز وقتی عاس
گرفتم و هم ؛یمن فعالییت در  خواندم، هم روزه می و؛عیت اسفناک حجا ، هم نماز می

؛یعیت بسیج دانشگاه، مدافع سرسخت حجا  بودم! با این شیرایط دوسیت نداشیتم در و
کردم اواًل هر کسی ایرادی دارد و ایراد من هم این اسیت.  حجابم تیییری دهم؛ زیرا فار می

شیوند کیه  شیوم و دیگیران هیم متوجیه می کردم با این و؛عیت بهتیر دییده می ًا فار میثانی
ها هم مدافع اسالم و نظام هستند. اگرهه در خلیوت خیودم حیاط بیدی داشیتم.  بدحجا 

م خدا را دوست داشته باشد، اما به دستوراتش عمیل نانید؟ هطیور هگونه ممان است آد
توان از حجا  دفاع کرد، اما به آن ملتزم نبود؟ از سوی دیگر من به این تیم و ظاهر بیه  می

کیردم اگیر آن را کنیار بگیذارم، اعتمیاد بیه نفسیم را از دسیت  شدت وابسته بودم و فار می
یشی درباره حجا  برگیزار شید. وقتیی مین وارد اند دهم. روزی در دانشگاه کرسی آزاد می

کرد و گفت: مخالفان این راهنمایی سالن شدم، مسئوط سالن به خاطر پوششم مرا به سمتی 
ای با تعجب مرا  طرف هستند. وقتی به او گفتم مواف  حجا  و مدافع آن هستم، هند لحظه
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دند که بسیار آزاردهنده بیود. فرستا های متعددی برایم می نگاه کرد. همااران و دوستانم پیام
حتی سفر راهیان نور هم نتوانست مرا به مسیر درست هدایت کند تیا اینایه در شیب قیدر، 

ها خواند، مرا تاان داد؛ روایتی که مضمون آن این بود که هر ییک  روایتی که یای از منبری
ن داد، امیا نیه در شود. این روایت مرا تاا تار موی زن که نامحرم ببیند، برایش گناه ثبت می

دلم شاسیت و دیگیر  های قدر با توسل به حضرت زهرا آن ساط؛ بلاه ساط بعد در شب
ام را برای همیشه کنار بگیذارم و محجبیه شیوم. پیس از هنیدی  تصمیم گرفتم پوشش قبلی

اش را حضور در واقعه کربال و  روایتی در لهوف خواندم که مرد نابینایی درباره علت نابینایی
گفت با ایناه در کربال نه تیری به سوی  ذکر کرده بود. آن مرد می حرمت پیامبر شاستن

را در خیوا   سپاه امام انداخته و نه علیه امام شمشیری کشییده بیود، امیا شیبی پییامبر
دشیمن را در لشگر به او فرموده بود هون با حضورش در کربال، سیاهی  بیند. پیامبر می

را شاسته بوده است، نابینا شده  گونه حرمت آط پیامبر و بدینهشم امام بیشتر کرده بود 
تا  کرد. از خودم پرسیدم تو هقدر سیاهی سیپاه بیدحجابان را در  است. این روایت مرا بی

ام،  هاست کیه حجیا  را انتخیا  کیرده ای؟ ... اکنون مدت زیاد کرده هشم امام زمان
کنم و بیه آرامشیی نیا   ردهنیده دریافیت نمییهیای آزا ام، دیگر پیامک تئاتر را کنار گذاشته

 3ام. رسیده

آموزنید و  ع خو  و بد مردم تجربیه مییرند، از وقایگخ دیگران درس عبرت مییه از تارکجوانانی 
سیته ی  و شاییننید، افیراد الک ح اسیتوار میییشان را بر اسیاس صیح ر برنامه زندگیابا تعقل و تف

 امرانی، در خوشبختی و سعادت بگذرانند.کنامی و  کین توانند عمر خود را با اند و می اجتماع

 . موعظه3

از نیسیت. موعظیه بیه یین یچ کیس از آن بیهی است که تیم و تربیتعل یها از روش یایموعظه، 
هیا در  همچنین به معنای یادآوری قلب بیه خوبی 2معنای منعی است که همراه با بیم دادن است.

قرآن مجید خیود را موعظیه معرفیی کیرده  1شود. می هیزهایی است که باع  نرمی و رقت قلب
                                                           

؛ «هیای زییاد مین دختیر بید حجیابی بیودم بیا آرایش»رسانی دفتر حضرت استاد حسین انصاریان؛  . پایگاه اطالع3
14/12/1470. 
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ْ»است:  ُُ ْْ َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ ُُ ْت َْ اُس َقْد جا َها النَّ ای میردم! بیه یقیین از طیرف پروردگارتیان  1:یا َأیُّ
قرآن از این روش نیز بارها بهره برده است. هنانایه خداونید بیرای «. آمده است  برای شما، پندی

دهد که از شیوه تربیتی موعظه نیاو برای  دستور می خود، به پیامبر اسالمدعوت دیگران به راه 
َمـةِ اُ »هدایت و تربیت مردم استفاده کند:  ُْ ـَك ِباْلِح بیا  2:اْلَحَسـَنةِ  َواْلَمْوِعَظـةِ  ْدُع ِإَلـی َسـِبیِل َرِب 

، حامت با بنا بر این آیه شریفه«. ای نیاو، مردم را به راه پروردگارت دعوت نما حامت و موعظه
موعظه تفاوت دارد. حامت، تعلیم است؛ اما موعظه، تذکر و یادآوری اسیت. واعیظ مطیالبی را 

کنید. هیدف از موعظیه بیرای شینونده جاهیل نییز توجییه  داند، ییادآوری می که طرف مقابل می
رو نیست؛ بلاه بیا احساسیات،  احساسات اوست. در واقع واعظ با عقل و اندیشه مخاطب روبه

 تذکرات و توجیهات ذهنی او مواجه است. عواطف و
؛ َأَِ ُقَلبََکُِبالَموِعَظي »رده است: کخود به فرزندش هنین سفارش  یتیدر نامه ترب یامام عل

یت، ارزش و سیطح ت ثیرگیذار موعظیه «. دار دلت را به موعظه زنده بنا بر این سخن شریف، اهمی 
بخشید؛  آن نورانییت و روشینایی می همچون نوری است که هنگام تابیدن بیر نفیس انسیان، بیه

ُصُِ»فرماید:  هناناه در سخن دیگری می ُالق ليوِبُُقال ُالَُّّفيوِ ُالَمواِعظ  موعظیه نفیس  3؛وَجيَل  
 سد: ینو می عالمه طباطبایی درباره فلسفه موعظه«. کند نورانی میها را  دط آنها را صاف و  انسان

ها نهفتیه و بیه خیاطر  فطیرت انسیانه در کادآوردن معارف و صفات اخالقی است یر، کتذ
داری از غفلیت و فراموشیی و ییر و موعظیه، بکجیه تیذیه نتکیغفلت، دهار فراموشی شیده 

  4پرورش استعدادهای نهفته آدمی است.

 . الگودهی4

های تربییت،  ای است. بر این اساس یای از روش ترین نوع یادگیری انسان، یادگیری مشاهده مهم
های اجرایی این روش،  نامید. از شیوه« روش الگویی»توان آن را  که میتربیت به وسیله الگوست 

توان به الگودهی، الگوپردازی و الگوزدایی اشاره کرد. به دلییل نییاز فطیری آدمیی بیه الگیو و  می
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همانندسازی در تربیت، الزم است الگوهای واال به درستی معرفیی شیوند تیا انسیان بیا بینشیی 
را تشخیص دهد و به الگیوگیری بپیردازد؛ زییرا اگیر هنیین نشیود، روشن، مصداق کماط حقیقی 

هیایی نامناسیب جسیتجو   انسان نیاز خود به الگو را به دلیل اشیتباه در مصیادی  کمیاط در نمونیه
 شود.  کند و به بیراهه کشیده می  می

دالنزدكسیر شینكهاوازدلخدردارد
1هاىبرداردرهزیرآندرختیروكهاوگل

 ها ت کید کرده و فرموده است:  نیز در این نامه به ت سی بر بزرگان و الگوگیری از آن امام علی
َُعلَي َُمياُ َُوُاَلْقِتَصيار  ِ ُِمْنَُوِصيَّتِيُ َْقيَوىُاِه  َُماَُأنَْتُآِخٌذُبِِ ُِإلَيَّ بَّ ََ َُأ َُأنَّ َوُاْعلَْمُيَاُب ََّيَّ

ُ َُ َُعلَْي ُاِه   َُُفََرَض   وَنُِمْنَُأْهيِلُبَيِْتي  ِ اِل َُوُالصَّ َُ ِِ ل وَنُِمْنُآبَا ُِبَماَُمَض َُعلَيِْ ُاْلَوَّ ؛ َوُاْلَْخذ 
ری، تیرس از ییگ ن انیدرز فیرا میییه از اکیزی ین هیتر ن و محبو یه بهترکبدان ای فرزند 

نیت اکایعنی نیانت، ینیشیه پکای  وهیتفا به آنچه بر تو واجب ساخته و گرفتن شکخداست و ا
 اند. ردهکار کان خاندانت، بدان یاو ن

ها در الگوپذیر بیشیتر اسیت. بیر  هر اندازه الگوها از کماط بیشتری برخوردار باشند، دایره ت ثیر آن
سیفارش کیرده و فرمیوده  بیت پییامبر ، مؤمنان را به پیروی از اهلاین اساس امیرالمؤمنین

 است: 
ُِ واَُسمتَهُ مَُفالَزمُ ا نظرواَُاهَلُبَيِتُنَبيِّك ُ يواُأَُمَُوُا َِّب نُلَينُه ي ًیُوَُمُِميوك ُثَيَرهم ُفلَينُي خِرج 

ي ُ  يواُوَُل َسيِبق وهُ وا َُفالِبي ُ دًیَُفِانُلَبَي ُ  ُرَُمُفُِوك ُيِ  مُفَتَِضيلِواُوُواُوُِانُنََهضيوا َُفانَهض 
مُفَتَُرُ خَُّأَُتَُ َََُلَُ ند، برویید و پیی رو به خاندان پیامبرتان بنگرید و بدان سو که می 2؛هِلكواواَُعَّه 

تیان بیاز  آنان را بگیرید که هرگز شما را از راه رستگاری بییرون نخواهنید کیرد و بیه هالکت
ها پیشی مگیریید کیه  نخواهند آورد. اگر ایستادند، بایستید و اگر برخاستند، برخیزید. بر آن

 گردید. شوید و از آنان پس نمانید که تباه می گمراه می

                                                           
 .444،   314. جالط الدین محمد مولوی بلخی؛ دیوان شمس، غزط شماره 3
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 شناسی دوره جوانیآسیب

*نیامرمرسدرانی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

شیتر در معیرض یه بایارند، به همان اندازه و بله جوانان از لطافت و صفا برخوردکبه همان اندازه 
ن بیودن سین، زودتیر از ییو پیا یتجربگی یل بین قشر به دلیهای گوناگونند. ا بیمبتال شدن به آس

را بیه  یاجتمیاع یها یها و نابسامان ید و ناهنجاررنیپذ یر میت ث یرونیو ب یگران از عوامل درونید
های دوره جیوانی  این قسمت به شش آسیب از آسییب آورند. در ادامه مباح  قبلی، در وجود می
 کنیم. نهج البالغه استخراج شده است، اشاره می 41که از نامه 

 ها های بروز آسيب عوامل و زمينه

تیی، اجتمیاعی، یری، اعتقیادی، اخالقیی، روحیی، تربایهای گونیاگون ف بیمت سفانه امروزه آس
ترین  هیا، از اساسیی ه درمیان آنایری و بلیشیگیه پکیند ک د مییاسی و... نسل جوان ما را تهدیس

ه بیا جوانیان میرتبط، و متصیدی کها و اداراتی است  ن و تمام افراد، سازمانیان، والدیف مربیوظا
ها و عوامیل  نیهید زمییهای جیوان، ابتیدا با بیامور آنان هستند. برای حل معضیالت و رفیع آسی

 م:ینک ها اشاره می ترین آن مرد که اکنون به مهکی ین قشر را شناسایری ایپذ بیآس
 . فقر ایمانی1

ری و بروز ناهنجاری در جوانان، اعتماد نداشتن به خدا در زندگی فیردی یپذ بیی از عوامل آسیا
و اجتماعی است. هه بسیار افرادی که با اصل خداشناسی، اعتقاد به ح  تعالی، مبدأ عالم بیودن 

مشالی ندارند، اما ایین انیدازه از اعتقیاد بیرای  ذات مقدس ربوبی و جاری بودن پیوسته تدبیر او

                                                           
 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.* 
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توحید کافی نیست. انسان موحد افزون بر توحید نظری، بایید توحیید عملیی نییز داشیته باشید و 
ت ثیرات آن اعتقاد و نظر بایید در اعمیاط و رفتیارش دییده شیود. توحیید عملیی در عملاردهیای 

بیه خداسیت. از همیین روسیت کیه امیام ها، توکیل کیردن  یابد که از جمله آن مختلفی بروز می
در نامه خود به فرزند جوانش بر مو؛وع توحید و خداباوری و نقش آن در زندگی ت کیید  علی

ِريٍزَُوُ»کرده و فرموده اسیت:  ََ وِرُك لَِّهاُِإلَ ُِإلِهَکَُفِإنََّکُ  لِْجئ َهاُِإلَ ُكَْهٍفُ َألِْجْئُنَْفَسَکُِف ُاْل م 
ام کارهایت، خود را به خدا بسپار کیه اگیر هنیین کنیی، خیود را بیه پناهگیاهی ؛ در تمَمانٍِعَُعِزيزٍُ

 «.  ای مطمئن و نیرومند سپرده
بر توکل به خدا در همه کارها و پناه بردن به او ت کید کرده است. هه بسیا میواردی کیه بیا  امام

د. افیزون بیر شیون های بزرگیی می ابزار دنیوی قابل انجام است، ولی همان موارد موجب گرفتاری
ایناه در مواردی که ابزار و اماانات وجود دارد، ت ثیرآن ابزار قطعی نیست و هه بسا این اماانیات 

ها اسیتفاده کیرد، امیا در عیین  ت ثیر معاوس و متفاوت داشته باشند. در زندگی باید از همه سبب
اناه خداوند در قرآن حاط به هیچ سبب مستقلی از اراده ح  تعالی به طور کامل اعتماد نارد؛ هن

ُه َمخَرجاً »کریم فرموده است:  َه َیجَعل لَّ ِ  اللَّ ـل   َو َمن َیتَّ َو َیْرُزْقُه ِمْن َحْیُث اَل َیحَتِسُب َو َمـن َیَتَوكَّ
ِه َفُهَو َحْسُبهُ  ٍْ َقدراً   َعلی اللَّ لِّ شی ُُ ُه ِل َه َباِلُغ أمِرِه َقْد َجَعَل اللَّ توکیل کنید، هر کس بر خدا  3:ِإنَّ اللَّ

برای او کافی است؛ زیرا خدا بر کار خود مسیلط اسیت و بیرای هیر هییزی قیدری تعییین کیرده 
 «.است

ن هسیتی پهنیاور ییوند دارد، هرگیز در ایه به خداوند متعاط معتقد است و با حضرتش پکجوانی  
ن یهنی ت خیارج نشیود.یند تا از جاده انسیانک شه سعی مییپندارد و هم خود را تنها و منزوی نمی

گیاه بیه پیوهی و سیرگردانی  چیشیود، ه باتر میایها و مصیائب، بردبیارتر و شی فردی در سیختی
شگاه خیدا بیه دسیت آورده اسیت، بیه یش در پیه برای خوکرامت و ارزشی کل یرسد و به دل نمی

رود. کودکیانی کیه از اوط بیا ایمیان بیه خیدا تربییت  اری از معضالت اجتمیاعی نمیییسوی بس
ای قوی و روانی نیرومند دارند. از دوران کودکی، رشید و با شهامت هستند و نتایج  هشوند، اراد می

 درخشان ایمان از خالط گفتار و رفتارشان به خوبی مشهود است.

درس خداپرستی را از پیدر بزرگیوار خیود فیرا گرفتیه و در دامین پیدری هیون  یوسف صدی 
                                                           

 .4و  2. طالق: 3
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کننیده، بیه فایر قیتلش  و ناراحت پرورش یافت. بیرادرانش پیس از رفتارهیای خشین یعقو 
افتادند. یای از برادران پیشنهاد داد او را در جایی دور از هشیم میردم در هیاهی بیندازنید، شیاید 

ردن کیه دور کیاروانی از راه برسد و او را از هاه برگرفته و با خود ببرد. بدین ترتیب به هدف خود ک
پرسید:  یی یابند. ابوحمزه از امام سجادرها شتن یوسفکاو از پدرش بود، برسند و از گناه 

بُِّ» ِ ُِف ُالج  ُألقَو َُ ُيَو ف  ؟؛ روزی که یوسف را برادرانش در هیاه افاندنید، هنید ِابَنُكَمُكاَنُيوس 
 «.ه ساله بودنُ  3؛كاَنُابَنُِ سِعُِسَّينَُ»حضرت در جوا  فرمود: «. ساله بود؟

ای دهار شده، جز ا؛طرا   کننده راحتای که در هنین و؛ع سخت و شرایط نا از کودک نه ساله
زای ایمان در این کیودک تیا آنجاسیت کیه  و جزع انتظار دیگری نیست؛ ولی اثر عجیب و حیرت

وقتی او را از هاه خارج کردند و به غالمی معامله نمودند، یای از حضار به و؛عش رقت کیرد و 
بیا  9حضیرت یوسیف«. دنسبت به این طفل غریب نیایی کنیی»از روی رأفت و مهربانی گفت: 

ُغ ْربَةٌُ»اطمینان خاطر و آرامش روان گفت:  ُفَلَيَْسُلَ   ِ آن کس کیه بیا خداسیت،  2؛َمْنُكَاَنَُمَعُاَِه 
 «.گرفتار غربت و تنهایی نیست

  . ناپختگی2

توانید  یای از موانع در مسیر تربیت و رشد جوانیان، خیام بیودن و نیاپختگی آنیان اسیت کیه می
ت عجوالنییه باشیید. انسییان در دورۀ جییوانی از نظییر جسییمانی و عواطییف و سییاز تصییمیما زمینه

اش مسییری آرام و مرحلیه بیه مرحلیه را طیی  احساسات، رشد سریعی دارد؛ ولی قوای عقالنیی
آگیاهی و  رسید. اگیر هیه کم سیالگی بیه سیر منیزط کمیاط می 31کند و در نهایت در سین  می
ياِبُ»فرمایید:  نییز می مؤمنیانتجربگی جوان، امری طبیعی است؛ هناناه امیر کم ُالشَّ َجْهيل 

ق ور ِْ َُم وٌرَُوُِعلْم    ِْذ  امیا   ،«ناآگاهی جوانیان پذیرفتیه و آگیاهی و دانیش آنیان نیاهیز اسیت 1؛َم
های جوانان ایین اسیت کیه همچیون زمینیی خیالی و مسیتعد، تیوان  خوشبختانه یای از ویژگی

در ایین نامیه ایین مسیئله را  امیام علیی بذرپذیری و رشد و شاوفا کردن استعدادها را دارنید.
َ ثُُُِِإنََّماُقَلْبُ »گوشزد کرده و فرموده است:  َِ ُُُُِاْل ؛ و ٍ ُقَبِلَتْي ُالَْخاِليَِةَُماُأ لِْقَيُِفيَهاُِمْنَُشييُُُْكَاْلَْر

                                                           
 .     94؛  عیراعلل الش. محمد بن علی صدوق؛ 3
 .44،   1ه الخواطر و نزهة النواظر؛ ج یتنبفراس؛  مسعود بن عیسی ابی 2
 .492،   1؛ ج غررالقکم و درر الکلمآمدی؛ عبدالواحد بن محمد تمیمی . 1
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جیوان در فصیل بهیار «. دط جوان همچون زمین کشت نشده است. هر هه در آن افانند، بپذیرد
هیایش  دارد، باید از جهالت خویش کاسته، بیر دامنیه آگاهی یجسمی و روح زندگی که توانایی

هیای راه کمیاط، در  بیفزاید. از این رو بر والدین الزم است در راه سعادت و نشان دادن پییچ و خم
 ها قرار دهند.  های الزم را در اختیار آن کنار فرزندان خود باشند و آگاهی

به دلیل احاطه نداشتن بر قواعید عیالم، اگیر بیا میواردی مواجیه  ویژه برخی جوانان، ها و به انسان
حی نداشت، گستاخانه زبیان بیه اعتیراض گشیوده و از یل صحیه و تحلیه به نظرشان توجکشدند 

در رهنمیود خیود بیه همیه اقشیار و  کنند. امام این موارد به عنوان خلل در نظام هستی یاد می
هیا در  د توقع داشته باشند همه مجهوالت برای آنینبا کند که خصو  جوانان هنین گوشزد می به

اری از امور در گرو گذشت زمان و بارور شیدن نهیاط یار گردد. دانستن بساای روشن و آش لحظه
ل َُمياُ»نیز به فرزنیدش فرمیوده اسیت:  شه و استعداد آدمی است؛ هناناه امامیاند َفإنَّيَکَُأوَّ

لِّمَتُ ُع  ُِفييِ ُُخ ِلقَتُبِِ َُجاِهًَلُث مَّ يََّرُِفيِ َُرأي َکَُوُيَِضيلُّ َِ وِر[َُوُ َ ُِمَنُاْلَمِرُ]اْل م  َوَُماَُأكثََرَُماُ َجَهل 
ِ ُبََِ َُذِلکَُ ُ  بِصر  َکُث مَّ ؛ تو در خلقت نخستین، جاهل بودی و سپس تعلیم یافتی و هیه زییاد بََصر 

شود. سیپس آن را بعید از  م میات در آن گ ماند و بینایی دانی و رأی تو در تحیر می است آنچه نمی
َُش ُْ»فرماید:  سپس می«. بینی آن می َُ ُبِ َُُِفِاْنُاَْشكََلَُعلَْي َُ َُعل َُجَهالَِت ِملْ   َْ َُفا َُ ؛ اگیر در ٌ ُِمْنُذِل

آرام بتوانی نظری بیه رازهیای  ن تا آرام کل افتادی، آن را بر نادانی خود حمل اای به مش فهم حادثه
 «.  عالم بیندازی

شیود کیه علییم  لم با تمام معادالتی که در آن جاری است، توسط خداونیدی میدیریت میاین عا
مطل  است و هیچ خأل و نقصی از آن جهت در آن نیست. بنابراین انسان بایید متوجیه باشید کیه 

ها احاطیه  آن  ها برای او روشن شود و بر همه تر از آن است که راز همگی آن ابتالئات دنیا، گسترده
پروردگیار   یک از این ابتالئات، از میدیریت حایمانیه تواند متوجه شود که هیچ  ، ولی میندکدا یپ

 عالم بیرون نیست. 
 . کاهش آستانه تحمل3

ها شیدن و برخورد هیجانی با مسیائل، از  قراری، تسلیم انواع وسوسه صبری، عجله داشتن، بی بی
« درخواسیت و پاسیخ فیوری»دنییای های دوره جوانی است. نوجوانان و حتی جوانان در  ویژگی

ها دو راه  الت، مصیائب و سیختیاشوند. این در حالی است کیه انسیان در برابیر مشی بزرگ می
و « ردن در نیزد خلی ایت نیااالت و شیاصبر و استقامت و ثبات نفس در مشی»تر ندارد:  شیب
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بیه آرامیش نید، کسیی راه اوط را انتخیا  کاگر «. تیااش خاطر و به هم زدن آرامش و شیتشو»
نید، افیزون بیر ککند؛ اما اگر فردی راه دوم را انتخا   رسد و پاداش و ثوا  صبر را دریافت می می

ن روسیت کیه ییش خاطر، از اجر و پاداش صبر نیز محروم خواهد شد. از ایعذا  روحی و تشو
ُِ »فرماید:  می امام علی ُالَْجَز َُأْهلَكَ   بْر  صیبر او را نجیات ندهید،  کسی کیه 3؛َمْنُلَْمُي َِّْجِ ُالصَّ

 «.صبری او را هالک خواهد کرد بی
 گوید:موالنا می

گفتلامانصدرهمنیكودمیاسمت


كهپ اهودافمهرجاغممیاسمت


صدرراراحمققمرینكمرداىفمالن


آخممروالعصممرراآنگممهرخمموان


صممرهممزارانكیمیمماحممقآفریممر


2كیمیاییهمچموصمدرآدمنریمر


در نامه خود، به صبر در مقابل نامالیمات زندگی سیفارش کیرده و فرمیوده اسیت:  یامام عل
ُالتََّصبُُّ» ل ق  َِْمُالْخ  َُوُِن ِِ و ْدُنَْفَسَکُالتََّصبَُّرَُعلَ ُالَْمكْر  يقَُِّعوِّ َِ ُِف ُاْل ؛ خویشیتن را بیر اسیتقامت در ر 

از  «.ار نیایویی اسیتبرابر مشاالت عادت ده که استقامت و شایبایی در راه ح ، اخیالق بسیی
 توان برداشت کرد: دو ناته مهم را می این سخن امام

ر. »1 داری به سهولت و آسانی در انسان تحق   یابد،  متفاوت است. اگر خویشتن« صبر»با « تصب 
ت بدان وادار سازد، « صبر»به آن  ر»و هر گاه فرد خود را با زحمت و مشق     1گویند. می« تصب 

مام اماانات رفاهی و آسایشی را در اختیار فرزندانمان بگذاریم؛ زیرا نوعی تنبلیی . لزومًا نباید ت2
دهیم. اگر هه فراهم کردن آسایش و اماانات رفیاهی  ها ترویج می عنصری را در میان آن و سست

های  هیون و هیرای خواسیته های مردان اسیت، امیا نبایید بیا اجابیت بی خانواده جزو مسئولیت
 طلبی آنان را ایجاد کرد. حتفرزندان، زمینه را

 . خيالبافی4

گیذارد.  یر میدر رفتیار و مینش جوانیان تی ث یادیشود تا حدود ز از نوجوانی آغاز می ییگرا لیتخ
ن ییرا در اییآورنید؛ ز های دنیای خارج در عالم خیاط، به آن رو می جوانان با علم به نبودن واقعیت

                                                           
 .107؛ تصحیح صبحی صالح؛ حامت نه  البالغهمحمد بن حسین شریف الر؛ی؛ . 3
 .393،   1032؛ دفتر سوم، بیت عهویمثهوی م. جالط الدین محمد مولوی بلخی؛ 2
 . 133؛   اخال  اسالمیاحمد دیلمی؛ . 1
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ذهین و  یرویت نیخیالت در صورتی موجب تقویابند. ت دست می یآرامش نسب یط، به نوعیشرا
 شود که به آن جهت بخشید. یم یو عمل یرا، فیهنر یها تیشه و بروز خالقیاند

اگر هه آرزو، مایه حیات و حرکت است؛ اما اگیر بیه صیورت آرزوی دور و دراز درآیید، بیدترین 
اند؛  بر حیذر داشیته عامل انحراف و بدبختی است. از همین روست که در روایات انسان را از آن

ُ»فرموده است:  هناناه امام علی  ِ اُا ِّبَيا وَلُاْلََمِلُأمَّ ُالَهَویَُوُط  َِ َُعلَيك مُاثََّاَن:ُِا ِّبا إنَّماَُأَخا  
ول ُاْلََمِلَُفي َِّس ُالِخَرة اُط  َُوَُأمَّ قِّ َِ َُعِنُال ترسیم: پییروی  من بر شما از دو هیز می 3؛الَهَویَُفيَص  ُّ

دارد و آرزوی دراز، آخیرت را از ییاد  زوِی دراز؛ زیرا پیروِی هیوس، از حی  بیاز مییاز هوس و آر
 آن حضرت در این نامه با طرح اعتماد به آرزوهای واهی، فرزندش را از آن برحذر داشته«. برد می

ُالََّّْوكَ »است:  و فرموده ََّ َُفِإنََّهاُبََضاِِع  ردن بیه آروزهیا کیه ایز ت؛ زنهار اايَّاَكَُوُاَل ِّكَاَلَُعلَ ُالْم 
 «.خردان است مکه یه آرزو، سرماک

بافی را در این آیه  اطیگونه آرزوپروری و خ نیامل اکی از مصادی  بارز و یاالله جوادی آملی،  آیت
ْعُدوَدة»فرماید:  داند که می شریفه می امًا مَّ اُر ِإالَّ َای  َنا النَّ ش به تین گفتند: هرگز آت 2: َو َقالُوْا َلْن َتَمسَّ

ران الهیی سیبب شیده بیود تیا کی هیا و الطیاف بیی نیزوط نعمت«. ی هنیدیما نخورد، جز روزها
گفتنید:  ه میکیخصیو   ز هستند؛ بهیلی عزیه نزد خدا خکاسرائیل میرور شوند و گمان برند  بنی

ُْ َنْحُن َأْبن» ِه َو َاِحب   ا ُْ اللَّ بودند خیدا فرزنیدان آنان معتقد «. میما فرزندان خدا و دوستان او هست 1:هُ ا
لی بزرگی هم انجام دهید، یل گناه خیاسرائ سی از بنیکبرد. اگر  و دوستان خودش را به جهنم نمی

افیت. از ایین رو بیود کیه ین است عذا  شود؛ ولی باالخره نجات خواهید اتنها هند روزی مم
ُهْ»قرآن فرمود:  ن ییهیا بیه هیه دلیلیی ا بیه راسیتی آن«. شان است ن، آرزوی باطلیا 4:ِتْلَك َأماِنیُّ

د و از عیذا  یه واقعیًا بیه سیعادت خواهنید رسیکینان داشتند یگفتند و هقدر اطم ها را می حرف
 3رد؟کدا خواهند ینجات پ

 . نگرانی از معيشت5

، ییک «روزی»رزق و روزی، یای از نیازهای اساسی انسان، و ترس از آینده و هگیونگی تی مین 
                                                           

 . 32؛ تصحیح صبحی صالح؛ خطبه البالغه  نه . محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ 3
 .01. بقره: 2
 .10. مائده: 1
 .111. بقره: 4
 .79،   2؛ ج پهد جاوید. ر.ک: محمد تقی مصباح یزدی؛ 3
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ی از حد  متعارف نگیذرد، عامیل تحیرک بیرای کسیب روزی نگرانی عمومی است. اگر این نگران
شیود  است؛ اما اگر افزایش یابد و از حد معموط بگذرد، به افزایش تنیدگی و فشار روانی منجر می

ر امیروز انگر باشد و تنها به ف ندهید آیاندازد. اگر هه انسان با و ر؛ایت از زندگی را به مخاطره می
ه دلیل تدبیر و دوراندیشیی بیا نگرانیی از آینیده تفیاوت دارد. از ایین نباشد، اما باید توجه داشت ک

در نامه خود، یقین و اطمینان را شیاه کلیید موفقییت و غلبیه بیر نگرانیی  روست که امام علی
َُوُِرْزٌقُيَْطل ب ي»دانسته و به فرزندش فرموده است:  ُِرْزَقياِن:ُِرْزٌقُ َْطل ب ي   ْزق  ُالرِّ ؛ کََُوُاْعلَْمُيَاُب ََّيَّ

ه او در طلیب تیو ایی آنیایه تو آن را بطلبی و ای آنیاه روزی بر دو گونه است: کبدان ای فرزند 
 «.  دیباشد و اگر تو نزد او نروی، او نزد تو آ

دن آن ین ساخته و رسیانسان تالشگر را مع ِی خداوند متعاط بر اساس اصل مصلحت، اندازه روز 
بب راحتی و آرامیش انسیان و لیذت بیردن بیشیتر او از ت، سین واقعین کرده است. باور ایرا تضم

ُِلمياذا»فرموده است:  شود. امام صادق زندگی می ْرص  ِِ يومًاَُفياْل َُمْقس  ْزق  اگیر  3؛َوُِاْنُكاَنُالرِّ
 «.ست؟یه یرا به عهده گرفته است، پس اندوه تو برا یروز یخداوند تبارک و تعال

 . نداشتن اعتدال  6

های نسل جوان و امری پسندیده و مطلو  اسیت،  ار، از دیگر ویژگیصراحت و شجاعت در گفت 
احتیاطی نینجامد. مت سفانه گاهی شیاهد اقیداماتی از سیوی  اما باید مواظب بود که این امر به بی

احتییاطی ییاد کیرد. یایی از اصیوط مسیلم  ر و بیتوان از آن به عنیوان تهیو   جوانان هستیم که می
امور زندگی اعم از دینی و دنیایی را به سه  شی است. پیامبر اسالمعقالنی، احتیاط و دور اندی

يب َهاٌتُبَييَْنَُذِليَکَُفَميْنُ َيَرَکُ»قسمت تقسیم کرده و فرموده است:  ُبَييٌِّنَُوُش  ٌُ َرا ََ ََلٌلُبَيٌِّنَُوُ ََ
َُِ ب َهاِتُاْر َكََبُالْم  َماِتَُوَُمْنَُأَخَذُِبالشُّ رَّ َِ ب َهاِتُنََجاُِمَنُالْم  ِْلَيمالشُّ َُلَُيَ يْث  ََ َماِتَُوُهَلََکُِمْنُ  2؛رَّ

گونه است: حالط وا؛ح و روشن و حرام آشاار و بدون ابهام و اموری کیه مییان ایین دو  امور سه
یابد و هر کس به شیبهات اقیدام  مردد است. هر کس شبهات را ترک کند، از محرمات نجات می

با اشاره بیه ایین  امام علی«. گردد د میشود و ندانسته هالک و نابو کند، مرتاب محرمات می
ْييرَُ»ناته به فرزندش فرموده است:  ََ ُِعَّْيَ ُ ُالْكَيفَّ َُفيإنَّ ُةَُِأْمِسْکَُعْنَُطِرييٍقُِإذاُِخْفيَتَُضيَللَتَ  

                                                           
 .31؛   الیاالم. محمد بن علی صدوق؛ 3
    .191،  1 ؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
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َللَُ ك وِبُاْلَْهوالُُِةُِالضَّ ؛ از رفتن به راهی که ترس و وحشت گمراهی در آن نهفته اسیت، َخيٌْرُِمْنُر 
ا پرهیز از ورطه سرگردانی و گمراهی، بهتر از گرفتار شدن در مشیاالت و فیرو خودداری کن؛ زیر

 «.هاست افتادن به گردا  وحشت
خورند، بیا همیان شیایعات وارد مییدان  ترین شایعات بازی می مت سفانه بعضی از جوانان با ساده

ی مجازی و کنند. گاهی انتشار یک خبر غیر واقعی در فضا دهند و قضاوت می شوند، نظر می می
بازپخش آن بدون تحقی  توسط جوانان پرشوری که اغلب نیز معتدط نیستند، هنان عرصیه را بیر 

دهید.  کند که در فضای واقعی جامعه برخوردهای بسیار زشیت و تلخیی رخ می جامعه تنگ می
گونه بیازی خیوردن جوانیان اسیت. انتشیار  ای از این شهادت طلبه شهید مصطفی قاسمی، نمونه

گونیه تحقیی   گونه جوان قاتل را تحریک کرد که بدون هیچ یرواقعی در فضای مجازی، آنخبری غ
گنیاهی را بیه شیهادت رسیاند.  و جستجو درباره خبر، دست به اسلحه برده و انسیان مظلیوم و بی

های لبنی که توسط بسیاری از  ایجاد یک جو متشنج و ناآرام در میان مردم ناشی از آلودگی فراورده
های  هیا و قضیاوت خوردن در فضای مجازی بازپخش شید، نمونیه دیگیری از ایین بازیجوانان 

 عجوالنه است.
کند تا نسبت به مو؛وعی اطمینان  به فرزند خود ت کید می از همین روست که امام الموحدین

ندارد، اقدامی انجام ندهد. این ناته بسیار مهمی است که جوانان باید همیشه به خاطر بسپارند و 
شیان وجیود  ا وقتی همه ابعاد یک مو؛وع برایشان روشن نشده است و خطر گمراهیی در مقابلت

 دارد، اقدامی انجام ندهند و از خدا بخواهند راه را برایشان روشن کند. 
وظیفه اساسی همگان در شرایط ظهور فتنه که ههره حقیقت پوشیده مانده و باطل با مخفی کردن 

وده، کسب بصیرت و آگاهی است. اگر انسیان در شیرایط وقیوع هویت خود اذهان را مشوش نم
افتید؛ امیا اگیر کسیی قیادر بیه  گران نمی فتنه، صاحب بصیرت و ادراک عمی  باشد، در دام فتنیه

هیای  بایید از ورود بیه مسیائل و راه تشخیص ح  و باطل نباشد، بنا بیر فرمیایش امیام علیی
 ناشناخته که آینده روشنی ندارد، پرهیز کند.
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 های اسالمیجایگاه کار و اشتغال در آموزه

 *انصارى علیر ا والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
، روانشیناختی، معنیوی، یمودن مسیرهای رشید میادیپ یاه برکاز عناصری است  ،کار و اشتیاط

 ی؛یرورت ،جامعیه یو بقیا یزندگ هادام یدارد. کار و تولید برا یادیبن یاجتماعی و اخالقی، نقش
ر بو تحریم اقتصادی  است ی که اهل کار، تالش و نوآوری باشد، ثروتمندتمل دارد.ر یناپذ اجتنا 

ر ییفق یا ار باشند، جامعهیاگرا و ب مصرف زه، تنبل،یانگ  بید آن ه آحاک یا اما جامعه ؛ثیر ندارد آن ت
های اجتماعی، اخالقی، روانشناختی و امنیتیی  آسیب  تواند زمینه و وابسته است. اشتیاط و کار می

ای  هنین جامعیه 3.امنیت ملی و اجتماعی نخواهد داشت ،اما جامعه فقیر و بیاار ؛را تنزط بخشد
 فرمیود: خیدا رسیوط سیت کیهین روهمیاز  .قدرت مقاومت ندارد ،دیدر برابر تحریم اقتصا

مَُ» َُُُُِإنِّيُُاللَّه  ُِب وذ  َزنُُِالَْهمُُُِِّمنََُُُأع  َِ َِْجِزَُوُالْكََسلَُُُِوُاْل يبْنَُُُِوُالْب ْخلَُُُِوُاْل مین از  !بیار خیدایا 2؛ َوُالْج 
کوشید  ایین نوشیتار میی .«بیرم و غم و ناراحتی و ناتوانی و تنبلی و بخل و ترس به تو پناه میی هم  

 .های اسالمی را تبیین نماید جایگاه کار و اشتیاط در آموزه

 الف( اهميت کار و اشتغال

داشیتن کشیورهای اسیالمی بیرای پیشیرفت و  .ای دارد نگاه ویژه ،اسالم به سرمایه و تولید ثروت
یازمندند. بسییاری به همین مو؛وع بیشتر از مو؛وعات دیگر نالملل،  بسزایی در عرصه بیننقش 

از ایین  ؛عدم تالش هر هه بیشتر در اقتصیاد اسیتسبب به  ،کشورهای استاباریی ها از تحریم
                                                           

 .کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلییی* 
کید بر آسیب. علی احمد پناهی؛ 3  9-4؛  ها ها و اولویت اشتغال زنان با تأ
 .443،   1 ؛ جهیقضره الفقیکتاٌب من ال. محمد بن علی صدوق؛ 2
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کیار، در تیراز  و انید های دینی مردم به  درآمدهای مجاز و کسب حالط تشیوی  شیده آموزه رو در
مایید: فر می عبادت خداوند و در ردیف مجاهدت در راه خدا معرفی شده است. پیامبر اعظم

ِ ونََُاُ» َُسْب بَاَدة  ِِ ََللُُُِْل َِ ُاْل ْز ًاَُأْفَضل َهاَُطلَب  طلیب  ،عبادت هفتیاد جیزء دارد و بهتیرین جیزء آن 3؛ج 
َُاُ»فرماید:  می نیز امام ر؛ا« حالط است ُبِِ ُِعيَالَي   َُماُيَك فُّ َُوَُجلَّ َُعزَّ ِ ُِمْنَُفْضِلُاِه  لَِّذيُيَْطل ب 

َُأْجرًاُِمَنُالْمُ  َُوَُجلََُّأْعَظم  َُعزَّ ِ وشد و فضل خدا ک ه در طلب روزی میکسی ک 2؛َجاِهِ ُِفيَُسِبيِلُاِه 
شیتر یند، اجر و پاداش او از مجاهید راه خیدا بکت یفاکاط خود را ید تا مخارج اهل و عیجو را می
مین معاش خانواده و کسب روزی حالط را در ردیف انبییاء قیرار  هنین تالش در راه ت هم .«است

ُيَِ ُُُِِِمنَُُُْأكَلََُُُمنُْ»فرماید:  ده و میدا َُُُُيَك يونُ ُُكَ ِّ ُثَيَوابَُُُالِْقيَاَميِةُِفييُُيَيْو ُُِعيَ اِدُاْْلَنِْبيَياِ َُوُيَْأخ يذ 
گییرد  در روز قیامت در ردیف انبیاء قرار می ،هر کس از محصوط تالش خود ارتزاق کند 1؛اْْلَنِْبيَا ُِ

تیا  کردنید کار است که رهبران الهی کار میی اطر اهمیت کسب و. به خ«گیرد را می و پاداش انبیاء
  .فرهنگ کار در جامعه نهادینه شود، مین نیازهای مالی ؛من ت

مین نیازهیای اقتصیادی  این بایستگی بدان جهت است که ایجاد جامعه توانمنید اقتصیادی و تی 
هیای  رو پیشوایان ما در قالیب از این؛ داردنیاز سرپرست خانواده  و به تالش افراد جامعه ،خانواده

مقیداری  کیه دمیرا د علی»د: یگو میفردی این فرهنگ بودند.  کردن  صدد نهادینه مختلف در
ردم: کیجلو رفتم و عیرض  .برد و می بود رده و خود شخصًا آن را بر دوش گرفتهکداری یخرما خر

يياِلُاَُاَُرمود: ف .نمکن بار را حمل یاجازه بده من به جای شما ا !نیرالمؤمنیای ام ِِ ْمِلي ُِب واْل َِ ُِب يقُّ ؛  ََ
مقام  4«.ندکاش حمل  ه خود بار زندگی را به سوی خانهکتر است  ستهیاط، شایسرپرست اهل و ع

 :  فرماید ی در این زمینه میمعظم رهبر
جیایی مشییوط کیار هسیتند ی  کنم کیه در هیر بخشیی و در هیر من به کارگران سفارش می

های کوهک، کارهیای دسیتی، کارهیای ماشیینی عظییم، کارهیای  ههای بزرگ، کارگا کارگاه
ایین دوران را دوران کیار جیدی تلقیی  ؛کشاورزی و روستایی ی این روزها را روز کار بدانند

                                                           
 .90،   3 ؛ جافیکالی؛ . محمد بن یعقو  کلین3
 . 00. همان،   2
 .271،  22 ؛ جعةیث الشیجامع أحاد. آقا حسین بروجردی؛ 1
 .24،   1؛ ج مجموعه ورامفراس؛  سی أبیی. مسعود بن ع4
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کنیید،  کنند و کار را هم عبادت بدانند. این کاری که شما برای توسعه و پیشرفت کشور میی
 3یک عبادت قطعی است.

 ب( نکوهش سستی در کار  

کننید و بیه کسیب و کیاری مشییوط  را که تنبلی میکسانی  اسالم در کنار تشوی  به کسب و کار،
ِ يونٌُ»فرمود:  رسوط اعظم کرده است.ناوهش  شوند، نمی ِ يوٌنَُمْل َُُعلَي ُُكَلَّي ُ َُُألَْقي َُُمينَُُُْمْل

برخیی ر د«. کسی که مخارج خود را بر گردن دیگیران بینیدازدملعون است ملعون است  2؛الََّّا 
به وجو  کیار اشیاره  ،ن استیکه بعد از وجو  نماز که ستون دتا آنجاست ت کار یروایات اهم

از  امییام صییادق .واجبییی را تییرک کییرده اسییت ،کسییی کییار نانیید . بنییابراین اگییرشییده اسییت
َِْ ُالْفَِريَضةُُُِالْكَْسِبَُُُطلَبُ »کند:  یت میروا خدا رسوط سیب پس از نماز واجیب، ک 1؛فَِريَضٌةُبَ

حیذر  بیر یو تنبلی یایاریمسیلمانان را از ب ئمیه:،ا سیت کیهین روهمیاز  «.و کار واجب اسیت
َُُُِإنَُّ»فرماید:  می داشتند. امام باقر می ُُُاِه  ُُُُِي بِْغ   خیوا  زییاد و  4؛َوُكَْثيَرَةُالَْفيَرا ُُكَْثيَرَةُالََّّيْو

 .«مورد غضب خداست ،بیااری زیاد
در شی ن خیود ندییدن مانند سختی کار و  یهای مختلف به بهانه ،سفانه امروزه برخی از جوانان مت

 ؛کارهای دولتی و اداری هستند و منتظرند تا در ادارات استخدام شیوند برخی کارها، فقط به دنباط
دانستند که بیایاری  زیرا می ؛دادند رین کارها را انجام میت این در حالی است که رهبران ما سخت

 هیا ناشیی از فقیر و امروزه برخی از طالق ؛ هناناهشود ی خانواده میموجب فروپاش ،کاری و کم
 آمده است:   . در روایتیبیااری است

کیرده و در اثر شیدت کیار عیرق  بودمشیوط کار را دید که سخت  امام باقرروزی فردی 
ص بیه یهقیدر حیر .باشید ن امیام سیجادین مرد جانشیابعید است با خود گفت:  بود.

انیدازه خیود را در راه آن بیه زحمیت انداختیه اسیت! بیه منظیور موعظیه و ن یاست که ایدن
ش یخدا تو را اصالح کند، تو از بزرگان قر حضرت گفت:به  و به حضورش رفت ،حتینص

                                                           
 .12/2/1417. بیانات در دیدار معلمان و کارگران، 3

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2304 

 .12،   3 ؛ جافیکالکلینی؛ . محمد بن یعقو  2
 .19،   111؛ ج بقاراألنوار. محمد باقر مجلسی؛ 1
 .101،   94 . همان، ج 4
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؟! اگر اجل یا ا به زحمت انداختهیدن ین روز، خود را براین ساعات گرم و آتشیدر ا ی.هست
بیه  ن حاط فرا رسد،یرت فرمود: اگر مرگ در اداد؟! حض یفرا رسد، جوا  خدا را هه خواه

خیواهم خیود را از منیت تیو و  یله مین وسیخدا قسم من در حاط اطاعت خدا هستم و به ا
ت یتو من را موعظه و هدا یول ،خواستم تو را موعظه کنم یگفت: من ممرد مردم حفظ کنم. 

 3.ینمود
حضرت کیار را اطاعیت خداونید ؛ ایناه کند این روایت ناات بسیار خوبی را به جامعه ارائه می 
. حضرت برای تصحیح اندیشه افیراد در میورد کند یم یمعرف یه افتخار و بندگیماو آن را  داند یم

بنیابراین  .کردنید یز میبه شدت از قسم خوردن پره کند، در حالی که ائمه: ارزش کار قسم یاد می
بتواننید مشیاالت های کار را تحمل کنند تیا  سختی قرار دهند و را الگو :جوانان باید سیره امامان

 اقتصادی خانواده را به درستی مدیریت کنند. در روایتی آمده است:
د. یید گردیه دهار گرسنگی شدکتنگ شد  بر امام علیای  به اندازهط مادی زندگی یروزی شرا 

م گرفیت بیه یصیمرد، تادا نیار پکنه یدر مدوقتی ار پرداخت. کرون آمد و به جستجوی یاز خانه ب
رده کی کالیرا  کخارا دید که زنی  و به آنجا رفت .دا شودیار پکد در آنجا ینه برود تا شایحوالی مد

توافی  رد و پیس از کبا او صحبت  د. علییاورد و آن را گل نمایه آ  بکارگری است کو منتظر 
اختمان شید و ردن گل بیرای سیکدن از هاه و آماده یشکارگری، حضرت مشیوط آ  کمزد  بارهدر

نیه بازگشیت. وقتیی بیه یاز آن زن گرفیت و بیه مد ،ه مقداری خرما بودکار، مزد خود را کان یدر پا
از آن خرمیا یایدیگر بیا  و علیی امبرییپ کیرد.ان ید، ماجرا را بیرس خدا محضر رسوط

   2د.یخوردند و گرسنگی آن روزشان برطرف گرد
 وظيفه دولت

 بیه دنبیاط دارد.را  یمتعیددهای  آسییب ،شیل. نبود را فراهم کند جوانان اشتیاطزمینه باید دولت 
سفانه در کشیور  بیااری مخصو  کشور ما نیست، اما متاگر هه شناسان معتقدند  امعهجبرخی 

الفسیاد در  به عنوان امسبب شده اغلب جوانان بدون شیل باشند. بیااری نیز کاری  ما به دلیل کم
طیالق و تبعیات  هیا، از آنکه یای  هایی را به دنباط داشته و آسیبه است جرایم ریشه دواندبیشتر 

                                                           
 .0،  114؛ ج بقاراالنوار. محمد باقر مجلسی؛ 3
 .44،   31. همان، ج 2



  121  هایاسالمیجايگاهکارواشتغالدرآموزه

میلیون جوان 4 /3 اکنون اما ،ساط دارند 37تا  13منفی پس از آن است. جمعیت فعاط کشور بین 
هیای  تهدید بزرگیی بیرای نسیلاست که رو به فزونی  ،به روز آمار خطرناک روز . اینبیاار داریم

 3آینده خواهد بود.
 ،های روشیمند است. اگر دولت با اتخاذ سیاست افزایی مهارت ر،های ایجاد کا هترین راهیای از ب
تیرین  هنانچه ایین رویایرد یایی از موفی  ؛شوند جوانان جذ  بازار کار می کند،افزایی  مهارت

 های عرصیه افزایش تولییدات در . برای مثاطندا ههای پیشرفته انجام داد است که دولت یهای روش
تیرین ثمیرات کیار و  زیرا تولید یایی از مهیم شود؛اشتیاط  کار وسبب افزایش تواند  یم ،مختلف

اگیر ای در امنیت اقتصادی و به دنباط آن امنیت روانی جامعه دارد.  کننده تالش است و نقش تعیین
 هارزش مضاعف یافتیه و ثمیر ،در مسیر معیشت  خانواده و ؛روریات جامعه قرار گیردمس له این 

وییژه در  بیه های اقتصادی پیامبر نگاهی به برنامه .وابستگی اقتصادی به دیگران است رفع ،آن
کیه  اسیت داشیتهدقیی   ریزی اقتصادی  برنامه ،که حضرت با هوشمندی ، گویای آن استمدینه
هیای  گسیترش فعالییت مهیارت افیزایش و ،حضیرتآن  ترین راهاارهای اقتصادی  از مهمیای 

در ت مین مواد غیذایی اهمییت  ،بر اشتیاط و رفع بحران بیااریزون اف کشاوری است. کشاورزی
   2ترین شیل پیامبران معرفی شده است. به یای از بهترین و محبو  ،دارد و در روایات یفراوان

 ج( آثار مثبت کار و تالش 

 در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد که برخیی یهای دینی، کار و تالش آثار مهم در آموزه
 ها عبارتند از: از آن

 پاداش معنوی و اخروی  . 1

ز اثرگیذار اسیت و ییاو ن یاخرو یبر زندگ ؛من اثرات فراوان بر زندگی دنیوی آدمی،کار و تالش 
 آمده است:  یتیهناناه در روا .آورد یاو را فراهم م ی موجبات رستگار

از کیارگران  یایی ی،سیعد انصیار ،گشیت میاز جنگ تبوک بر  امبر خدایکه پ یهنگام
زبر  یها لمس دست ،با او دست داد خدا رسوط یوقت .نه به استقباط آن حضرت آمدیمد

                                                           
 .23/14/1473؛ «های اجتماعی بیااری؛ شاهراه اصلی معضالت و ناهنجاری». خبرگزاری دفاع مقدس؛ 3

https://defapress.ir/fa/news/87329 

ُِِ: »491،   11؛ ج الکافیکلینی؛ . محمد بن یعقو  2 ْر ََِلَُأْرَزاَقَُأنِْبيَاِِِ ُِفيُالزَّ َُج َ ُاِه  ْرُُِِإنَّ  ...«.  َوُالضَّ
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هرا دستان تیو » د:یاز او پرس . حضرتر قرار دادیحضرت را تحت ت ث یو خشن مرد انصار
ا یی» کیرد: عیرض «.؟اسیت دهیبیه تیو رسی یخاصی یا ناراحتیآ است. ن طور خشن شدهیا

هیا  له آنیل و طنا  اسیت کیه بیه وسییدستان من بر اثر کار با ب یزبرالله! خشونت و  رسوط
دسیت او را  امبر اکیرمییپ «.کنم ین میام را ت م کشم و مخارج خود و خانواده یزحمت م

  3.«است که آتش جهنم آن را لمس نخواهد کرد ین دستیا»د و فرمود: یبوس
ِ ك مُْ»فرمایید:  می یعلامام  ََ َُأ َُُُِسِبيلُُُِِفيَُُماَُغْ َوة  َُُوُِعيَاِلي ُُُِلَِولَيِ ُُُِِيَْطل بُ ُُ ِ َُِغْ وَُُُِمنُُُِْبَأْعَظمَُُُاِه 

م ه   ِ ش فرزند یار در جهت رفاه و آساکلت یبه فض ،در راه خدا یهنگام  چ تالش صبحیه 2؛َماُي ْصِل
، کیار و تیالش در راسیتای روزی و رزق حیالط را اسیالم پییامبر گرامیی .«و خانواده  نیست

ُِمنُُُْبَاَتَُُُمنُْ»فرمایید:  و میکند  معرفی میشدگان  رتبه آمرزیده هم ََللَُُُِطلَِبُُُكَاَلًّ َِ َمْغف يورًاُُُبَاَتُُُاْل
   .«است  ده شدهیآمرز ،ه شب را خسته از طلب حالط بگذراندکهر  1؛لَ 

 در روایتی آمده است: 
دارم بیه طیرف اطلب هستم و دوست یمن دن»آمد و گفت:  مردی به محضر امام صادق

ا ییمنظیورت از طلیب دن»فرمیود:  امام صادق .«مند شوم ا بهرهیا بروم و از مواهب دنیدن
حیج و  ،صدقه ،ام و صله رحم ن معاش خود و خانوادهیمنظورم ت م»رد: کعرض « ست؟یه

َُُهَذاَُطلَيبَُُُلَيَْسُ»فرمود:  امام صادق .«ام ه به دست آوردهکله آن مالی است یعمره به وس
   4.«ه طلب آخرت استاست، بلیا نین طلب دنیا ؛اْلِخَرةُُُِنْيَاَُهَذاَُطلَبُ ال ُُّ

 افزایش موقعيت اجتماعی   . 2

ر و ییخ هر جا تییبر عملارد و کار مردم است. در تار یمبتن یتحوالت جوامع بشر ،نظر قرآنماز 
هیا  ن انسیانییا ست.داشته اریشه در عملارد مردم  ی رخ داده است،هه مثبت و هه منف ی،تحول

 ،دهید یکیه رخ می یو شاسیت یروزییداشته باشند. هیر پ یکنند هه سرنوشت ین مییهستند که تع
زییرا سیبب  ؛تالش اسیتو کار  ،یای از عوامل مهم عزتمندی . بنابراینهاست جه رفتار انسانینت

                                                           
ُصيل ُ: »305،   2 ؛ ج اسد الغابة فی معرفة الدقابةاثیر؛  . علی بن محمد ابن3 ِ يول ُاِه  ِ َُرس  ُيَ  ُعليي ُوُآلي ُفَقَبََّل اِه 

هاُالََّّار ُيٌ َُل ََمسُّ ِِ    «.َوقاَلُهِذ
 .35،   2 ؛ جدعالئم اإلسالم ون؛یح نعمان بن محمد ابن .2
 .207؛   األمالیصدوق؛ ؛ محمد بن علی 2،   388؛ جبقاراألنوار . محمد باقر مجلسی؛1
 .92،  3؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 4
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کننید  تصور می عضیب این در حالی است که .انسان به سوی دیگران دست دراز ناندکه شود  می
هیای  از ایین رو بیه دنبیاط شییل ؛دهید منزلت انسان را کاهش میی ،کارگریویژه  به ها برخی کار

 ییامبران وپخیالف سییره بیر زیرا این رویایرد  ؛قابل قبوط نیستهرگز این نگاه  .آبرومندی هستند
 است.  ائمه
َُِ» فرمود: که خداوند متعاط به حضرت داوودروایتی آمده است در  َِْمُاْل ُِن ُ َْأك يل  َُ ُلَْوََُلَُأنَّي بْ  

حضیرت  «.کیردی المیاط ارتیزاق نمیی تو بنده بسیار خوبی هستی، اگیر از بییت ؛ ِمْنُبَيِْتُالَْمال
خداونید  «.؟هه کنم که این نقیص مرتفیع شیود !پروردگارا»عرض کرد: و به گریه افتاد  داوود

گییری از  بهیره وبیا سیاخت زره  دسازی را به او تعلیم داد و پس از آن حضیرت داوو  متعاط زره
نییز بسییاری منشاء فواید اجتماعی  . ؛من آناه این کار حضرتنمود رنج خود ارتزاق می دست 

   3شد.
خیود را موقعییت اجتمیاعی  بیا اظهیار نیازمنیدی بیه دیگیران،شود که انسیان  سبب میبیااری 

، عیزت و یبزرگی هییما وشیش راکار و کی، ینیان دیشوایپ ست کهرو  ینهماز  دار کند. خدشه
و برخیورداری از کیار و حرفیه مناسیب را از عوامیل ایجیاد منزلیت و آبیروی دانسیته  2یسربلند

را  یانسیان !فرزنیدم»فرماید:  می خطا  به امام حسن علیامام  اند. معرفی کردهاجتماعی 
ش یهیا چ نیدارد، لییزشیه هیک یسکرا ین؛ زاش است، مالمت میو رزق خو یه به دنباط روزک

 کشیاند: میکفیر سیوی نبوی و علوی، فقر و نداری انسان را به بنا بر روایات  1«.ار خواهد بودیبس
َُأنُْ» قیدرت تعقیل و  هنیین . هم«دهید فر قرار میکفقر انسان را در آستانه  4؛ك ْفراًُُُيَك ونَُُُكَاَدُالَْفْقر 

َِْقيلَُُُِفْقَرَُمْذهَلٌَةُلِليََّّْفِسُالُُُْنَُِّاُ»آفریند:  اندوه فراوان می و کند ورزی را ؛عیف می اندیشه َُُمْ َهَشيٌةُلِْل
َُُُُِجالِبٌُ و م  . در روایت «اندوه ه سرگشتگِی عقل و آورندهینه فقر، خوارِی جان است و مایهر آ 3؛لِلْه 

                                                           
 .93.  همان،  3
ُِ: »14،  19 ؛ جعةیوسالئل الش ن حر عاملی؛ . محمد بن حس2 ُاُُُِقَاَلَُأب وَعبِْ اِه  ِ ُيَاَُعبَْ ُاِه  َكَُقياَلَُوُلَِمْولً ُلَ   فَْظُِعزَّ َْ

ي َُُُماُِعزِّ ِِلْت  وِقُُُِفَ اكَُُُج  َكُِإلَ ُس  وُّ  ...«.قَاَلُغ   
ُكَث َرتَُخطاياَُِلُ َل ْمُإنسانايَطل بُ : »39،  17؛ جبقاراألنوار. محمد باقر مجلسی؛ 1 ُق و َ   َُ  «.ق و َ   ُفََمنَُعِ 
 .419،  2 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 4
 .137؛  م و المواعظکون القیعثی واسطی؛ ی. علی بن محمد ل3
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َُاُ» دیگری آمده است: ُي ْخِر   تِ َُُُِعنُُُْالْفَِطنَُُُلَْفْقر  جَّ ِقلَُُُُّ  فقر، زبیان شیخص  3؛ ُِ ُِبَلْ َُُُِفيُُغَِريبٌَُُُوُالْم 
امیام های  در توصییه «.ب اسیتیر در شهر خود، غریبندد و آدم فق لش فرو مییان دلیرا از ب کریز

دار ییخر ،ر است. سخنشیر، حقیفرزندم! آدم فق»نیز هنین آمده است:  به امام حسن علی
نامنید  ا دروغگو میراستگو باشد، او ر ریفقاگر شود.  شناخته و دانسته نمی ،ندارد و مقام و مرتبتش

 2«.خوانند ز باشد، نادانش مییاگریو اگر زاهد و دن
جوان توانا و نیرومندی را دید که اوط صبح به کیار و  .با اصحا  نشسته بود اکرم  روزی رسوط

این جوان شایسته میدح »گفتند:  ،تالش مشیوط شده است. کسانی که محضر آن حضرت بودند
 فرمود:  حضرت«. انداخت رومندی خود را در راه خدا به کار میو تمجید بود، اگر جوانی و نی

کند که در زندگی محتاج دیگران نباشید و از  اگر این جوان برای معاش خود کار و تالش می
دارد. اگیر بیه نفیع پیدر و میادر و  میی  نیاز گردد، او با این عمل در راه خدا قیدم بیر مردم بی

و قصد دارد با این کار زنیدگی آنیان را تی مین کند  میخود کاری ؛عیف و یا کودکان ناتوان 
کند تا با درآمد خود  . اگر کار میباز هم راه خدا خواهد بود ،نیازشان سازد کند و از مردم بی

دستان مباهات کند و بر ثروت و دارایی خود بیفزاید، او به راه شیطان رفته و از صراط  بر تهی
 1 ح  منحرف شده است.

 های اجتماعی    زی در برابر آسيبسا مصونيت. 3

باع  انباشته  یاریاب است.از معضلی به نام بیااری ناشی ها  ناهنجاری بیشتر معتقدندمحققان 
هیه دهید.  یسیوق می یانحرافات اخالق سوی ها را به ن فراوان در درون افراد شده و آ یشدن انرژ

بیه  ،مقیدس سیربازی س از پاییان دورهاکنون پیو بوده تحصیل  نباطها به د ساط بسیار جوانانی که
بیه میواد  بینند و برای رهایی از این فایر آزاردهنیده، میدر خانه فردی ا؛افه خود را دلیل بیااری 

شناس اجتمیاعی  آسیب ،دکتر باهر 4آورند. روی میمخدر و تفریحات دودی مانند قلیان و سیگار 
 انیواع جیرایم، جمله سرقت، اجتماعی ازناهنجارهای بیشتر الفساد است.  ام ،بیااری»گوید:  می

                                                           
 .41،  13؛ جبقاراألنوارمحمد باقر مجلسی؛ . 3
 .111؛  جامع األخبارری؛ ی. محمد بن محمد شع2
 .137،   4؛ ج دیث   روایام تربیتیالق. محمد تقی فلسفی؛ 1
 .41/13/1473؛ «پدیده بیااری و ت ثیر آن بر روی جامعه»رسانی دانا؛  . شباه اطالع4

https://www.dana.ir/news/861820.html 
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ارزشیی را در جوانیان بیه وجیود  افسردگی که زمینه بزهااری و احسیاس بیی و فقر فساد، فحشا،
 یارکیاگیر نفیس را بیه » آمده است:مانه ایح یدر سخن 3«.، ناشی از بیااری آنان استآورد می

بیه گنیاه  ی،نااعت مشیولش نو اط یند و اگر به بندگک ی، تو را به خودش مشیوط مینامشیوط ن
   2.«ندک یمشیولت م

3همتاگرسلسلهج دانشودموربوانركهسلیمانشود

 منابعفهرست 
 ق.1317دار الفار،  ؛ بیروت:اسد الیابة فی معرفة الصحابةابن اثیر، علی بن محمد؛  .1
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 . ق 1314،  ه قمین حوزه علمیانتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس
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 ش.
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 1در خانه پیامبر خدیجه
 جعفرمربضیعاملی عالمه

 اشاره

 در تاریخ پر فراز و نشیب اسالم، کمتر بیانویی در جامعیه زنیان همچیون حضیرت خدیجیه
منیدی از صیفات عیالی و رفتیار برخاسیته از  درخشیده است. بهره خدا همسر بزرگوار رسوط

 هیر ،زشها پس از رحلت جانسیو که تا ساطبود هنان شخصیتی از وی ساخته  ،بینش متعالی او
و از او به بزرگی یاد  شد های مبارکش جاری می اشک بر گونه ،شنید نام او را می رمگاه پیامبراک

اولین زن مسیلمان بعید  ،ترین زنان عر  قبل از اسالم از نیاوترین و عفیفآن حضرت  .نمود می
. زنیی داز اشراف ماه و زنیی خردمنید، هوشیمند، بیا دراییت، پارسیا و پاکیدامن بیو و نیز اسالم

رغم ایناه بزرگان بسییاری در مایه از  علی روایات فراوان،تاجرزاده، بزرگ و ثروتمند که به استناد 
اظهار نمود. این نوشیتار در  تمایل خود را به ازدواج با پیامبر او خواستگاری کرده بودند، اما او

 .پاسخ تدوین شده است قالب مقاله و پرسش و

 سفر به شام

حضیرت این سفر تجاری و برای  2.سالگی برای دومین بار به شام سفر کرد 23در سن  پیامبر
سیخت شید، حضیرت  و پیامبر ابوطالب هنگامی که روزگار بر حضرتبود.  خدیجه

 حضیرتقبوط نایرد کیه خیود بیه  اما پیامبر ،آن سفر را به حضرت پیشنهاد داد ابوطالب
 حضییرتبییه  و پیییامبر ابوطالییب حضییرتپیشیینهاد دهیید. وقتییی گفتگییوی  جییهیخد

                                                           
 . برگرفته از دانشنامه حضرت خدیجه. 3
 . 7،   11؛ جواربقاراالن. محمد باقر مجلسی؛ 2
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پیشیینهاد تجییارت داد و دو برابییر وجهییی کییه بییه دیگییران  رسییید، او بییه پیییامبر خدیجییه
 شناخته بود.راستی کالم، امانت و اخالق کریم او را  زیراعطا کرد؛  به پیامبر ،پرداخت می

و او  کیردصیحبت  جیهیخد حضیرتخیود بیا  ابوطالیب حضیرت ،تابرخی روایبنا بر 
 به وی داد. ،را اعالم داشت و آنچه اجرت خواست شمایلخشنودی و ت

و هند برابر دیگران سود برد. در سفر، کرامات روشینی از ایشیان  شدبه شام انجام  سفر پیامبر
 خدیجیه حضیرتتمیام اتفاقیات را بیه « َسیر یمِ »وقتی کاروان به مایه بازگشیت،  شد.ظاهر 

پسیر  بیرایدیده بیود،  نچه خود از پیامبرها را به ا؛افه آ آن خدیجه حضرتگزارش نمود. 
 کرد.  بیان« ورقة بن نوفل»عمویش 

   خدیجه حضرتبا  ازدواج پيامبر

هیا  شرافت، در زمره بهترین زنان قریش و ثروتمندترین و زیبیاترین آن نظراز  خدیجه حضرت
تمیام گفتنید و  میی« سییده قیریش»شید و بیه او  خوانیده میی 3«طیاهره»بود. در عصر جاهلیت 

 کردنید؛بزرگان قریش از وی خواستگاری  2خویشاوندانش تمایل شدیدی به ازدواج با او داشتند.
 حضیرت امیا 1،«أبوسیفیان» و« ابوجهل»، «بها  صلت بن أبی»، «طیمع یعقبة بن أب»از جمله 

ات ایرا به خاطر اخالق ارزشمند، شرافت نفس، مل همه را کنار گذاشت و پیامبر خدیجه
ای که در او سراغ داشیت، انتخیا  نمیود. بیه اسیتناد رواییات فیراوان،  صفات متعالیه پسندیده و

 حضیرتاظهیار نمیود.  بود که در ابتدا تمایل خود را به ازدواج با پیامبر خدیجه حضرت
 زییرارفتند؛  ، عموی خدیجهاش و تعدادی از قریش، نزد عمرو بن أسد با خانواده ابوطالب

 4کشته شده بود. ،نگ فجار یا پیش از آندر ج جهیخد حضرتپدر 

  ابوطالب حضرتخطبه 

را بیرای  جیهیخد حضیرتپانزده ساط قبل از بعثت،  ابوطالب بنا بر نقل مشهور، حضرت
 اش هنین فرمود: و در خطبه کردخواستگاری  پیامبر

                                                           
 .  201،   3؛ ج ز الدقابةییتم یاألصابة فحجر عسقالنی؛   . ر.ک: ابن3
 . 273،   2؛ ج ةیة و الههایالبداکثیر دمشقی؛  . ر.ک: ابن2
 .  22،   11؛ ج بقاراألنوار. محمد باقر مجلسی؛ 1
 . 147،   2؛ ج معرفة األلئمة یکشف الغمة ف. علی بن عیسی اربلی؛ 4
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داد و در  که ما را از نژاد ابراهیم و فرزندان اسماعیل قیرار ،حمد و سپاس صاحِب این بیت را
 ،بیریم حرم امن پناهمان بخشید. ما را حاکم بر مردم گمارد و شهری کیه در آن بیه سیر میی

برایمان مبارک کرد... ]سپس گفت[ این پسِر بیرادِر مین بیا هییچ میردی از قیریش مقایسیه 
تر آید کیه در  شود، اال ایناه بزرگ مگر ایناه او برتر آید! با هیچ مردی مقایسه نمی ،شود نمی
گذرا و سایه فناپیذیری  اما ثروت، میهمان ؛تی همتایی ندارد. اگر هه ثروتش اندک استهس

ایم تا وی را بیا ر؛یایت و امیر خیودش، از تیو  دارد و ما آمدهتمایل  جهیاست. او به خد
نقید و نسییه  ،خواستگاری کنیم. کابین او به عهده من، از امیواط مین، هیر آنچیه بخواهیید

 3برای او بهره فراوان و دین رایج و رأی کامل است. ،حب این خانهپذیرم. سوگند به صا می

 ابوطالب حضرتنگاهی به سخنان 
ایین  کنید. روشین میبرای همگیان ا ر خدا ، جایگاه واالی رسوطابوطالب حضرتخطبه 
منتظیر یافتنید و  های نبیوت و نیور هیدایت را در او میی مردم عالمتحاکی از آن است که خطبه 

بشارت آمدنش را داده بودند. فردی کیه  عیسی و ی همان کسی باشد که موسیوبودند که 
تیر از او  هر مردی که با او مقایسه شیود، وی بیزرگبرتر از اوست و با هر کسی که سنجیده شود، 

در مییان میردم آن هاشیم  بنییگویای شرافت و احتیرام  ابوطالب حضرتخواهد بود. سخنان 
 از دیدگاه عر  است.خداوند برای افراد دور و نزدیک  حرمروزگار و محل امن بودن 
نشیانگر نگیاه ژرف و واالی او بیه  ،و بیان مالکی برتیری بیر مردهیا کالم او درباره فقر پیامبر

با پختگی و هوشیاری و بردبیاری مو؛یع  ،دهد او در برابر واقعیات انسان است؛ هناناه نشان می
   .رفتگ می

  خدیجه حضرتمهریه 

اش بیود، امیا  از ماط خود، ؛امِن مهر شید؛ هنانایه مفیاد صیریح خطبیه بوطالبا حضرت
عجییب »آن را برگرداند و مهر را از ماط خود تضیمین نمیود. فیردی گفیت:  خدیجه حضرت

از ایین سیخن رنجیید و فرمیود:  ابوطالب «.است که مهر به نفع مردان و در عهده زنان باشد!
اما اگیر  ؛ترین مهریه خواستارند ن بها و سنگینیها را با باالتر آن اگر همانند پسر برادر من باشند،»

 «.های سنگین امثاط شما باشند، حا؛ر به ازدواج نخواهند شد؛ مگر با مهریه

                                                           
 . 493و  493،  3؛ ج الکافین یعقو  کلینی؛ . محمد ب3
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 نمونه برتر  ،خدیجه حضرت

فقیط بیرای شود. لذت ماط و شیهرت را  میرور زرق و برق دنیا نمی ،بانوی خردمند، فاور و آزاده
ها بتواند مقاصد عیالی  که به وسیله آناست هیزهایی به دنباط بلاه  خواهد؛ ن نمیلذت بردن از آ
بر سینه بزرگان قریش او  .انجام داد خدیجه حضرتگونه که  آن کند؛و متحق  ، حیات را دنباط

ای  که اندوختیه برآمدو صاحبان زر، زور، مقام و سلطنت دست رد زد و در جستجوی مرد فقیری 
هیا هشیم  نیز همین است؛ زیرا او به هییچ ییک از ایین شنهاد ازدواج او به پیامبرسر  پی .ندارد

شیوند.  ها گاهی موجب نابودی زندگی و انسان، حتی همه انسانیت می ندوخته بود؛ هه ایناه این
ات پسندیده، واقعیت در رفتار و تعالی در هدف ا، تنها به اخالق فا؛له، ملخدیجه حضرت

توانند ثروت، مقام و قیدرت را تسیخیر نماینید و هیر  ها اموری هستند که می ینازیرا د؛ یاندیش می
 .هیز را در خدمت انسان و انسانیت و تاامل او به مراتب عالی قرار دهند

 حضیرتگوینید  هیایی کیه دارنید، میی سیلیقه، روش و سیبک عموم مورخین، به رغم اخیتالف
بیوده  ت که او برترین همسیر پییامبرزیباترین زن قریش بود؛ هناناه تردیدی نیس خدیجه

 خدیجیه حضیرترا نسیبت بیه  راز ناراحتی برخی از زنان پیامبرتواند  می است. این ناته
جیویی او  صیدد تضیعیف و عییب پیوسیته در ،حتی بعد از رحلیتش که دکنروشن  ناگمهبرای 
 مییان« هسیلم ام»د زنیدگی نایرده بودنید. شیای به رغم ایناه هرگز با او در خانه پیامبر ؛بودند

فضیلت، اخالق، محبت و حتی زیبایی در مرتبه دوم باشد؛ هنانایه از نظر از  همسران پیامبر
 .آید به دست می سخن امام باقر

کیه  آن حضرت ، پیوسته با ناراحتی و توطئه سایر همسرانزنان صاحب جماط و اخالق پیامبر
شدند. این  ملتزم نبودند، مواجه مینیز  ر پیامبربهره و به رعایت کامل اد  در براب از زیبایی بی

 داد.  را نیز آزار می پیامبر ،ها و رفتارها گیری مو؛ع

 به طمع ثروتش ازدواج کرد؟ خدیجه حضرتبا  آیا پيامبر

بیه  پییامبر ی معتقدند کنند های ناروا اسالم را متهم می برخی مستشرقین ی که پیوسته با تهمت
   3د.با او ازدواج کر خدیجه حضرتمواط انگیزه رسیدن به ا

بیرای دعیوت بیه  را با مییل و رغبیت دتمام امواط خو جهیخد این در حالی است که حضرت
                                                           

 .11؛   کتاب الهبوة. محمد حسن آط یاسین؛ 3
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شیخ محمید حسین  3داد.پیشنهاد ازدواج  . او بود که به پیامبراسالم و در مسیر دین انفاق کرد
 و یی در طیوط حییاتشهخدیجی حضرتر او از یو تقد معتقد است عالقه پیامبر ،یاسین آط

شد کیه  همسران حضرت می یبرخ حسادتکه موجب  جهیخد حضرت رحلتحتی پس از 
ل وا؛حی بر بطالن ایین اندیشیه یرا دیده و نه با او زندگی کرده بودند ی دل خدیجه حضرتنه 
 2ت.اس

 ازدواج کرده بود؟ قبل از پيامبر خدیجه حضرتآیا 

عایشیه، دوشییزه نبودنید. دربیاره  غییر از ران پییامبرکیه همسینویسان معتقدنید  برخی تاریخ
عتی  بن »های  با دو نفر دیگر به نام ،گویند: او قبل از ازدواج با پیامبر می خدیجه حضرت

. در ها صاحب فرزند نییز شیده بیود ازدواج کرده بود و از آن« التمیمی هابوهال» و« عابد مخزومی
توسیط  ،بسییاری از سیخنان در ایین میورداط دارد این سخنان تردیید جیدی وجیود درد و احتمی

 .بازان پردازش شده باشد سیاست
« زرار  بین نبیاش»است یا « نباش بن زرار »نامش آیا  دارد کهوجود اختالف « ابوهاله»درباره نام 

 حضیرتآیا هند، همان فرزنیدی کیه  1آیا او صحابی بوده است یا خیر؟ایناه یا هند و یا مالک و 
اگر فرزند عتیی  باشید، او دختیر  ؟از این شوهر بوده یا از دیگری است؟ نیا آوردهبه د خدیجه

3؟کشته شد یا در بصره به مرض طاعون اال  پسر و آیا او در جنگ جمل در سپاه علی و4است
 شود. اما در این فرصت فقط به هند ناته پرداخته می

در کتیا  خیود و مرتضیی در   ،وفیاحمد بالذری و ابوالقاسم کی گوید: میابن شهرآشو   اول:
هیای  بیا توجیه بیه آنچیه در کتیا ی  کنند که پیامبر روایت می تلخیصو ابوجعفر در  شافیال

بیا ی  3انید بوده جیهیخد حضیرتآمده که رقیه و زینب دختیران هالیه، خیواهر  البدع و االنوار

                                                           
 . 273،   2؛ ج ةیة و الههایالبداکثیر دمشقی؛  . ابن3
 .14؛  کتاب الهبوة. محمد حسن آط یاسین؛ 2
 )پاورقی(. 137،   1؛ ج األوالئل. حسن بن عبدالله عساری؛ 1
 «.  د با صیفی بن عائذ ازدواج کرد و محمد بن صیفی را به دنیا آورداین هن»گوید:  وی می. همان. 4
 . 112و  111،  4؛ جز الدقابةییتم یاالصابة فحجر عسقالنی؛  ابن. ر.ک: 3
 . 137،   1؛ ج طالب مهاقب آل ابیابن شهرآشو  مازندرانی؛ . 3
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همین معنا را ت یید یز . او خود نعذرا )دوشیزه( بود در حالی ازدواج کرد که او خدیجه حضرت
 کند. می

اسیت  ، ایینگوید: اجماع خا  و عام صاحبان آثار و ناقلین اخبیار نیز میابوالقاسم کوفی  دوم:
و او همه  کردندخواستگاری  خدیجه حضرتاز  بزرگان قریش، رؤسا و جوانمردانهمه که از 

ناراحیت شیدند و او را تیرک با وی ازدواج کرد، زنیان قیریش از او  خدا کرد. وقتی رسوط را رد  
بزرگان و امرای قریش از تو خواستگاری کردند. همیه را رد کیردی و بیا محمید، »کردند و گفتند: 

 «.م ابوطالب، فقیر و تهیدست ازدواج نمودی؟یتی
بیه همسیری میردی بیدوی از  خدیجیه حضیرتتوانند بپذیرند کیه  حاط اهل فهم هگونه می

نظرییه غییر قابیل قبیولی کیه  3رگان قیریش را رد کیرده اسیت؟تمیم درآمده و خواستگاری بز بنی
توانید  ، نمیی«ممان نیست زنی شریف و زیبا در این مدت طوالنی بدون شوهر بماند» گوید می

توانید  نمیینظرییه غییر قابیل قبیوط ایین  زییرارا رد کند؛  االستغاثة ، مؤلفسخن ابوالقاسم کوفی
 تمیم را بپذیرد. ازد و مردی از بنیمصحح آن باشد که او بزرگان قریش را رها س

او سلطه پدرانه نداشت تا او را بیه  اش بر   در جنگ فجار کشته شد و ولی خدیجه حضرت پدر
، مجرد باقی مانیدن زنیی شیریف و زیبیا بیرای میدتی مجبور کند.خواهد،  ازدواج با کسی که می

ضیلت و کاملی باشد که وجیودش البته اگر برای دستیابی به مردی باف اهمیت نیست. ای کم مس له
ممان است عجیب باشد که کسیی بیه  .تواند قابل قبوط باشد ، میدر آن عصر کمیا  بوده است
 امابا آن موقعیت و مزیت،  جهیخد حضرتویژه کسی همچون  خواستگاری او نرفته باشد؛ به

 .گاری کردندگونه نبود؛ بلاه بزرگان قریش از او خواست این خدیجه حضرتمو؛وع در مورد 
 خدیجیه حضیرتفرزنید « هالیه حارث بین أبی»گویند اولین شهید اسالم،  برخی می سوم:
ایین سیخن امیا  2کیرد؛ دعوت به اسیالم را آشیاار شهادت او زمانی رخ داد که پیامبر .است

شیهید اسیالم،  یننقل شیده، اولی« قتاده»روایتی که به سند صحیح از بنا بر پذیرفتنی نیست؛ زیرا 
نقیل نیز عباس  ابناز  4روایت شده است.مطلب نیز همین « مجاهد»از  1ه مادر عمار است.ُسمی

                                                           
 .   91،  1؛ ج االستغاثهابوالقاسم علی بن احمد کوفی؛ . 3
 .  412و  411،  1؛ ج األوالئلعبدالله عساری؛ حسن بن . 2
 .  443،  3؛ ج ز الدقابةییتم یاألصابة فحجر عسقالنی؛  ابن. 1
 . 441،  3؛ ج االستیعابوسف بن عبدالله ابن عبدالبر؛ ی. 4
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 3ها اولین افرادی بودند که از مسلمانان به قتل رسیدند. است که پدر و مادر عمار کشته شدند و آن
اولین مرد شهید است. ایین  ،نخستین زنی است که شهید شد و حارث ،مگر آناه ادعا شود ُسمیه

ایناه کلمه شهید بیا ییک واژه بیر ویژه  است؛ بهها مخالف  و با ظاهر سخنان آن، بعیدنیز ماط احت
 ح.یجر ل ویشود، مانند قت ر و مؤن  اطالق میکمذ

صف شهادت بر آن ثابت شود؛ هون مشتقات، بر ذاتی داللیت وشهید، شخص یا ذاتی است که 
تقی به معنای شخصی اسیت کیه دارای  دارند که وصفی برایش ثابت شده است. از این رو، کلمه

کلمه شخص یا ذات یا مانند آن، بر مرد و بر زن و نیز بر هر دو  است و قائم نیز هنین است.تقوی 
لْمَُُُِطلَبُ »شود. بر همین اساس، عبارت  اطالق می ِِ ْسِلمُُك لُُُِفَِريَضٌةَُعلَ ُُاْل جستجوی دانیش  2؛م 

 گیرد. که مرد و زن را در بر می شود ی تفسیر میا را به گونه« بر هر مسلمانی الزم است
شیود؛  تر و آشیاارتر میی المتقی، مو؛وع روشن موصولی باشد مانند القائم و« اط»اگر در مشت  

به معنای شخصی اسیت کیه دارای قییام  ،القائم است؛ بنابراین« ؛ کسییالذ»به منزله « اط»زیرا 
 اراده مرد و زن و هر دو درست است. و است

. میرد و ..و  نیرکن، المؤمنین، الشاییرهای قرآنی بر همین منواط به کار رفته است؛ مانند المتقتعب
از ایین گیرند. گاهی الزم است بیرای هیر جینس تصیریح شیود؛  زن را به طور جداگانه در بر می

فرمایید:  کنید و بیه میردان می روست که قرآن نیز در برخی موارد صریحًا مقصود خود را بیان می
« ْْ وا ِمْن َأْبصاِرِه  های خود را )از نگاه به نیامحرم( فیرو به مؤمنان بگو هشم 1:ُقْل ِلْلُمْؤِمنیَن َیُغضُّ

به زنان بیا ایمیان بگیو  4:َو ُقْل ِلْلُمْؤِمناِت َیْغُضْضَن ِمْن َأْبصاِرِهنَّ » فرماید: به زنان نیز می. «گیرند
 .  «بندند های خود را از نامحرم فرو هشم
 را اثبات کند؛ هناناه ثابت شیده اسیت وجود پسری برای خدیجهتواند  نمیاین متن ن، بنابرای

 به طور غییر مسیتقیم بیه ایین سیخن کیه حضیرتکه بخشی از آن دروغ است. شاید این دروغ، 
 .و این ناته غیر قابل اشااط است ، اشاره داشته باشدصاحب پسر شد از پیامبر خدیجه

                                                           

 .   423؛   وقعة صفین. نصر بن مزاحم منقری؛ 1
 . 18،   3؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
   .41. نور: 1
 .  41. نور: 4
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که با مردی از  1داشت« هاله»خواهری به نام  ،یجهخد حضرتکه است روایت شده  چهارم:
« تمییم بنیی»سپس با میردی از  شد.« هاله»دختری به نام صاحب ازدواج کرد و « مخزوم»طایفه 

میرد تمیمیی از  شید.« هند»فرزندی به نام دارای از او کرد و شد، ازدواج  خوانده می« ابوهند»که 
بود. پیس از میرگ میرد تمیمیی و « زینب»و « رقیه»های  صاحب دو فرزند به نام ،همسر دیگرش

، همیراه دو دختیر خدیجه حضرتاش رفت و هاله، خواهر  همسرش، هند نزد خاندان پدری
 ها را نیزد خیود بیرد و هنگیامی کیه بیا پییامبر آن خدیجه حضرتشوهرش باقی ماندند. 

 اللیه و رسوط دیجهخ حضرتازدواج کرد، هاله نیز درگذشت و آن دو کودک همچنان نزد 
 باقی ماندند.

 را بیه پییامبر «زینیب»و « رقییه»از ایین رو  ؛دختر انسان اسیت 2،«بهیرب» معتقد استعر  
بودنید.  خدیجیه حضیرتهمسر خیواهر  ،ها دختران أبوهند اند؛ با وجود ایناه آن نسبت داده

 د. د شوییشاید این روایات با اختالفی که در نام پدر هند وجود دارد، ت 

 هنگام ازدواج چند سال داشت؟ حضرت خدیجه

، نظرات مختلف است هنگام ازدواج با پیامبر اعظم جهیخد حضرتسن  باره اختالفدر
 اند. گفتهساط  31تا  23بین را این اختالف  و

   1داند. را صحیح مینظر ساط، بیهقی این  23 .الف

 4د.ان  قبوط کردهساط، مورخان بسیاری این قوط را  20 . 
 3ساط. 41 .ج

 3ساط . 43 .د
 7ساط. 31 .ه

                                                           

 در کتب انسا  نام وی ذکر شده است. ر.ک: مصعب بن عبدالله زبیری؛ نسب قریش.  .1
 . 17و  10،  1؛ ج االستغاثه. ابوالقاسم علی بن احمد کوفی؛ 2
 .91،   2؛ ج داللئل الهبوة. احمد بن حسین بیهقی؛ 1
 .13،   1؛ ج أخبار من ذهب یشذرام الذهب ف. عبدالحی بن عماد حنبلی؛ 4
 . 131،  1؛ ج ةیرة القلبیالس. علی بن برهان حلبی؛ 3
 . 273،   2؛ ج ةیة و الههایالبداکثیر؛  . اسماعیل بن عمر ابن3
 . 70؛   انساب األشرام. احمد بن یحیی بالذری؛ 7
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 3ساط. 33 .و

 2ساط. 33 .ز
 1ساط. 31 .ح

اما بیهقی قیوط  ؛آن را ذکر کرده استنیز عماد  ابنو  اند بسیاری از مورخان، قوط دوم را ترجیح داده
سیالگی رسیید و گفتیه  13به سین  خدیجهحضرت[ »] و معتقد است: اوط را صحیح دانسته

 4.«اصح است ،ه سالگی که این قوطشود پنجا می

 خیدا پانزده ساط پیش از بعثت با رسیوط خدیجه معتقد است حضرتبیهقی که نظر بنا به 
هنگیام  جیهیخد حضیرت سن بنابراین 3ساط داشته است؛ 31و هنگام وفات نیز  ازدواج کرده

امیا حیاکم  3اند،  دانسته بهترین نظر را ا نیز افراد دیگری غیر از بیهقیاست. ساط بوده  23 ،ازدواج
فقط وقتیی  و کند حقیقت نظر خود را تشریح نمی است؛ اسحاق روایت کرده که قوط دوم را از ابن

گویید:  سالگی درگذشت، میی 13در سن  خدیجه حضرتکند که  از هشام بن عرو  نقل می
ن مطلیب ایی 3.«این سخن نامتداولی است؛ زیرا به نظر من عمر او به شصت ساط نرسیده است»

در سن ههل سیالگی بیا  خدیجهحضرت[»]گوید:  داللت دارد که می غیر متداولی  بر نظریه
، امیا او اسیت ساط بیوده 43وی معتقد است سن او در آن زمان کمتر از  «.ازدواج کرد پیامبر

 ساط؟ 23یا  وساط  20؟ یا است ساط بوده 41  کند که آیا سن خدیجه نظرش را بیان نمی
در آن  کیه انید سیاط دانسیته 20تا  23را حدود  خدیجهمحدثین سن بیشتر مورخین و بنابراین 

 و حضیرت خدیجیه پییامبر اکیرممیان بنابراین  .ساله بودند 23نیز  پیامبر اکرم ،زمان
 .تفاوت سنی نبوده و یا حدود سه ساط بوده است

 منابعفهرست 
 علیی احمید، عادط : یتحق ؛دقابةال زییتم یف االصابة ؛یعل بن احمد ،یعسقالن حجر ابن .1

 .ق1313 ، ةیالعلم دارالاتب: روتیب محمد،
                                                           

 . 414،  1؛ ج تهذیب تاریخ دمش . عبدالقادر بدارن؛ 3
 .432،  2؛ ج ءب األسمایتهذ. ابوزکریا یحیی بن شرف نووی؛ 2
 .  70؛  انساب األشرام. احمد بن یحیی بالذری؛ 1
 .   91،  2؛ جداللئل الهبوة. ابونعیم اصفهانی؛ 4
 . 92. همان،  3
 .  33؛   القضارة یرته وأثره فی  سمقمد رسول الله. جالط مظهر؛ 3
 . 102،  4؛ ج المستدرک علی الدقیقین. ابوعبدالله حاکم نیشابوری؛ 3
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 دیاسیات از یگروهی:  یتحق ؛طالب یاب آل مهاقب ؛یمازندران یعل بن محمد شهرآشو ، ابن .2
 .ق1491 ة،یدریالح تبةاالم: نجف اشرف، نجف

، ابن .4  محمد علی:  یتحق ؛األصقاب معرفة یف عابیاالست ؛یقرطب عبدالله بن وسفی عبدالبر 
 .  ق1312 ل،یالج دار: روتیب ،یبجاو

 اءییداراح: روتییب ؛ذهب من أخبار یف الذهب شذرام عماد؛ بن یعبدالح ،یحنبل عماد ابن .3
 .تا یب التراث،

 التیراث اءییداراح: روتییب ،یریشی یعلی:  یتحق ؛ةیوالهها ةیالبدا عمر؛ بن لیاسماع ر،یکث ابن .3
 .ق1310 ،یالعرب

 مؤسسییة: تهییران ؛الثالث  ة ب  دع یف   االس  تغاثه احمیید؛ بیین یعلیی ،یکییوف ابوالقاسییم .1
 .  ش1494،یاخعلم

 .  الهبوة داللئل ، عبدالله بن احمد ،یاصفهان میابونع .9
 .  ق1313 اال؛واء، دار: روتیب ؛األلئمة معرفة یف الغمة کشف ؛یسیع بن یعل ،یاربل .0
 .  ق1319 ،یالعرب التراث اءیإح دار: روتیب ؛ریبکال دمش  خیتار بیتهذ عبدالقادر؛ بدران، .7

: روتییب ،یزرکلی اضییر زکیار، لیسه:  یتحق ؛االشرام انساب ؛ییحی بن احمد ،یبالذر .11
 .  ق1319 دارالفار،

 دارالمعرفیة،: لبنیان - روتییب ؛نیقیالد ق یعل  المستدرک عبدالله؛ ابو ،یشابورین حاکم .11
 .  ق1311

 .ق1311 دارالمعرفة،: روتیب ؛هیالقلب رةیالس برهان؛ بن یعل ،یحلب .12
 . 1734 پرووانساط، یلور ها : قاهره ؛شیقر نسب عبدالله؛ بن مصعب ،یریزب .14
 .  ق1319 ة،یالعلم تباال دار: روتیب ؛األوالئل سهل؛ بن الله عبد بن حسن ،یعسار .13
 دارالاتیب: تهران سوم، ها  ،یغفار اکبر یعل:  یتحق ؛یالکاف عقو ؛ی بن محمد ،ینیکل .13

 .  ق1400 ، ةیاالسالم
 التیراث اءییاح دار: روتییب ،یبهبیود محمیدباقر:  یتحق ؛بقاراألنوار ؛محمدباقر ،یمجلس .11

 .  ق1314 ،یالعرب
 اللیه ةییآ ماتبة: قم هارون، محمد عبدالسالم:  یتحق ؛نیصف وقعة مزاحم؛ بن نصر ،یمنقر .19

 .  ق1402 ،یالمرعش
 . . ق1311 ر،االف دار: روتیب ؛واللغام األسماء بیتهذ شرف؛ بن ییحی ایزکر أبو ،ینوو .10



 نقش کلینی در رشد فرهنگ شیعه

 *عدرالكریمپاك یابدریزى والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

عه در قیرن ین عالم شییتر نی رازی، برجستهیلکعقو  یعه، ابوجعفر محمد بن یمحدث گرانقدر ش
کلینیی  2.متولید شید یراو در عصر امامت امام عس 3نیلکُ  یسوم و ههارم هجری در روستا

ها بیرد و از هییچ  از اساتید مبرز عصر خود بهره ،رنج سفرها را تحمل نمود ،انشدر راه تحصیل د
 ی،قمی یس اشیعریاحمد بن ادر، ترین اساتید وی کوششی در این زمینه فروگزاری نارد. شاخص

وی آثیار  4بودنید. علی بن ابراهیم قمیی از اصیحا  امیام هیادی نیزو  1ه و محدث نامداریفق
تربیت کرد. این نوشیتار، بیه برخیی از برکیات جامعه اسالمی  رایرا ب ارزشمند و شاگردان مهمی

   پردازد. وجودی این عالم برجسته می

 پاسخ به نيازهای زمان . 1

هیای  ازمنیدییاز زمان خود و نکه سی ک ؛ زیراترین نیازهای تبلیغ است از مهم ، یایشناسی زمان
کیه در عصیر غیبیت  کلینی 3شود. واقع می کیرانه حوادث تاریمورد تهاجم غافلگ ،آن آگاه نباشد

تیرین  را بیه عیالی شتوانسیت رسیالت دشناسی دقی  خو زیست، با زمان می صیرای امام زمان
                                                           

 .غ نخبه دفتر تبلییات اسالمیسطح عالی حوزه علمیه قم و مبل  ستاد ا* 
 لومتری شهر ری است.کی 40نار اتوبان قم ی تهران و در که(، روستایی واقع در ین )فشافویلک. 3
ارتگیاه ین زیلیکن مرد متقی، در روستای یسرشت بود. آرامگاه ا کلت و پایعقو  بن اسحاق، مردی با فضی. پدرش 2
   ان است. یعیش
 .  99س اشعری قمی،  ی؛ دفتر ههارم، زندگینامه احمد بن ادرستارگان حرم. جمعی از نویسندگان؛ 1
 .37،  17؛ جمعجم رجال القدیث. سید ابوالقاسم خویی؛ 4
 . 23،   3 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
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هیای  ط مساعد عصر خود، اندیشیهیبا استفاده از فرصت مناسب و شراوی شال به انجام رساند. 
بسییاری از  ،کافیالکتا  لیف  نا  خود را در قالب موسوعه حدیثی تدوین و منتشر نمود. او با ت

 ،شناسیی بر آسییب افزون را به جامعه معرفی کرد و با سایر آثارش بیت های ماتب اهل آموزه
 اعتقادات باطل را از مجامع شیعی زدود. 

ر فقییه و محیدث یو بیا وجیود ههیار سیف ریاکلینی در عصیر حضیرت امیام حسین عسی
 بت صیری با شیعیان بودندیدر طوط غ مام زماننده و رابط وجود اقدس ایکه نما یالقدر  جلیل

آفرین در رشد فرهنگی و اجتماعی شیعه باشید  مقام و نقش ت عالیین شخصیتوانست مشهورتر ی
ج مذهب حی  یار به ترواجایگاه مهمی باز کرد و محترمانه و به طور آش ،عه و سنییان شیو در م

 همت گمارد. تیب ل اهلیو نشر معارف و فضا
گونه مورد توجه قرار گرفیت.  پاسخ به نیازهای زمان بود که این ،کافیالنی از پدید آوردن هدف کلی

لیف کتیا  جیامعی را بیرای پاسیخ بیه نیازهیای زمیانش  در جوا  یای از یارانش که از او تیاو 
دوارم هنیان یرد. امکسر یم ،ه خواستیکتابی را کف یه ت لکر اخدا را ش» سد: ینو خواسته بود، می

ت ییم نیند تیا بتیوانک  مرحمت ید است خداوند توفیام» نویسد: سپس می 3.«باشد ،واستیه خک
در آن  ،تا  نباشدکن یزی در ایم تا اگر هینکف ین تصنیتر از ا املکتابی کم و یخود را عملی ساز

 . جبران شود
 دردهیای جامعیه را شیناخت و بیه درمیان آن همیت ،ار و پزشای حاذقکلینی همانند طبیبی دو  

بیه مقصید و توان  نمیدانست که بدون توجه به مو؛وعات مورد نیاز عصر، هرگز  گماشت. او می
نسیبت  او . گوید از نیاز مردم عصر و آیندگان سخن می کافیالدر مقدمه  از این رو مقصود رسید.

آخیر بینی کرد که کتابش تیا  پیش روین ا ؛ ازهای آینده جامعه آگاه بودخأل ای زمان خود وهبه نیاز
را  بییت تشنگان معارف اهیل ،ای زالط و همانند هشمه 2دهد دنیا ارزش خود را از دست نمی

کیه وی  اوست ترین مو؛وعات عصر از مهم ،ای انحرافی قرمطیانهسیرا  خواهد کرد. نقد باور
 لیف نمود.  اثری مستقل ت ،آنان در رد  

  ییزدا خردورزی و خرافه. 2

هنید نمونیه به اهمیت به عقالنیت در کنار دیانت است که  ،لینیکشیخ های  یای دیگر از ویژگی
                                                           

 . 3،   3 . همان ؛ ج3
 . همان. 2
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   شود: اشاره می

 ی در راستای رشد جامعهیزدا الف. توجه به خردورزی و خرافه

مقدمیه ، مورد توجه خا  قیرار داده اسیت؛ از ایین رو در الکافیمهم را در ناته شیخ کلینی این 
ل علیم و بلنیدی درجیه و ارجمنیدی یو فضیا تا  عقلکفم را با ین تصنیمن ا» نویسد: کتا  می

محیوری اسیت  ،را عقلیز ؛نمک یارزشی جاهالن شروع م دانشمندان و نقص جهل و پستی و بی
فر متوجه کیان ثوا  و یشود و سود و ز ل اقامه مییدل ،له آنیست و به وسا ه مدار همه هیز بر آنک

 3.«اوست
نییز کلینیی  ؛ شییخل عقل استیذهب تشیع، دلن اسالم و میی از منابع اصلی دیای که یاز آنجا

زییرا اثبیات  ؛«توحید و امامت»، نه با کند آغاز می« و جهل  عقل» تا کتابش را به نام کبا  اوط 
 دارد.نیاز ها هم به دلیل عقلی  آن

 توجه به عقل و محوریت آنب. 

را بیشیتر  ت آناهمیی ،در مورد عقل از امام صادق کافیالثی در کتا  یکلینی با نقل حدشیخ 
الٍُ»کند:  بیان می ََ ُ ْسن   َ ٍلُ ْسِنَُعْقلِ ُُُِِإَذاُبَلََغك ْمَُعْنَُرج   َ واُِفيُ ر  َِْقِلي َُُفانْظ  هیون 2؛ َفِإنََّماُي َجاَزىُِب

پیاداش  ،زان عقلیشییمه را بیییز ؛دیید، در خیوبی عقلیش بنگریخبر نیای شخصی به شما رسی
 .«ابدی یم

 اهتمام به فضایل اخالقی. 3

و راستگویی را دوست دارنید و دارنیدگان ایین صیفات را  فضایل اخالقی مانند تقواها  سانهمه ان
درسیتی  ،کنند. کلینی در این زمینه نیز پیشقدم بود. عموم طبقات او را به راسیتی گفتیار تاریم می

عه و سنی در اخذ فتیوی بیه یه شک ای ؛ به گونهستودند   و اخبار مییامل بر احادکردار و احاطه ک
وی در مورد امانتیداری و  ملقب شد.« ثقة االسالم»به  ؛ از همین رو بود کهردندک یوی مراجعه م

ْ ِقَُوَُأَداِ ُاْْلََمانَة»بابی به نام  ،کافیالی در یراستگو ُالصِّ باز کرده و احادی  متعیددی آورده « بَاب 
 که فرمود: است. از جمله این حدی  شریف از امام صادق

                                                           
 . همان.3
 .12،   1 . همان، ج2
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وا  ر  َشُُُالَ َُلُ ََّْظ  ََ ُاْسيتَْو ُفَلَيوُ ََركَي    ِ َُشئٌْ ُاْعتاَد َُ ُذِل ِِ َُفانَّ وِد ج  ِلَُوُس  ج  ُالرَّ ِِ ك و ْوِلُر  ط 
ِ يثِِ َُوُ ََ واُال ُِصْ ِقُ ر  َُولِكْنُانْظ  َُ وع و سجود طیوالنی افیراد نگیاه کبه ر 3؛مانَتِ ُِداِ ُاَُأَُِلذِل

ن است به آن اه ممکزی است ین هیه اک هرا ؛د(یها ندان انت آنید )و تنها آن را نشانه دینان
ی و امانیت یولی نگاه به راسیتگو ؛شود ند، نگران میک کگاه آن را تر رده باشد و هرکعادت 

 .دینکها  آن
ه همیه از کی  ییلت، حفیظ و ؛یبط احادینی در امانت، عدالت، صداقت، تقوی، فضییلکشیخ 

، در شرح کتا  مرآة العقولتا  عالمه مجلسی در ک مانند بود. ، بیفرد محدث است یکط یشرا
استاد بسیار راستگو، مورد اعتماد، میورد قبیوط و سیتایش همیه  ،شیخ کلینی»نویسد:  می کافیال

کتیا   .نماید محشور باشد که خدای متعاط او را با امامان گرامی ف از خا  و عام مییطوا
ترین ت لیف فرقه ناجییه  رگتر است و بهترین و بز اافی هم از تمام کتب اصوط، مضبوط و جامعال

 2.«)شیعه امامیه( است

 شخصيت فرا مذهبی. 4

ن یان مسیلمییهای شیخ کلینی، بر تقریب مذاهب اسالمی و تحایم اتحیاد در م رویارد فعالیت
ش یبیبا گذشت سنت بود. امروزه  مورد احترام بزرگان علمای شیعه و اهل ؛ از همین رواستوار بود

ای مطرح  نظران به نحو برجسته در میان صاحب شت واالییهنوز شخص او،از یازده  قرن از عصر 
هم دانشمندان معاصر وی و هم عالمیان بعیدی در جهیان اسیالم، شخصییت که  گونه ؛ آناست

   .اند برجسته وی را ستوده
او را به رجالیان مت خر شیعه نیز  1ستوده است. «الشیخ الفقیه»با عنوان ، وی را شیخ صدوق الف.

 4اند. ین شال ستودهنیاوتر
کلینی را از اساتید برجسته و از عالمیان بیزرگ  ،ابوالعباس نجاشی ،شناس معروف شخصیت .ب

را طیی  ک افیالاو کتیا  اسیت و گفتیه  دانستهترین راویان حدی   روزگار خود در ری و از موث 

                                                           

  .103،   2 جهمان، . 3
 . 4،   1 ؛ جمرآة العقول. محمد باقر مجلسی؛ 2
 .37؛  فضل الکوفة و مساجدها. محمد سعید طریحی؛ 1
 .212؛  الکلیهی و الکافی. عبدالرسوط غفار؛ 4
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 3بیست ساط نگاشته است.
که ت لیفیات بسییاری از  است رفی نمودهرا فردی واالقدر و آشنا به روایات مع ، اوشیخ طوسی .ج

 هیای وی را ، کتا الفهرس تدارد و در موسوعه رجالی خود به نیام  کافیالجمله کتا  معروف 
   2آورده است.

خود، ذیل نام کلینیی  جامع االصولدر کتا   ،سنت اثیر جزری از علمای بزرگ اهل مبارک ابن .د
او احیاگر دیین در  .هور در مذهب شیعه استشیخ کلینی عالمی بزرگ، فا؛ل و مش»نویسد:  می

از خوا  شیعه این است که در سر هر صد ساط » همچنین نوشته است: 1.«قرن سوم بوده است
محمد بن یعقو  کلینیی بیوده  ،جددی برای مذهب ایشان است ...و در آغاز قرن سوممُ  ،هجری

 4.«است
بیه عظمیت شخصییت ایین عیالم سینت،  از بزرگیان اهیل،عساکر الدین ذهبی و ابن شمس .هـ

 33برجسته شیعی اعتراف دارند.
دلدممراننراشممركممهسممر آخوشممتر



گفتمممهآیمممردرحمممری دیگمممران


 سفرهای علمی. 5

 یبیرای ارتقیا نییزکلینیی  . شییخسیفرهای علمیی اسیت ،یای از عوامل رشد در تاریخ اسیالم
 لف داشته است.سفرهای فراوانی به نقاط مخت ،شخصیت خود و کماط جامعه اسالمی
رسیارسفررایرباپختهشمودخمامی



 لدیكامیدركامنه گانروگرمی


های شیخ کلینی، وی از زادگاه خود به شهرهای ری و قم و سیفرهای  طب  مدارک تاریخی و نوشته
مراکز عمده دانیش در جهیان اسیالم و خراسیان، کوفیه و حجیاز داشیته  ،مارر به بیداد و دمش 

بر  افزونتا  به نقاط مختلفی سفر کرد ست ساط،یدر مدت ب افیکالتا  کبرای تصنیف او  3است.
                                                           

 .219و 211؛  رجال الهجاشی. احمد بن علی نجاشی؛ 3
 .347؛  رجال طوسی. محمد بن حسن طوسی؛ 2
 . 037،   14؛ ج امع االصولتتمه ج. ابن اثیر جزری؛ 1
 .422،   11؛ ج جامع االصول. ابن اثیر جزری؛ 4
د بن أحمد ذهبی، 3 ه محم   .   231،  23، جر واألعالمیام المشاهیووف  اإلسالم  خیتار. ر.ک. أبو عبداللا
 . 270،  31، ج تاریخ مدیهه دمش ر دمشقی، ک. ر.ک: أبو القاسم علی ابن عسا3
 . 211،  1ی ، ش. مجله علوم الحد3
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ه بیه کی  و استادان اجازه یان حدی، با مالقات راوبیت تامیل تحصیالت و تبلیغ ماتب اهل
شید، اخبیار  یافیت مییهیا    نیزد آنیی از ابوا  فقه و حیدیها بودند و قسمتآشنا   یفنون حد

 ت لیف کرد.را  افیکالتا  ک ،عد از تهذیب و ترتیبرا جمع و ب تیب اهل

 نقش کلينی در معرفی فرهنگ شيعه. 6

تیرین  را بیه زیبیاترین و شیفاف آنو آشنا و مسیلط باشید  ،به معارف ماتب بایدعالم و مبلغ دین 
د ییعه هنین شخصیتی بیود کیه عقایمحدث بزرگ ش ،شیخ کلینی .شال به مخاطب معرفی کند

عه در اصوط و فیروع را یوی باورهای ش کرد. به عموم مسلمانان معرفیحقیقی  به صورترا   عهیش
که به ماتیب وحیی  بیت سنت و روایات اهل ،آن یعنی قرآن ،ۀاز سرهشمبه صورت مستقیم 

آرای فقهیی و اظهارنظرهیای بسییار و  ،ک افیالگرفته است. کلینی در کتا  شریف  ،ترند نزدیک
هیای جمیع و  بر ارائیه شییوه افزونن روایی را نیز آورده است. او حتی گاهی تو؛یحاتی درباره متو

کیه بیه  3بیان نموده است ،های خود را نیز پیش از نقل روایات حل درباره تعارض روایات، دیدگاه
 شود:  می اشارهعرصه او در این های  ی از فعالیتیها نمونه

 ارائه رهنمودهای فقهی  .الف

هموار کردن و نشان دادن راه به فقهای اسیالمی اسیت. در ایین  ،ترین خدمات کلینی از مهمیای 
، وی را ری اض العلم ا کتیا  نگاران معروف و صیاحب از شخصیت ،زمینه میرزا عبدالله افندی

 2.داده اسیت دانید کیه بیرای هیر دو گیروه فتیوا میی استاد مسیلم فقیه مییان خاصیه و عامیه میی
سینت عبیور از  اهیل برای 3.اند بیان کردهرا ن به این مضمونزدیک  نیزسنت  نگاران اهل شخصیت

 کیهداننید  ان خود و عیابران را واجیب میییجاد مانع و فاصله میو ا ،برابر شخص نمازگزار را حرام
و دو رواییت  با توجه به سیره پیامبردر مورد این واژه کلینی  4گویند. می" ستره" را  اصطالحًا آن

جاد مانع و ساتر در برابر عابران، امیری مسیتحب و یا»دهد که  مساان فتوا می یعفور و ابن ابی  ابن

                                                           
 . 229؛  الکلیهی و الکافی. عبدالرسوط غفار؛ 3
 .33،  9؛ جاض العلماءیر ، گیب سییافندی، عبدالله بن ع. 2
و کیان »...حجر عسیقالنی گفتیه:  . مثال  ابن371،   3؛ جزانیلسان الم. عسقالنی )ابن حجر(  أحمد بن علی،  3

 من فقهاء الشیعه...
 . 294ی  217،   1؛ جالفقه علی المذاهب األربعةری، عبدالرحمن،  ی. الجز4
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 .«نه واجب ،لت استیهمراه با فض
 طرح مسائل جامعه .ب

 کیردهرا در قالب فرهنگ شیعه بیان  بسیاری از مو؛وعات مورد نیاز جامعه اسالمی کافیالکتا  
مطیرح  تصیادمو؛یوع اق که هند مو؛وعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ؛ ماننداست

   شود. بیان می شده در آن
 کسب و کار حالل

 شیان انو شرح سخن بیت از مباح  مهم روز است که کلمات اهل ،مو؛وع اقتصاد اسالمی
 را حیر صیحیل درآمید از مسییتحصی اسیالم،بیرای امیت اسیالمی راهگشاسیت.  ،در این زمینه

 کتیا شیت ینی در بخش معیلکاست. شمرده امری مطلو   را و توسعه زندگی دانسته« عبادت»
گیاه یسیب روزی و جاکبا نقل احادی  فراوانی، اقتصاد اسالمی را طرح نموده و مو؛یوع  الکافی

های حالط و حرام، آدا  و انواع تجیارت و اقسیام  ها و صنعت ا در زندگی فرد مسلمان، کسبیدن
ی نسیبت بیه امیر دقیت و توجیه کلینی گویاین امر، یها را مطرح کرده است که ا ها و حرفه صنف

 3شت و اقتصاد جامعه است.یمع
از مستمندان و لزوم همدردی با آنان، اعتداط در انفاق امواط، تبیین معنای صیحیح یتوجه به رفع ن 

نیی، نفیرت از سیربار یا و برخورداری از حیالط دیماط دن دلبسته نبودن بهزهد،  اجتنا  از حرام، 
سیب روزی، کدر  ا، وجو  اقتدا به ائمیهیدر دندیگران بودن، معنای درخواست حسنه و غنا 

شیاورزی، ک ی ماننید  مشیاغلییسیب روزی و ثیروت از طرکبرای آبادسیازی و  تالش ائمه
المیاط،  تیازی از بین سب روزی و بیکبرای  سازی حضرت داوود زره و نیز باغداری و تجارت

کند کیه  با روایات اثبات می اواز مو؛وعات اقتصاد اسالمی است که کلینی به آن پرداخته است. 
ری یگ الماط، مورد سرزنش خداوند قرار گرفت و بهره تیمندی از ب به جهت بهره حضرت داود

گیران )حتیی یبیه دمتایی نبیودن وشیش و کار و کی  یسب درآمد از طرکافراد از دسترنج خود و 
 2های اقتصاد اسالمی است. الماط(، از برنامه تیب

ه از طلیب روزی بیاز کیدعیای افیرادی اسیت  نشیدن سیتجا می، سب روزکلزوم تالش برای 

                                                           
 . 413،   3و ج  13،   3؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 رد؟کن یالماط ت م تیتوان از ب . با تو؛یح ایناه هه اصنافی را می2
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من به اسبا  مادی و غفلت از خال  اسیبا ، ؤم متای نبودنشوند، مانند و به دعا مشیوط می می
ر یشیت، تقیدیسیب معکسالت و منفور بیودن سسیتی در طلیب کار منفی با تنبلی و یبرخورد بس

آخرت و هماهنگی آن دو و قناعیت، از سیایر ا و یسب دنکشت و اصالح ماط، لزوم تعادط در یمع
 3موارد اقتصاد اسالمی است که کلینی به جامعه اسالمی عر؛ه کرده است.

   نگار معصومين تقویم .ج

به برکیت  ،دسترسی داریم سایر اطالعات زندگی ائمه تولد و شهادت وامروز ما به تاریخ اگر 
تا  حجت را ک ،الکافیدر  دیتا  توحکاز پس  ویکلینی است.  انندزحمات عالمان فداکاری م

و نصیو  بیر  ژگیی امامیانیگیاه امامیت و ویبر جا افزونن بخش، یاو در ا کرده است.آغاز 
تیا  رمکیامبر ای، از پتیب خ اهلی، به تار«خیأبوا  التار»ز با عنوان یامامت آنان، بخشی را ن

ت کیرده را نقیل  انبوط به آنیخی مریات تاریو با  به با ، روا دادهاختصا   حضرت حج 
ات متناسب آن را بازگو یو به نام آنان گشوده و در هر با ، روا« مولد»ز با عنوان یها را ن با  است.

نگیاران،  سان و تراجمینو خیتار هویات، خود به شیر رواکش از ذین ابوا  و پیدر تمام ا کرده است.
 2پرداخته است. تیب خ اهلینگاری تار میو به تقوشمرده  ی از زندگی آنان را بریها فصل سر

 صيانت از اعتقادات شيعی. 7

بر حفظ و پاسداری از اعتقادات و روایات شیعه، در خیط مقیدم  افزون ،این دانشمند بزرگ شیعه
ال رد لیف کتیا   قرار داشت. ت بیت مبارزه با منحرفین و دفاع از مرزهای اعتقادی ماتب اهل

اعتقیادات باطیل  ،است. او در ایین کتیا  وین حرکت هوشمندانه شاهد بارز ای ،علی القرامطة
. ه اسیتمذهبی اسماعیلیه( را به صورت علمی بیه نقید کشیید  های فرقه قرمطیان )یای از شاخه

 1منین از خط والیت بودند.ؤدر پی انحراف م ،رهبران این فرقه گمراه و افراطی در جامعه آن روز

                                                           
االسیالم  ثقةالمللیی  نیمجموعه مقاالت فارسی کنگیره ب؛ «افیانی در الیلکهای اقتصادی  دگاهید» ؛یید ر؛ای. مج 3

 .314،   2نی؛ ج یکل
المللیی  نیمجموعیه مقیاالت فارسیی کنگیره ب ؛«ینییکل اإلسیالم ثقیة اناتیب و جتهاداتا»ی؛ مرتضو اءی؛ دی  س. 2

 .293،   1ج نی؛ یاالسالم کل ثقة
ن ملحد دانستند، ولی در باط را امام می ل بن جعفر الصادقیه در ظاهر محمد بن اسماعکای بودند  . قرامطه فرقه1

ات را همان کدانستند، ز ردند، نماز را همان اطاعت امام میک ز مییشتر محرمات را تجویرا بیعت بودند؛ زیر شراو من
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را اثبیات نمیود و بیا  بییت حقانیت ماتیب اهیل ،کافیال  لیف کتا کلینی در کنار ت واقعدر 
های موازی با ماتیب  سازی گونه و فرقه های افراطی و داعش با فرقه ،قرامطه علیرد اللیف کتا   ت

 است.کرده شیعه هم مبارزه 

 آثار ماندگار . 8

ن کتیب برخیی از ایی کنید. کلینی دارای آثار ارزشمندی است که جایگاه علمیی او را آشیاار می
تیا  ک»، «اییر الرؤییتیا  تعبک» ،«تا  رسیائل اخئمیةک»، «الرد علی القرامطه» عبارتند از:

بیشتر با کتا  معروفش وی  .«اافیالکتا  شریف »و  3«اخئمة یل فیتا  ما قک» ،«الرجاط
 .شود شناخته می کافیال

و  ینیید هدر حیوز یحققچ میامروزه ه گذرد، اما می الکافیها از ت لیف کتا  شریف  اگر هه قرن
ی و ییعه در منیابع مهیم روایسیت و بزرگیان شییاز نیین ی، از رجوع به آن بییمعارف اسالم هعرص

ن یاز بهتیر ،افیکیتیا  ک»د: ییفرما د میییخ مفیکنند. ش به آن استناد می ،فات ارزشمند خودیت ل
 رد کیه از جملیههیای ممتیازی دا یژگییو  تا کاین  2 «.هاست ن آنیتر دهیپرفا و عهیهای ش تا ک

، «سیاماندهی شایسیته»، «ترتییب احادیی »، «اسناد دقی »، «معاصر با نوا  اربعه»توان به  می
اشیاره « نقل اهم روایات شیعه»و « درخشش در میان کتب اربعه»، «ارائه سبک زندگی اسالمی»

ییک  در ،در ههار جلد و رو؛ه ،در دو جلد و فروع ،مجموع شامل اصوطدر  کافیالکتا   کرد.
   1روایت است. 11177 با  و جمعاً  421کتا  و  41جلد و دارای 

را پدیید آورد کیه  ک افیالحدی  در کتا  11177 ،کلینی در مدت بیست ساط با زحمات فراوان
سینت در زمینیه حیدی   است که شیش تین از علمیای اهیل صقاح ستهتر از  بیشتر و با عظمت

 اند. نوشته
                                                                                                                                        

هیا را بیه نیام  دانسیتند. آن ردن آن میکپرداخت خمس ماط به امام، روزه را به نگهداری اسرار، و زنا را عبارت از فاش 
 نوشت و بدان منسو  شدند. ار خط مقرمط میکها در آغاز  ی از رؤسای آنیاقرمطی خواندند؛ زیرا 

 . 499؛  رجال نجاشی. احمد بن علی نجاشی؛ 3
ف یع ه ال ی التد انیالذر؛ محمید محسین آقیا بیزرگ تهرانیی؛ 91؛  ح اإلعتقادیتدق . محمد بن محمد مفید؛2

 .  73،   14؛ ج عهیالش
. البته برخی رواییات قابیل ت میل 13،   معجم بقاراالنوار. موسسه تحقیقاتی و اطالع رسانی خانه کتا  ایران،  1

 طلبد. هم دارد که بررسی آن، مجاط خود را می
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 وفات . 9

دوران غیبیت صییرا و آغیاز  پای ان( مصیادف بیا 3ق )ساط َتناُثر نجوم 427کلینی در شعبان ساط 
 ،محمد بن جعفر حسنی معروف به ابیوقیراط 2، در بیداد از دنیا رفت.غیبت کبرای امام زمان

بازسیازی مرقیدش در  1نماز خواند و بدن او در با  کوفه بیداد به خاک سیپرده شید. پیارشبر 
   شد.ای آن رونمایی  د و از ؛ریح نقرهق به پایان رسی 1341محرم ساط 

 فهرست منابع

دار  ؛ بیییروت:عهیف الش  یتد  انالع  ه ال  ی یالذرآقییا بییزرگ تهرانییی، محمیید محسیین؛  .1
 ق.1314،ءاال؛وا

   ق. 1321،نشر دارالفار ؛ بیروت:جامع االصولاثیر؛   جزری، ابن .2

 ش.1499نشر زائر،  ؛ قم:ستارگان حرمجمعی از نویسندگان؛  .4
دار  ؛ قیم:یه یاالسالم کل ثقة یالملل نیکهگره ب یمجموعه مقاالم فارسدگان؛ جمعی از نویسن .3

 .1409ش الحدی ، 

 .ق1311سسه خوئی، ؤنشر م ؛ قم:ثیمعجم رجال القدخویی، سید ابوالقاسم؛  .3

 تا[. ؛ بیروت: دارالمرتضی، ]بیفضل الکوفة و مساجدها الطریحی، محمد سعید؛ .1

 ق. 1319سسه نشر اسالمی، ؛ قم: مؤالفهرست طوسی، محمد بن حسن؛ .9

 ق.1313نشر اسالمی،  قم: ؛ یرجال طوسیییییی، ییییییییییییییی؛  .0

 ق. 1311نشر اسالمی،  ؛ قم:الکافی الکلیهی وغفار، عبدالرسوط؛  .7

 .ق1400 ،ةیتب االسالمادارال ؛ تهران:الکافیکلینی، محمد بن یعقو ؛  .11

حالتی؛ هیا  دوم، تهیران: دار تصحیح هاشم رسولی م ؛مراة العقولمجلسی، محمد باقر؛  .11
 ق. 1313الاتب العلمیه، 

 ؛ تهییران:ریقان  ۀ االدب ف ی ت  راجم المع روفین بالکهی  ۀ او اللق بمیدرس، محمیید علیی؛  .12
                                                           

شمندان در آن ساط در گذشتند؛ یاری از اندیه بسکه از آن است یناکن رفتن و افوط ستارگان و ی. تناثر نجوم، یعنی از ب 3

(، علیی بین بابوییه قمیی، پیدر شییخ مام عصرب خا  ایاز جمله کلینی، علی بن محمد سمری )ههارمین نا
 صدوق و ... . 

 .01،  0؛ ج ریقانة االدب. محمد علی مدرس؛ 2
 .211و  211؛  الفهرست؛ محمد بن حسن طوسی؛ 490؛  رجال نجاشی. احمد بن علی نجاشی؛ 1
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 یونیستیمسیحیت صه

 *دكتراحمرر امفتاو

 اشاره

شناسیی بسییار ؛یروری  دشمن، های بسیاری قرار دارد جهان اسالم در معرض دشمنی اکنون که
َِاِلمُ »فرمایید:  می امام صادق است. مُ ُُِبَزَمانِ ُُُِاْل کسیی کیه بیه او؛یاع  3؛اللَّيَوابِسَُُعلَْيي ََُُُِل َْهج 
. مقام معظم رهبری ؛من اشاره بیه ایین حیدی  «نیاوردشبهات بر او هجوم  ،اش آگاه باشد زمانه

کنید،  کسیی اسیت کیه بدانید در کجیای دنییا زنیدگی میی ،م بیه زمیانعالِ » فرماید: شریف می
اگیر صیحنه را » 2،«هیای مخیالف او کیدام اسیت؟ های مقابیل او هیسیت؟ انگییزه بندی صف

جریان صهیونیسیم  1«.یم شدغافلگیر نخواه ،بشناسیم، عرصه را بشناسیم، نقشه دشمن را بدانیم
از دشمنان شیناخته شیده اسیالم هسیتند. در ایین نوشیتار دربیاره مسییحیت  ،یهودی و مسیحی

و به راهاارهای  ،به اختصار بح  هستند،صهیونیستی آمریاا که از حامیان رژیم اشیالگر قدس 
 4مقابله با آن اشاره خواهد شد.

و پروتسیتان اسیت. مسییحیت کاتولییک و  کاتولییک، ارتیدکس مسیحیت دارای سه فرقه اصیلی
امیا مسییحیت  ،انید گراییی شیده خاطر نظام سلسله مراتب کلیسایی کمتر دهیار فرقیه هارتدکس ب

                                                           
 آموخته حوزه علمیه قم و دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب. دانش* 

 .11،   1؛ ج الکافی؛ . محمد بن یعقو  کلینی3
 .13/9/1497. بیانات در جمع اساتید، فضال و طال  حوزه علمیه قم، 2

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451 

 .11/2/1409،  در دیدار مردم کازرون  . بیانات1
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3434 

است که به زودی به قلم نگارنده توسط پژوهشیگاه امیام « مسیحیت صهیونیستی»تا  ای از ک . این نوشتار، خالصه4
 منتشر خواهد شد. صادق
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 ،مسییحت صهیونیسیتی دارد.های بسیار زییادی  فرقه ،مرجعیت واحد به خاطر نداشتنپروتستان 
ست که به ظاهر کتیا  ا« گرا جیلان»یا  «اونجلیااط»های پروتستانی به نام  مربوط به یای از فرقه

مشروط به بازگشت یهودییان  ،بازگشت عیسی مسیح با این اعتقاد که کید دارند. آنان مقدس ت
 کیه این باور کنند. تشایل حاومت یهودیان در سرزمین اشیالی حمایت میاز  ؛به فلسطین است

نفیوذ و قیدرت زییادی  در اییاالت متحیده آمریایا از ،مسییحیان مقبولییت نیداردبیشتر در میان 
 برخوردار است.

 تعریف مسيحيت صهيونيستی

بعیدها متیرادف کیه  این واژه 3فتح شده است. ای بود که توسط حضرت داود قلعه ،«صیهون»
در ماتوبات مسیحایی بیانگر آرزوی ، برای سرزمین اسرائیل به کار رفته است و نهایتاً  «اورشلیم»

 ،بنیابراین صهیونیسیم 2بیود. دوبیاره پادشیاهی داوود بازگشت به سرزمین اسرائیل و ت سییس
دنباط محق  ساختن آرزوی بازگشت یهودیان به سرزمین فلسیطین و تشیایل ه جنبشی است که ب

ییک جنیبش یهیودی اسیت کیه بیا  ،حاومت یهودی در این سرزمین است. این جریان در اصل
جنبه سیاسیی  «تئودور هرتسل»ردازی پ با نظریه ،انگیزه دینی و حمایت از یهودیان آواره شروع شد
دولت اشیالگر قیدس،  ،ایاالت متحده آمریاا و پیدا کرد و با حمایت کشور استعمارگر انگلستان

   اسرائیل تشایل شد.
کیه بازگشیت عیسیی  هسیتند از مسیحیان اونجلیااط و بنییادگرا ای دسته ،مسیحیت صهیونیستی

از دولیت یهیودی اسیرائیل و  دندانن فلسطین میرا منوط به بازگشت یهودیان به سرزمی مسیح
هیای آن  اسیتیس هیود ویل دولیت ایتشی  دهیید از اییان بایحیمسی از نظر آنیاند. نکنحمایت می

ن ییتیا  مقیدس و مبتنیی بیر اکگرای  ندهیر ظاهری و آین استدالط مبتنی بر تفسینند. اکبانی یپشت
ل تحق  ینونی اسرائکشور کرفته در  رفته ،هودیقوم  درباره  یهای عهد عت ییشگویپ  هکاعتقاد است 

 1ابد.ی می

                                                           
 .9: 3. ر.ک: دوم سموئیل 3
 . 170؛   باوری در کیش زرتشتی و ادیان ابراهیمی مهجی . اسدالله آژیر؛2
 .31-32رد؛   ؛ ترجمه حمید بخشنده و قدسیه جوانمصهیونیسم مسیقی. ر.ک: استیون سایزر؛ 1
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 گيری مسيحيت صهيونيستی در انگلستان شکل

قوم یهود  ،تا  مقدسکبنا بر وعده ه کرد کن اعتقاد ظهور یه با ایستی اولیونیجنبش مسیحیت صه
 گرینار دکدر  ،نیبه فلسطبا بازگشت گروند و  یت میحیبه مس  سییقبل از بازگشت حضرت ع

ین باور که روزی یهودییان بیه عیسیی ا 3 شوند. میتی ملی برخوردار یحی از موجودیمس های  ملت
الوقیوع  بییبازگشیت قر  شیوند، بیه عنیوان نشیانه آورند و بخشی از کلیسا می ایمان می مسیح

 2.دانسته شد حیمس
و  1«ایروینگ ادوارد»پردازی و پیشگویی  به نظریه ،های مسیحیت صهیونیستی در انگلستان ریشه

بازگشت یهودیان به فلسطین را در راستای منافع  3«شافتسبریلرد »3 گردد. می بر 4«نلسون داربی»
راهبردی سیاست خارجی بریتانیا دانست. از این رو، دولت بریتانیا از جنبش صهیونیسم حماییت 

سیتی تحقی  گیری اسرائیل شد، آرمیان جنیبش صهیونی شالسبب که  «بالفور»کرد و با اعالمیه 
 3یافت.

 گيری مسيحيت صهيونيستی در ایاالت متحده آمریکا  شکل

در اوایل قرن بیستم به دنباط تلفات خانمانسوز جنگ جهیانی اوط، مسییحیت بنییادگرای آمریایا 
 0،«جری فالوط»درگیر مقابله با جریان الهیات لیبراط بود و تمایلی به حمایت از یهودیان نداشت. 

بعید از پییروزی  ،مسیحیان اونجلیااط و بنیادگرای آمریاااز  38«ندزییهاط ل»و  3«پت رابرتسون»
در رشید مهمیی نقیش  ،جرییان صهیونیسیت با اعیالم حماییت از ،اسرائیل در جنگ شش روزه

 33ردند.کفا یحی ایسم مسیونیصه
                                                           

 . 11. همان،   3
 .141و  91. همان،  2

3  . Edward Irving 
4. Nelson Darby 
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6  . Lord Shaftesbury 
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8  . Jerry Falwell 
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10  . Hal lindsey 
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حماییت اییاالت  ، معتقید اسیتنخستین سیاستمدار افراطیی آمریایاییبه عنوان « جری فالوط»
بلاه به لحاظ ت مین منافع آمریااسیت.  ؛مریاا از اسرائیل به دلیل مصالح اسرائیل نیستمتحده آ

هیای کتیا   او حمایت مسیحیان از اسرائیل را تالیف مذهبی و آن را در جهت تحق  پیشیگویی
به نقل از یک مسیحی آمریاایی که زندگی در آمریاا را رها  2«کریس هاط سل» 3د.دانمقدس می

مسییحیانی ماننید »گویید:  درباره فالوط میی ،اش زندگی کندوطن اصلیفلسطین، در تا  بود کرده
هیا و سیرکو  کیردن میردم هسیتند.  کننیده اسیرائیل در گسیترش سیرزمین وط عامل تحرییکلفا

مانند فیالوط تیا آخیر راه بیا آنهیا  ییرومسیحیان تند ،دانند هر کاری کنند یها به خوبی م اسرائیلی
ن میردان محافیل یی از قدرتمنیدتریای، «جیری فیالوط»نار کدر  «ابرتسونپت ر» 3«.خواهند بود

ا را بیا ییحی دنیای مسی ونی ماهوارهیزیتلو  هان شبین و با نفوذتریاول که استیانی آمریاسی و دیس
 رد. کس یت سم 1730( در ساط CBNحی )یونی مسیزیوتلویه راداعنوان شب

جیری »  ی همچیونیادگراییحی بنیرهبران مس ازسر زندگی خبریل ت ثیستی به دلیونیمسیحیت صه
تیوان  ه نمییک ستا  ثیری در آمریاا داشته ، هنان تم3338ان دهه یتا پا «پت رابرتسون»و  «فالوط

 4ل باشید.یدولت اسیرائ  ل به انتقاد علنی دربارهیه ماکافت ینگره را کا سناتور یاستمدار ینفر س یک
قدرت ییافتن  سبب ،های سیاسی از سوی دیگر مایتهای دینی آخرالزمانی از یک سو و ح انگیزه

رگرای طرفیدار یتبشی سیازمان  230ش از یبیاکنیون  جریان مسیحیت صهیونیستی در آمریاا شد.
هیا  اند. این سیازمان س شدهیت س 1733تا  1730ایه در فاصله ساط کها فعالند یال در آمریاسرائ

 زانند. یل برانگیاسرائاسی را به نفع ییی و سیهای تبل تیاند حما توانسته 

 باورهای مسيحيت صهيونيستی

 قوم برگزیده بودن یهودیان. 1

های  وعده  مهه جدا از هک وند هستندخدا «هدیقوم برگز» ،انیهودیست معتقدند یونیان صهیحیمس
ن خود یدر سرزم ی جاودانی یها فرد و هدف  گاهی منحصربهیسا، دارای رابطه و جایلکداده شده به 

                                                           
 .411و  234؛ ترجمه یاسر فرحزادی؛   به خاطر صهیون. فؤاد شعبان؛ 3

2  . Halsell 

 .113،   ، ترجمه خسرو اسدیتدارک جهگ بزرگگریس هاط سل؛  .3
 . 191؛   صهیونیسم مسیقی. استیون سایزر؛ 4
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در حیالی کیه مسییحیان غییر  ؛ساسیتیلکبرتیر از  ،لیگیاه قیوم اسیرائیز نظیر آنیان جاهستند. ا
سیلطنت در     دربارهینی عهد عتیب شیدانند و معتقدند پ قی مییل حقیسا را اسرائیلک ،صهیونیست

مشیروط بیه اطاعیت از  ،ادعای قوم برگزییده و نییز سیرزمین موعیودالبته  3ابد.ی سا تحق  مییلک
 هشید اسرائیل هشیدار داده  بارها به بنی ،بر نقل کتا  مقدس یهودی ه است. بنادستورات خدا بود

 در حالی کیه اعتیراف 2؛نده خواهند شدکها پرا ان ملتیدر م  در صورت عصیان در برابر خدا، هک
ز عهید بیا ییعقو  و اسیحاق و نیعهد خود با با یادآوری خدا  شود ، سبب میبه گناهان خودآنان 
ها  مانیحی همواره مشروط بودن پیهای مس ستیونیصه 1کند.اد ی نیزن را یرزماین س ،میابراه

 اند. ل نادیده گرفتهیرا به نفع ح  نامشروط اسرائ
 ادعای مالکيت نيل تا فرات برای یهودیان. 2

اشییالی  انضمام منیاط   یل بهنونی اسرائکمرزهای  معتقدند حییهای مس ستیونیاری از صهیبس
؛ از ایین رو اسیت هیود اختصیا  داده یه خدا به قیوم کی است یها نیاز زم مورد مناقشه، بخشی

از رود مصیر تیا رود ». ادعیای کننید اسرائیل را به اشیاط این سیرزمین از طریی  زور تشیوی  می
ان ییهودی ؛ در حیالی کیهردییگ بر میی رانه غربی را درکز یه و نیبخشی از مصر، لبنان، سور «فرات

ن مقیدس یسیرزم  همیه کمال نیز مانیپادشاهی داوود و سل  در دورهحتی  ،خیگاه در تار چیه
  اند.  نبوده

 حمایت از تجدید بنای معبد.3 

 یبنیای معبید از نظیر آنیانمسییحیان صهیونیسیت اسیت.  مهم لئاز مساجایگاه معبد سلیمان، 
اسیت.  الوقوع بید بنای آن قریه تجدابل ؛تا  مقدس دستور داده شده استکنه تنها در  ،هودیی

از نظر نند. ک ت مییاند، فعاالنه حما ردهکن امر اقدام یبه ارسیدن ه در جهت کسانی کرو از   نیاز ا
اسیت.  حیسیی مسییع کییبازگشیت نزد  ن نشیانهیتیر مهیم ،آنان تجدید بنای معبد سیلیمان

ن بیرود. آنیان ید از بیییمسیلمانان با مسجدالصیخره معتقدندهودی یحی و یهای مس ستیونیصه
گیر یهیا بیار د شوند و قربیانی یس میاهنان تقدکهود بنا خواهد شد، ین معبد یکنند سوم می گمان

                                                           
 .211. همان،   3
 . 44: 21 کتاب مقدس؛ الویان. 2
 .32:21. همان، 1
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   3شود. برقرار می حیسی مسیآمدن ع  عیتا  مقدس و تسرکی یشگویبرای تحق  پ
 باور به جنگ آرماگدون در آخرالزمان. 4

الوقوع آخرالزمیان  بیقر  همواره با اعتقاد به جنگ ،انیهودید بنای معبد یان از تجدیحیت مسیحما
ر ییحی به تعبیهای مس ستیونین رو، صهیوند داشته است. از ایسابقه است، پ خ بشر بییه در تارک
اند کیه در منطقیه فلسیطین  آنان بر این عقیده 1هستند.« مشتاق آرماگدون»قتًا یحق 2،«دان واگنر»

ود را جبهه خییر و دشیمنان خواهد گرفت. آنان در این میان خ میان دو جبهه خیر و شر جنگی در
ل یز قیوم اسیرائییمنیی در برابیر خیدا و نیروهیای اهریدر این نبرد ن و معتقدند دانندخود را شر می

خواهید  ان بیازییهودیحا و پادشیاه یعنیوان مسی هنگام به در آن  سییست خواهند خورد. عاش
ه و نقش ممتازی در گایان از جایهودیند و کالمقدس سلطنت  تیگشت تا به مدت هزار ساط در ب

 ا برخوردار خواهند شد.یدن

 نفوذ مسيحيت صهيونيستی در دولت آمریکا

و  «جیورج بیوش»، «ریگان»، «کارتر»بسیاری از رؤسای جمهور ایاالت متحده آمریاا از جمله 
در  سیخنرانی کییدر  «ارترکمی یج»دارای تفار مسیحیت صهیونیستی بوده و هستند.  «ترامم»

تیا  کن یتیًا بازگشیت بیه سیرزمیل نهایشیور اسیرائک» گفت:ل یشور اسرائکه دربار ،3330ساط 
هیود، یری ملیت ییگ لاش، از آن رانده شدند... شیش از صدها ساط پیب ان یهودیه کمقدس است 

مصیالحه گیذار  و پایهها حامی صهیونیست به عنوان وی 4.«مقدس است  تا کی یشگویتحق  پ
فلسیطین صیلح نیه، »بیا عنیوان  شدر کتاب اش ست جمهوریاز پایان دوره ریا بعد ،کمم دیوید

های دوگانه آمریاا در زمینه صیلح از سیاست، و های سران اسرائیل اشاره به عهدشانی 3«تبعی 
 3کند.انتقاد می
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ه زمیان آرماگیدون کیرد کی د میکیت  3،اساس قرائت خود از کتا  مقدس نیز بر «گانیرونالد ر»
وپی قیرار ییبیی و اتیاری همچیون لایشورهای تبهک دی مورد حمله زو  ل بهینزدیک است و اسرائ

 شورهای دشمن درک  ل در اثر حملهینده، اسرائیاگر روزی در آاو در پاسخ به ایناه خواهد گرفت. 
ن ییه از اکیم ییا ل قیوط دادهیاسیرائ ما به » گفت:ند؟ اد بیا هه بایارد، آمریمعرض نابودی قرار بگ

بیه عنیوان  ویانتخیا   2.«میهست  ت و سرنوشتیفه، مسئولیارای وظم ... ما دینکشور حفاظت ک
برخیی از  گونیه کیه ؛ آنحیت صهیونیسیتی شیدیر آرمان مسیشبرد هشمگیباع  پ ،جمهور سیئر

 .  ه شدسپرد  ستیونیاسی به هند تن از مسیحیان صهیمناصب مهم س

اسالف خود را   سختانهمو؛ع سر نیز پسر «جورج بوِش »و  «نتونیلکل یب»پدر،  «جورج بوش»   
ا حیداقل نظیرات ییدهنیدگان  نظیرات رأی ،اسیتمدارانیسم ادامه دادنید. سیونیت از صهیدر حما

هیا در  ن گیروهیقدرتمنیدتر ،سیتیونیهیای فشیار صه نند و گیروهک س میاهای فشار را منع گروه
ردنید، در کافیت یگیان درید را از ریاخ سیفکبون یه ترکحی یسه نفر از رهبران مس هستند.ا یاآمر

از ا یایاسیت خیارجی آمریسطرفیداری ننیده ک نیانید تضیم پنجاه ساط گذشیته توانسیته یا ههل
   باشند.ست یونیصه

 صهيونيستی با اسرائيلمسيحيت ارتباط 

  ت از برنامیهییحما ،انییهودیل مهیاجرت یتسیه ،لیت از اسیرائییحما بیا مسیحیت صهیونیستی
ن یتی م ،لیتخیت اسیرائیپا  م به عنوانیلمللی اورشلا نیی بیاعماط فشار برای شناسا ،سازی کشهر

د وخامت روابط بیا جهیان عیر  و یتشد ،صلح مخالفت با روند ،مانیبازسازی معبد سل  بودجه
تیا  «روزولیت». رؤسای جمهور آمریاا، از اند ، همواره با اسرائیل در ارتباط بودهع آرماگدونیتسر

گیروه فشیار  1انید.هیونیستی آمریاا قیرار داشیتهص ی ثیر فشارهای البی یهودی تحت ت ،«ترامم»
االت متحده دخالیت یدولتی ا ناری مقامات و منصوبان کل در انتخا ، انتصا  و بریحامی اسرائ

 4دارد.
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سییازی در  بییا توجیییه نظییامی اییین مرزهییای گسییترده، پییذیرش سیسییی برنامییه شهرکان یحیمسیی
مایت اقتصادی از جنبش مهیاجران، المقدس و نیز ح المقدس شرقی عربی و شهر کهن بیت بیت

 معتقدنیدحی یهیای مسی ستیونیصه 3اند. ایفا کردهل ین اسرائینی سرزمیدر تحق  عنقش بسزایی 
از ایین  ز باشد.ین نید پس از ایان است و بایهودیپارهه یاتخت انحصاری و یپا ،لمقدسا  تیه بک

المقیدس شیرقی بیه  تیینی در بیتخت فلسیطیجاد پایا ای کت مشتریمکشنهاد حایگونه پ با هر  رو
تیالش  هیا آن رد.ییتوانید صیورت گ ای نمیی چ مصیالحهیسم، هییونیشدت مخالفند. از نظر صه

شان بیه یها به انتقاط سفارتخانه االت متحده یدولت اویژه  بههای غربی و  ب دولتیکردند با ترغ می
سیرانجام بیا فشیار  .به عنوان پایتخت اسرائیل به رسیمیت شیناخته شیود این شهرالمقدس،  تیب

در و ( 3133اردیبهشیت  24) 2830می  14در تاریخ  ،های صهیونیستی یهودی و مسیحی یالب
النابیه )روز مصییبت و بیدبختی(  سییس اسیرائیل کیه فلسیطینیان آن را ییوم هفتادمین سالگرد ت

یافیت.  المقدس انتقیاط سفارت ایاالت متحده آمریاا به بیت «دونالد ترامم»نامند، به دستور  می
انتقیاط »ادعیا کیرد:  و« داد ها پیش رخ میی این اتفاق باید ساط»در سخنان خود گفت:  «ترامم»

خیوش خیدمتی  ابرازبرای  وی !«.ترین امید ما برای برقراری صلح در منطقه است بزرگ ،سفارت
همیان بیه خییاط خیام خیود طیرح معاملیه قیرن ییا  ،های یهودی و مسیحی خود به صهیونیست

ییم صهیونیسیتی و ژالمقیدس بیرای ر ی قرن را مطرح کرده است. اعالم پایتختی بییتکالهبردار
ثر از سیاسیت خیارجی و منیافع  بییش از آنایه متی ،انتقاط سفارتخانه آمریاا و طرح معامله قرن

هیای آمریایایی ییا همیان  این کار خواسیته اونجلیایاط ؛ زیرابعد دینی دارد آمریاا باشد، عمدتاً 
 2و صهیونیست آمریااست. مسیحیان بنیادگرا
ان ایم  هود در همیانی  ندهیمعبد آ ساخته شدناتی است، یهای یهودی ح ستیونیآنچه از نظر صه

تی و اتفیاقییاز حمابرخیوردار رش یپیذ میورد  هیین نظریتر جیرا است. مانیمعبد سل نظیر  ت سین 
بیشیتر اسیت.  ان مسجد صخرهاان معبد همان ماه مکن است یا ،لینونی اسرائکشناسان  باستان

 از بیین بیرود. ،که مسجد صخره باید پیش از تجدیید بنیای معبید بیزرگ معتقدندیهودیان سنتی 
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ل یانیه هسیتند و همیواره از اسیرائیدشیمن رونید صیلح خاورم ، سیتیونیمسیحیان بنیادگرا و صه
 منیافع  هواسیط  آنان نیه تنهیا بیه دانند. میمانند دوقلو  را لیا و اسرائیاملت آمرو  نندک ت مییحما

 ،لیا و اسیرائیایآمر گر مرتبطنید.یدیانی همانند به یهای د انیبن   واسطه  ه بها، بلکشخصی مشتر
کننید بیه مسیحیان صهیونیسیت خییاط میی .دانند می ، متحد یادیگرطانییه جهان شیخود را عل

ه کیانید  سیتی و اسیالمی رفتیهیمونکهای اسیتبدادی  میرژ  تیمکمنی تحت حایای اهریجنگ دن
آنان به همان میزان کیه  ل هستند.یا و اسرائیاحی آمریمس -هودیی یکراتکهای دمو خالف ارزشم

ای  شیهیلکهای ؛ید عیر  و تصیورات   یاعرا  تنفر دارند. تبعبه اسرائیل عالقمند هستند، از 
ش، یاسیت. از نظییر خاورشناسیان، غیر ، آزادانیید  کدر نوشیتارهای آنییان مشیتر ،خاورشناسیان

انیه یه خاورمک شود، در حالی های واقعی پنداشته می ارزش  رشیط  و قادر به پذجو، اهل من صلح
تنفیر از اعیرا  بیا   در واقیعخواننید.  هیای عیر  را وحشیی میی و حتی گاه ملت نیستگونه  نیا

 3ان همراه است.ینیهای نژادپرستانه نسبت به فلسط نگرش
سیان یاار حقوق انسانی اساسیی و اناغلب مسیحیان صهیونیست را به ا ،لیت اسرائیدفاع از امن
ان سوق داده است. نژادپرستی هنان آنان را کیر و کیور کیرده اسیت کیه فلسیطینیان ینیبرای فلسط

پیا را آنیان  داننید.  با کنعانیان مشرک آن زمان یای می ،هستند مسلمان را که از فرزندان ابراهیم
ل بیر یجانبیه اسیرائ یکهمواره ادعای  ه ک در حالی ؛فراتر گذاشتند و مسلمانان را شیطانی خواندند

ز مخالفیت یین بیرای خودمختیاری نیهای فلسیط و با آرمان  ت شناختهیمناط  اشیالی را به رسم
   2رد.کاعتماد  ،لیشوری در قلب اسرائکان با ینیتوان به فلسط اند. از نظر آنان نمی ردهک

 دشمنی مسيحيت صهيونيستی با مسلمانان 

بیه اشیااط مختلفیی بیا آن و  دانید میدین اسالم را دشمن اصیلی خیود  ،مسیحیت صهیونیستی
 کند: میدشمنی 

 تضعيف و تخریب اسالم. 1

به دنبیاط از بیین بیردن  های اسالمی، افزون بر حمله نظامی و اشیاط سرزمیندشمن صهیونیستی 
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گ ییک امیت، هنینیابودی ترین سالح برای  قویزیرا  3است؛اعتقادات دینی و شریعت اسالمی 
بیه آسییب زدن و تشیایک در میورد اسیالم روی . از ایین رو انداختن بر بنیان اعتقادی آنان است

ههیره اسیالم را خیرا  کننید تیا راه بیر دعیوت  ، با ابزار تبلییات گسترده کوشند آنان می 2آوردند.
 شبهاتی را، ارتجاعی و ؛د  تمدن یدین به عنواناسالم ؛من معرفی اسالمی بسته شود. همچنین 

اعمیاط  بیه انجیام مسیلمانان تحرییککننید و بیرای  مطیرح میی اسالم و پیامبر اکیرم ربارهد
حماییت  1کننید. اهانیت میی به وسیله کاریااتور و مانند آن بیه پییامبر اسیالم ،آمیز خشونت

 4آنان است.اقدامات  دیگراز گسترده از جریان مسیحیت تبشیری، 
 تضعيف کشورهای اسالمی. 2

ایجاد تفرقه در جهان اسالم است تیا از  ،های یهودی و مسیحی تای صهیونیسه یای از سیاست
همیواره روابیط  و برای ایین کیار، قدرت عظیم اتحاد بیش از یک میلیارد مسلمان جلوگیری کنند

شیوند؛ ماننید هیا  استحاام روابط سیاسی و اقتصیادی مییان آنکنند تا مانع  میمیان آنها را کنترط 
 گانیه ایران و امارات متحده درباره جزایر سیه ،ی میان ایران و عربستان سعودیهادامن زدن به تنش

از آنجا که اییران قیدرت بزرگیی در برابیر اسیرائیل  و میان مصر و سایر کشورهای اسالمی آفریقا.
کشییورهای حاشیییه ماننیید کشییورهای اسییالمی دیگییر میییان ایییران و  کوشییند میهمییواره  ،اسییت
تواننید کشیورهای اسیالمی را تا جایی که می کنند ها تالش می آن 3.فارس تنش ایجاد کنند خلیج

هیای  از فتنیهی به عنوان یایی ایجاد تفرقه و نزاع میان شیعه و سناز این رو، از  3.دهار تجزیه کنند
 0کنند. بیشترین استفاده را می تعصب مذهبی و اختالفات مذاهبیو  3قدیمی
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خصو  کشورهای محور مقاومت مثل  رهای اسالمی، بهقدرت یافتن کشوها برای ایناه مانع  آن
هیای  از هیچ گونه تالشیی بیرای تییییر حاومیت، فعالییت شوند،الله لبنان  ایران، سوریه و حز 

اندازی جنیگ مثیل  های اقتصادی و راه جاسوسی تا حمله نظامی مستقیم یا غیر مستقیم و تحریم
های  ، از دیگیر برنامیهترور دانشیمندان اسیالمی کنند. جنگ ایران و عراق و مانند آن فروگذار نمی

فهرسیتی از دانشیمندان مصیری و لبنیانی را کیه از  «عاطف محمد نجیب المطیعی» آنان است.
اند، در کتا  خود آورده است. در کشور عزیزمیان اییران  طرف جریان صهیونیستی به قتل رسیده

صهیونیسیم یهیودی و مسییحیت  ،ای اشیاره کیرد. در ایین جرییان توان به شیهدای هسیته نیز می
 3صهیونیستی همداستان هستند.

 هراسیاسالم. 3

در دسیتور کیار مسییحیان بنییادگرا و صهیونیسیت را انزجیار از اسیالم  ،«2111سپتامبر »حادثه 
دین تروریسیم اسیت و  ،اسالم» گوید: میاسالم درباره  «بت روبرتسون»کشیش  داد.آمریاا قرار 

هیای  ها هسته آن»گوید:  نیز میمسلمانان آمریاا  درباره .«جهان است سیطره بر ،هدف مسلمانان
دین شیطان »اسالم را  «فرانالین گراهام». «کنند تروریستی را برای نابودی آمریاا سازماندهی می

ها بیود  این مو؛عگیری 2کند. اسالم را دین تزویر معرفی می «گری فالوط»نامد و  می« در شرارت
سیه کشیور از جملیه  ،سیپتامبر 11هند ماه پس از حادثه تروریستی  «وشجورج ب»سبب شد که 

 هراسیی از طریی  ایجیاد اسالمنامیید. مسییحیت صهیونیسیتی بیا ایران و عراق را محور شرارت 
با اسیتفاده  ها آن ها ارائه کند. تصویر نادرستی از مسلمانان به غربی کوشد میهای مختلف،  رسانه

 د:نکن ی را ترویج میهراس اسالم ،از موارد ذیل
ای دارای سیالح هسیته هیه برخیی کشیورها گیرا :ای اسـممیایجاد هراس از بمب هسـتهالف( 
اند. مسیحیان صهیونیستی از آن را به دین ربط دادهاست که فقط در مورد جهان اسالم  ، اماهستند

ید کنند ، تالش میای اسالمیمطرح کردن بمب هسته مسیلمانان  مسیحیان معتیدط را نییز بیر ؛ 
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 های نظامی بیشتری به کشور اسرائیل کنند.کمک ،تحریک کنند و به این بهانه
های خود نسیبت در مقاالت و نوشته ،های اخیردر دورهها  آن :ایجاد هراس از اسمم سیاسی ب(

د مسیلمانان صیرفًا نخواهمی ؛ زیرادهندبه دست یافتن جهان اسالم به قدرت سیاسی هشدار می
فقیط بیه واجباتشیان  ،بادی داشته باشند که به نماز و روزه و حیج و زکیات اکتفیا کننیدیک دین ع

کننید تیالش مییهیا  آنگری و مانند آن داشته باشیند. بپردازند یا برای خودشان اجتماعات صوفی
   .را در جوامع اسالمی مطرح کنند «اسالم عبادی آری، اسالم سیاسی خیر» شعار

بنییادگرایی  ،نویسینده آمریایایی «فرانسیس فوکیو یامیا» :ای ه هر بهانهایجاد هراس از اسمم ب ج(
 بیه عنیوانهیای افراطیی  برخی گروهبا معرفی کند. تبلییات غربی  اسالمی را فاشیستی قلمداد می

کل جهان اسالم را به عنوان بنیادگرایی اسیالمی میورد هجمیه قیرار در واقع  ،نماینده جهان اسالم
هیا  آننند که بنیادگرایی اسالم با دموکراسی، آبادی و برابری سازگاری ندارد. ک دهند و اعالم می می
 3.دولت اسرائیل است کند، را رعایت میخواهند بگویند تنها دولتی که در شرق حقوق بشر  می

سپتامبر را به مسیلمانان نسیبت دادنید و  11حوادث  ،ایمسیحیان صهیونیستی با تبلییات گسترده
بیه عنیوان  ،به او داده بودنید« سلطان وحشت»که لقب را مثل اسامه بن الدن  ههره خشن افرادی

تروریسیت، افیرادی میردم آمریایا مسیلمانان را  ،تبلیییات آنیانبیا نماینده اسالم معرفی کردند. 
بیه وسییله آن از میواردی کیه یایی  2و شناخت درستی از اسالم ندارند. دانند میافراطی، بنیادگرا 

مس له ایران اتمی است. دشمن صهیونیستی یهودی و مسیحی برای  ،شودمی هراسی مطرح اسالم
دستیابی ایران به بمب اتمی را بهانیه مقابلیه قیرار داده  ،جلوگیری از پیشرفت و نفوذ ایران اسالمی

ای است. با توجه به ایناه مسیحیان صهیونیستی جنگ آرماگیدون در آخرالزمیان را جنیگ هسیته
ای معرفی کنند تا بهانه بیشتری برای دشیمنی ند که ایران را دارای قدرت هستهدانند، اصرار دارمی

 1با ایران اسالمی داشته باشند.

 چگونگی مواجهه مسلمانان با مسيحيت صهيونيستی

 حفظ و تقویت وحدت جهان اسالم. 1

گییری جرییان نسیبت بیه عوامیل سیاسیی شیالبا کسب اطالعات و آگیاهی باید جهان اسالم 
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را  افانانیههای تفرقهها و دسیسهفتنه بارهدرخود قدرت تشخیص مصالح و بصیرت  ،ستیصهیونی
هیا کیه همیان سیاسیت  افانیی صهیونیسیت مسلمانان باید نسبت به سیاست تفرقه افزایش دهد.

ای  قدیمی استعمارگر پیر یعنی انگلستان است، هوشیار باشند تا در دام منازعات سیاسی و منطقیه
و با یادیگر وحدت داشیته باشیند؛  ای شیعه و سنی نیفتند و نیز در دام منازعات فرقهطلبانه  تجزیه

ِه َجِمیًعـا َو » فرمایید: هناناه قرآن نیز می ُقـوا َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ َواَل » فرمایید: و نییز می 3«اَل َتَفرَّ
 ْْ ُُ . مقیام «نشوید و قدرت شما از بیین نیرودنزاع نانید تا سست  2:َتَناَزُعوا َفَتْفََُّلوا َوَتْذَهَب ِریُح

سیم  مهلیک  ،هیای مسیلمان تفرقه و اختالف میان ملیت» فرماید: ین زمینه میامعظم رهبری در 
 1.«از این باید اجتنا  کنیم .است

 تقویت قدرت نظامی. 2

 َو »باال بردن توان نظامی و قیدرت مبیارزه و جهیاد در راه خداسیت:  ،از جمله وظایف مسلمانان
ْْ ِع اَ  ُك ِه َو َعُدَو  ة ... ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدَو  الل  ْْ ِمْن ُقَو  ْْ َما اْسَتَنْعُت وا َلُه  ،هر نیرویی در قدرت داریید 4:ُد 

. «برای مقابله با دشمنان آماده سازید... تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خیویش را بترسیانید
ه دشیمنان صهیونیسیتی خییاط هجیوم بیه ای باشید کی باید به گونه ،قدرت نظامی کشور اسالمی

قیدرت نظیامی بیرای کشیوری کیه میورد تهدیید »فرمایید: سرشان نزند. مقام معظم رهبری میی
 5.«هاست ترین واجب یای از واجب ،هاست قدرت

 آوری جامعه اسالمی باال بردن ميزان تاب. 3

آوری جامعیه در  تا میزان مقاومت و  ،در مقابله با دشمنان سرسخت صهیونیستیترین ناته  مهم
هیای اعتقیادی، سیاسیی،  آوری جامعیه در عرصیه حفظ و ارتقای میزان تیا  است.حد  مطلو  

بایید از تعلییم و تربییت اسیالمی و  ،اعتقادی و فرهنگیاز نظر فرهنگی و اقتصادی اهمیت دارد. 
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مردم بیرای  باید شور و نشاط انقالبی ،سیاسی و اجتماعی، و از نظر تحایم باورهای دینی مراقبت
باید یاد و خاطره مجاهیدت هیای بنابراین های سیاسی و اجتماعی حفظ شود.  حضور در صحنه

 ها زنده نگه داشته شود.  شهیدانی همچون حاج قاسم سلیمانی
هیای  های یهودی و مسیحی و از کمینگاه های صهیونیست توطئه؛ربه زدن از راه اقتصاد، از دیگر 

، تنگناهای اقتصادی ایجاد کنند و با فشار بر مردم ،ظالمانه های شیوه اکوشند ب . آنان میآنان است
د. نظام اسالمی باید کارآمیدی خیود را نشیان دهید و بیا اعتمادسیازی، نبه شورش باشان آنان را

اجازه ندهد جامعیه  رج از کشور،خا ه نبودن بهاز اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی و وابست گیری بهره
 های اقتصادی شود.  راناسالمی گرفتار بح

 فهرست منابع
، قم: دانشگاه ادیان و میذاهب، باوری در کیش زرتشتی و ادیان ابراهیمی مهجی آژیر، اسدالله،  .1

 ش.3132
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 ماتب التراث االسالمی.
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 مرجعیت اقتدارقیام تنباکو و 

 *نیابدریزىعدرالكریمپاک والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

جنیا   ،لیو امتیاز تنبیاکو توسیط مرجیع عالیقیدر جهیان تشییعاردیبهشت، مصادف با روز  23
بیه اییران و عیالم  ،دمات مرجعیت شیعههای زرین تاریخ خ میرزای شیرازی بزرگ و یای از ورق

جایگیاهی  ،سیاسییی در طوط تاریخ مرجعیت شیعه در تحیوالت مهیم اجتمیاعی  است. اسالم
نشین را تضیمین کیرده اسیت.  برانگیز داشته و استقالط و عزت کشورهای شیعه مقتدرانه و تحسین

الی مرجعییت اسیت. یای از برکات مقیام وا ،پاسداری از استقالط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی
های شیعه داشته است. ریشه این  آثار فراوانی در ملت ،ناپذیری مراجع ستیزی و سلطه روحیه ظلم

م بیا أآن در طوط دوران غیبت، اخال  تو یو بقا نیابت از امام زمان اررتمساعزت و اقتدار به 
ارتباط تنگاتنگ با میردم  بهنیز ناپذیری آنان و  ستیزی و سلطه عمل، پیوند عمی  الهی، روحیه ظلم

   .پردازیم گردد. در این فرصت به نااتی در این رابطه می بر می

 برکات مرجعيت 

شیورهای اسیالمی کت و روحانیت شیعه در استقالط یاز برکات این جایگاه مقدس، نقش مرجع
ی در در زمان ناصرالدین شیاه، فتیوای مییرزای شییراز است. قیام مالعلی کنی علیه قرارداد رویتر

هیا در کشیور عیراق،  ماجرای تنباکو، نقش میرزا محمدتقی شییرازی در مقابیل سیلطه انگلیسیی
در نجیات کشیور اییران از  الله کاشانی در جریان نهضت ملی، نقش امام خمینی اقدامات آیت

اللیه  تسلطه بیگانگان و امروزه نقش مقام معظم رهبری در مقابل استابار جهانی و مقاومیت آیی
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 .ی از این حقیقت اناارناپذیر استیها عراق، نمونه در سیستانی
های نقیش مرجعییت در حفیظ اسیتقالط و منیافع ملیی در جامعیه اسیالمی،  از بارزترین نمونه

العظمیی  الله تمدیریت حوادث کشور عراق و حفظ استقالط آن توسط مرجع بزرگوار حضرت آی
 ظمی سیسیتانی در مبیارزه بیا داعیش والله الع تبعیت مردم عراق از حضرت آیت. سیستانی است

در حیالی کیه داعیش  ؛از این کشور شد منجر به شاست و نابودی داعش ،پیروی از حام جهاد
ها بیود. بنیابراین در هیر  نشانده آن های استاباری جهان و عوامل دست مورد حمایت همه قدرت

آن  ،کوتیاهی ناننیدکشوری که مرجعیت شیعه قدرت و نفوذ داشته باشد و مردم هیم در پییروی 
کشور در حفظ استقالط و پاسداری از منافع ملی خود موف  خواهد بود. در این باره حتیی احمید 

در  3ترین مخالفان دین و روحانیت زبیان بیه اعتیراف گشیوده اسیت. کسروی، یای از سرسخت
ا اسیتبداد و حضور روحانیون و مراجع به عنوان پیشتازان مبارزه بی ،ها حقیقت رمز پیروزی این قیام

بیا  نیییها با مصائب و معیشت مردم بود. امیام خم استعمار در دط جامعه و برخورد نزدیک آن
 د: یفرما وه مراجع شیعه میال از اقدام با شیتجل

لیی یخ .ردنیدک حت و به حفظ آرامش دعوت مییشه علما و زعمای اسالم، ملت را نصیهم
شیان بیا یرازی نگذشیته اسیت. ایحسن ش رزا محمدیمرحوم حاج م ،رزای بزرگیاز زمان م

ه نظرشان آرامش کن حالی یر بود و در سامره اقامت داشت، در عاعقل بزرگ متف یکه انیا
ش آمده است و شاه جائر یان اسالم خطر پکیردند برای کن وقتی مالحظه ال د؛و اصالح بو
 ییکه در کیرمیرد یپن ییا ؛ن ببردیمپانی خارجی، اسالم را از بکله یخواهد به وس آن روز می

ناهیار شید سیلطان مسیتبد را  ،شیتر دورش نبیودیصد نفر طلبیه بینشسته و س کوهکشهر 
رات سیوء و یداد و با تعب توبات او هم محفوظ است. آن سلطان گوش نمیاند. مکحت ینص
 ییکه آن عالم بزرگ مجبیور شید کی یرو شد تا آنجا به ادبی به مقام شامخ عالم بزرگ رو بی

 ،رزای مجاهیدییز مرهیون فتیوای مییران برگردد. استقالط عراق نیه استقالط اکد یلمه بگوک
 کن رفته بود... تمام ممالیعراق از ب ،شان نبودیرازی است. اگر ایرزا محمدتقی شیمرحوم م
اسالمی را حفظ  که تا به حاط استقالط ممالکند یها نیفه هستند. این طایمرهون ا ،اسالمی

انید.  ردهکیش را خیاموش کحت خود، مردم سریشه با نصیه همکند ر هستین ذخایاند. ا ردهک
 .ننیدک وشش مییکان انند اسالم در معرض خطر است، تا حد امیه ببکن حاط روزی یدر ع
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ناهیار  ،با فرستادن اشیخا  شید َفِبهیا؛ و اگیر نشید ،اگر با نشر مطالب شد، با گفتگو شد
   3نند.کام یهستند ق

 شود:  قام مرجعیت در مسائل مهم سیاسی ذکر میدر اینجا دو نمونه از برکات م
 الف. حاج مالعلی کنی و نجات ایران 

مرجیع  ،اقدام باشیاوه حیاج مالعلیی کنیی ،ترین نقش مرجعیت در تاریخ ایران ای از مهم نمونه
ق.  1207الثیانی  بزرگ عصر قاجار در رابطه با قرارداد ننگین رویتر است. در هیجیدهم جمیادی

دار انگلیسیی ی بیه امضیا   ناصرالدین شاه و نماینده بارون ژولیوس دورویتر ی سرمایهقراردادی میان 
تسیلط  ، انگلستان از نظر اقتصادی و سیاسیی بیه طیور کامیل بیر اییرانرسید که در صورت اجرا

هیایی   داد، از نمونیه  این امتیاز که کشور را در اندک زمانی تحت استعمار بریتانیا قرار می یافت. می
توان آن را کودتای اقتصادی نامید. کارگردان اصلی و بانیان پشت پرده در اعطای امتیاز،  که میبود 

کشور را بیه سراشییبی  ،باوری و مطامع شخصی خردی بودند که به موجب غر   دو روشنفار بی
ن خیان سپهسیاالر )مشییرالدوله( و مییرزا یمییرزا حسی ،هالکت و سقوط کشاندند. این دو خائن

الدوله بودند که با اخذ رشوه کالن، زمینه اعطای تمیام ثیروت و منیابع طبیعیی و   ناظم ملام خان
 دار خارجی فراهم کردند.  اقتصادی کشور را به یک سرمایه

بیر حی   افیزون آهن از دریای خزر تا خلییج فیارس به موجب این قرارداد امضا شده، ت سیس راه
بیرداری از همیه معیادن از  آهن شیهری، بهیره راه های واقع در مسیر، دایر کردن  زمینهمه تصرف 

و وصوط  کشورهای ملی در سراسر   برداری از جنگل  جمله زغاط سنگ، نفت و آهن و ُسر ، بهره
لیرد »منابع ثروت ملی اییران بیه رویتیر واگیذار شید. عبارتی همه انحصاری حقوق گمرکی و به 

متن این قرارداد منتشر گردید، نفس اروپا از  ی کهتوق»کند:   این امتیاز را هنین توصیف می« کرزن
المللی هنین امری سیابقه نداشیت کیه   زیرا تا آخر تاریخ در صحنه معامالت بین ؛حیرت بند آمد

منابع طبیعی و پیولی و اقتصیادی کشیورش را همه های زمینی، زیرزمینی و   پادشاهی تمام ثروت
 2«.ر خارجی گذاشته باشددا  در اختیار یک سرمایه ،سان مفت و دربست بدین

حاج مالعلی کنی با رهبری مبارزه علیه امتیاز رویتر، افاار عمومی مردم را در جهیت لییو امتییاز 
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آمیز و کوبنده او به شاه، سند زنیده تیزبینیی و آگیاهی آن مرجیع شییعه   هدایت کرد. نامه اعتراض
کنید.  همگیان روشین می و قدرت تشخیص و توانایی درک مسائل پیچیده سیاسی او را بیر است

سییل  شید.پایتخیت بیه خییزش و حرکیت میردم سیبب نفوذ کالم و اقتدار مردمی حاجی کنی، 
از  ،خروشان ملت، آماده عمل به دستور مرجیع شیجاع خیویش شیدند و بیرای انجیام تالییف

حسیین خیان  گونه جانفشانی و مجاهدت درییغ نورزیدنید. لییو امتییاز و برکنیاری محمید هیچ
ای بود که علما و مردم بر آن اصرار داشتند؛ بیدان حید کیه   دو خواسته ،صدراعظمی سپهساالر از

پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اروپا و به محی  پییاده شیدن از کشیتی و ورود بیه بنیدر 
بیه  نید وکنندگان درباری، بیداری و خیزش مردم به رهبری روحانیون را گزارش داد انزلی، استقباط

پیا  که اگر صدراعظم همراه شما وارد تهران شیود، شیورش عظیمیی در پایتخیت بیر او فهماندند
سپهساالر را از مقام صیدراعظمی عیزط کیرد و خیود رهسیپار تهیران  ،شاهاز این رو خواهد شد. 

ق. بطالن قرارداد به طور رسمی اعالن شید و سیرانجام  1271سپس در دهه آخر رمضان  .گردید
شناس جامیه عمیل   مالعلی کنی و حمایت و حضور مردم وظیفهحاج  ،گ شیعهرتالش مرجع بز

پوشید و ورقی زرین بر تاریخ پرافتخار مرجعیت شیعه و پیوند امیت بیا روحانییت افیزوده شید و 
  3آشاار کرد.اقتدار علمای متعهد را 

 ب. فتوای انقالبی ميرزای دوم 

جیع تقلیید و رهبیر سیاسیی محمدتقی شیرازی معروف به میرزای دوم یا مییرزای کوهیک، از مرا
تیرین اقیدامات  طلبی عراق در قرن سیزدهم و ههاردهم قمری است. از معیروف نهضت استقالط

هاسیت. ایشیان در فتیوایش  این مرجع انقالبی، صدور فتوا با مضمون وجو  نبیرد بیا انگلیسیی
 نوشت: 

بودند، فدا کیردم. من برای استقالط عراق، فرزند و کلیه کسانی را که در نزدم عزیز و گرامی 
اما شما! هنانچه انگلسیتان  ؛فدا کنم ،ام که جان خود را که همه دارایی من است اینک آماده

تان اصرار دارد و به جنگ و مقابله با شما برخاسته است، واجب اسیت بیا  بر غصب حقوق
 تمام قدرت از خود دفاع کنید و تن در دادن و تسلیم شدن در مقابل آنان حرام است. 

                                                           
 . همان .3



  111  مرجعيتاقتدارقيامتنباکوو

این قیام به  3گرفت. ها جنگ سختی در س از انتشار نامه میرزای شیرازی، میان عشایر و انگلیسیپ
ثیر مییرزا محمیدتقی  ژه تیییو هنقش علما و روحیانیون بی ،معروف شد. محققان« العشرین  ثور»

هیه ایین قییام بیا  گیر 2اند. عراق بسیار مهم و حیاتی ارزیابی کرده م.1721ی را در انقال  زشیرا
در کیربال ناتمیام مانید و بیه  1ق در هشیتاد سیالگی1440الحجه  ذی 14حلت میرزای دوم در ر

اما هزینه سنگینی بر انگلیس به عنوان اشیالگر کشیور عیراق تحمییل 4،اش نرسید اهداف اصلی
 3کرد.

 ميرزای شيرازی 

وط اال جمیادی 13رزا محمیود در یرازی فرزند میرزای شیمعروف به م ،نیید محمد حسن حسیس
بعید از  و ق 1201در سیاط وی راز متولید شید. یی علمی و معنوی در شییق در فضا 1241ساط 

د. میرزا با انتقیاط حیوزه یدار گرد ت را عهدهیر مرجعیساط منصب خط 24خ انصاری، یرحلت ش
ن سامرا، در اتحیاد مسیلمانان گیام مهمیی برداشیت. ینش ع از شهر نجف به شهر سنییه تشیعلم

 ،نیهمدردی با محیروم و رییپذ ح  ،شی، شجاعتینی و دوراندیزبیزی، تیگر استیاخال  و ر
 های بارز این مرجع بزرگ بود.  از ویژگی

 02ق، در سین  1412انیت و فقاهیت، در سیاط یاسیت و دین پرهمدار علم و عمیل و میرد سیا
امیام نیار در  طوسیی حیرم کو در  نیدردکر مقدس او را به نجف حمل یاسالگی درگذشت و پ

 3سپردند. کبه خا لیع

 مصداق نفی سبيل  ،قيام تنباکو

از نظر فقه اسالمی، امیری « سبیل قاعده نفی»سلطه دشمن بر جامعه اسالمی و مسلمانان، طب  
مسیلمانان و بیگانگیان در  گونه ارتباطی که باعی  افیزایش و گسیترش نفیوذ غییر نارواست و هر

                                                           
 .170؛ ترجمه جعفر دلشاد؛  تاریخ جهبش اسالمی در عرا . عبدالحلیم الرهیمی؛ 3
 .40؛  ا عر ۰۲۹۱تاریخ انقالب اسالمی . محمد صادقی تهرانی؛ 2
 . بر اساس برخی از منابع وی مسموم شد و در اثر مسمومیت به شهادت رسید. 1
؛ ت اریخ جه بش اس المی در ع را ؛ عبدالحلیم الرهیمی؛ 91،  14؛ جالذریعه. محمد محسن آقا بزرگ تهرانی؛ 4

 . 104ترجمه جعفر دلشاد؛   
 .43می؛  ؛ ترجمه مهوش غالنهضت اسالمی شیعیان عرا  . جویس ان.ویلی؛3
 .403،   1؛ ج گلشن ابرار ؛ جمعی از نویسندگان؛223،   4؛ ج هی و االلقابکال. عباس قمی؛ 3
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نند در امیور مسیلمین دخالیت کننید، ممنیوع تلقیی ای که آنان بتوا گونه  به ؛جامعه اسالمی گردد
 شود. می

کنید.  گونه تسلط کافر بر مسیلمان را ممنیوع میی ای فقهی است که هر قاعده «َنْفِی َسبیل»قاعده 
َلن یْجَعَل َو »فرماید:  خداوند می که سوره نساء استناد شده است 131برای اثبات این اصل، به آیه 

ُه ِلْلُاِفِریَن َعَلی راه تسلط قیرار  ،منانؤگاه برای کافران نسبت به م خداوند هیچ :اْلُمْؤِمِنیَن َسِبی  الل 
   .«نداده است

مپیانی سیاختگی کشور ایران به کو در داخل و خارج کد و فروش توتون و تنبایاز خریواگذاری امت
ف اصیلی ازی ظالمانه بود. طیریی از مصادی  بارز تسلط کفار به کیان مسلمین و امتیا ،«رژی»
« میاژور تیالبوت»و شخصی به نام  «رژی»مپانی که در پوشش کس بود یدولت انگل ،ن قراردادیا

و کد و فیروش تنبیاییشیت و زرع و خرکار کبه  ،رانیپنجم مردم ا یکمخفی شده بود. در آن زمان 
س یلران به انگیپنجم مردم ا یکات یبه منزله واگذاری ح  ح ،ازین امتیمشیوط بودند و واگذاری ا

 بود.
ها و  ها برای استخدام و وارد کردن افراد مسلح، تحت نظر گرفتن تمامی راه  اجازه دادن به انگلیسی

یتین قیرارداد ننگیییا کز و دردنیایانگ مدهای فاجعهیاپبازرسی تمامی کاالها، گویای  بیار  ن و ذل 
ی یزنیان فاسید و برپیا ردن دختیران وکها با وارد  یسیه در هنگام اجرای آن، انگلاژه آنیو هب است؛

واگیذاری  واقیعدر  کوشیدند تا باورهای میردم را متزلیزط کننید. میز، یست جلسات و مراسم عفت
دتی بیر مرزهیای ییفرهنگیی و عق ای هجمیه هابل ؛وابستگی اقتصادی نبود یکو فقط کاز تنبایامت

خی، یتیار ن حادثیهییتوجیه بیه همیه جوانیب ا بیود.ران اسالمی یت و خداباوری ایمان و معنویا
ران بیر میال ییه ملیت اییزدهم علیهای از قبل طراحی شده استعمار را در قیرن سی ها و نقشه توطئه

 سازد. می
راز بود. رهبر آنیان روحیانی برجسیته و یام مردم شیاز استعماری، قین امتیاواکنش نسبت به ن یاول

برخیی از میردم منجیر  شان و شیهادتید ایام به تبعیه آن قکری بود یمجاهد نستوه، مرحوم فاط اس
زی به پا خاسته و با تلگیراف تنیدی بیه یالله مجتهد تبر یت ز مردم مسلمان به رهبری آیشد. در تبر

روی از حیاج ییس نمودند. مردم خراسان به پان شاه قاجار، اعتراض و خشم خود را منعیناصرالد
ه ییعل ،ارییآن د گیر عالمیانیدی و دیب مجتهد شهید حبیالله س تخ محمدتقی بجنوردی و آییش

ردنید. میردم کری یبیه مشیهد جلیوگ «رژی»مپیانی کو شورش نموده و از ورود افیراد کاز تنبایامت
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ه شیاه و یین، علیرالیدیی و آقیا منکاللیه محمید بیاقر فشیار تالله آقیا نجفیی و آیی تاصفهان را آی
الله نیوری  خ فضلیالله ش تانی و آییرزا حسن آشتیالله م  تدر تهران آی ج نمودند.یاستعمارگران بس

و بیا  نیدزش مردمی را بیه دسیت گرفتیرازی بودند ی رهبری خیرزای شیه از شاگردان برجسته مکی 
 ردند.که شاه و همدستانش آغاز یای عل رازی، هجوم گستردهیرزای شیهای م اشاره

اعتیراض خیود را نسیبت بیه ان جهان در سیامرا در دو نوبیت یعیمرجع بزرگ شمیرزای شیرازی، 
ن شاه اعالم نمود و با شمردن مفاسد یبا تلگراف به ناصرالدری امتیاز تنباکو به عامل بیگانه، واگذا

ز و یسیت گانگیان اسیالمیازات، از او خواست به جیای اعتمیاد بیه بیگونه امت نین ایمدهای ننگیاو پ
وی ان نفروشید. ییشور را بیه خارجکند و که ایران، به مردم مسلمان تیخورده ملت ا دشمنان قسم

ن قیرارداد طیی ییآور ا ران نسبت به فرجام ذلیتیار دولت مردان اار افیهای الزم را در تنو تمام راه
 3رد.اافت نیگونه پاسخ مثبتی در چیماط ت سف هکرد، ولی با ک

 ساز  فتوای حماسه

ت و بیا ییروی مقتیدر مرجعییبیه نپس از آناه پاسخ مثبتی از شاه دریافت نارد، میرزای شیرازی 
ی شیعه، از جملیه هفضل پروردگار، فتوای جاودانه خود را با توجه به مبانی اعتقادی و فق ت ویعنا

و ِبیَای  کاستعماط توتون و تنبا ،ومیالبسم الله الرحمن الرحیم. » گونه نگاشت: نیقاعده نفی سبیل ا
ده و ن فتیوای بیه ظیاهر سیاییا 2.«ه اسیتیعل الله م محاربه با امام زمان صلواتادر ح ،انکنحٍو 

زده را در آستانه سقوط قرار  م غفلتیرد و رژکل ین تبدیهای آشفته را به طوفانی سهمگ وتاه، موجک
ز از آن در امیان ییاش ن ه حتیی شیاه در خانیهکد یداد. امواج آن، هنان سنگرهای دشمن را درنورد

س اعتنیا کیچ یان را داد، هیین شاه در حرمسرای خود دستور آوردن قلیه ناصرالدکنماند. هنگامی 
د. امیام ییهیای سیلطنتی د انییسیتن قلارون آمد، زنان را مشییوط شیرد و هون از اطاق خود بان

 د:یفرما می نییخم
حتی بستگان خود آن جائر هیم و حرمسیرای  ؛و حرام استکه تنباکسطر نوشت  کیشان یا

هیا سیتند. در بعضیی جااهیا را ش انییب اثیر دادنید بیه آن فتیوا و قلییخود آن جائر هم ترت
ست دادند آن قیرارداد ادان آوردند و آتش زدند و شیدر م ،اد داشتیمت زیه قکی یوهاکتنبا

                                                           
 .217رازی ،   یرزای شیعه؛ شرح حاط میای نامدار شفقه. عبدالرحیم عقیقی بخشایشی؛ 3
 . 133. همان،   2
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 کیینج کیمیرد در رییروحانی پ یکه کدند یها د نیزی را ایهمچو ه کیو لیو شد قرارداد. 
]را[ نید و قیراردادی ک ام مییملت ق یکسد و ینو لمه میک کیدهی از دهات عراق )سامره( 

ن طیوری دارد ییقیدرت ا ییکزنید و  به هم می ،ها بوده است یسیئر و انگلن شاه جایه مابک
 3ت.یروحان

گشیتند.  ای میی و به دنبیاط راه هیاره نداپو افتادابعد از صدور فتوا، شاه و عوامل استعمارگران به ت
د یه از طرف دربار به علما سودی نبخشییشنهاد رشوه و هدیار و پیدهای بسیجلسات متعدد و تهد

ت میؤمن بیا اجتمیاع در ییرد. بیاالخره جمعاید وادار نیده گرفتن فتوای مرجع تقلیرا به ناد و آنان
رانیدازی یای در اثیر ت رد و عیدهکیت کیمسجد بزرگ بازار تهران )مسجد امام( به طرف دربیار حر

و و توتیون کد و فروش تنبیایسته شد و استعماط و خراها ش انیقل دند.یبه شهادت رس ،عوامل شاه
دولت ناصری را وادار به لییو  ،رانیش از حد ملت مسلمان ایزی افتاد و فشار بیآم خاطرهبه و؛ع م
س بیرای تسیلط بیر یب نقشه گسترده استعمارگران انگلیین ترتیرد. به اک «رژی»مپانی کقرارداد با 

ار اهای مسلمان بر همگیان آشی ت در نجات ملتیگر نقش مرجعیران، نقش بر آ  شد و بار دیا
 2.شد
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 های رشد و پیشرفت در قرآن و حدیث راه
 های قدر( )به مناسبت شب

 *فیعیمرمرىناصرر دكتر والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

هیای قیدر، نیزوط مالئایه و  شبی است که احتماط دارد از شب ،ماه مبارک رمضان مشب نوزده
ا َأْنَزْلناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر، َو ما َأْدراَك ما َلْیَلُة اْلَقْدرِ » :قرآن باشد  3.«َشـْهرٍ   َأْلـِف   َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر ِمْن ، ِإنَّ

« (ش از بعثیتیپ) رمکمبر اایپ ها بیجا به لوح محفوظ  کی»قرآن در شب قدر ، بنا بر این آیات
ت بیپس از آن جبر ه شده وفرستاد شب  .آوردیمبر یبرای پآن را ج یست و سه ساط به تدریل در مد 

 ،فرشیتگان کیه ایین شیب 2.و معادط هشتاد و سه ساط و ههار ماه است ،بهتر از هزار ماهنیز قدر 
 همراه شده است. نیز  ؛ربت خوردن امیرالمؤمنین ؛ با شبمیزبان هستند ،نیانمیهمان و زمی

ها از راه ح  و اولین راه نفوذش در وجود آدمیی،  ترین سالح شیطان برای برای انحراف انسان مهم
شود، او را اسییر  کوشد با استفاده از ؛عف و گناهی که آدمی مرتاب می غافل کردن است. او می

دهند و توجهی که به سوی ح  دارند، اسییر و  برخی به واسطه اعمالی که انجام می خود کند؛ اما
 اند: گونه معرفیی شیده این مبرایشوند. این افراد در حدیثی از پ های شیطان نمی گرفتار وسوسه

ونَُ» وم  ِْص  َُوُالْبَياك وَنُِميْنُُُثَََلثٌَةَُم ِ وَنُِهِ  اكِر  ُاليذَّ ِِ َّ يوِد وَنُِمْنُِإبِْلييَسَُوُج  ْسيتَْغِفر  َُوُالْم  ِ َخْشييَِةُاِه 
ارُِ َِ  های شیطان در امان هستند. این سه گروه عبارتند از: از وسوسهسه گروه  1«.ِباْْلَْس
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1. «ُِ وَنُِهِ  اكِر     «.کنند کسانی که خدا را یاد می ؛الذَّ
2. «ُِ    «.از خوف خدا گریانندکسانی که  ؛الْبَاك وَنُِمْنَُخْشيَِةُاِه 

ْستَغُْ» .4 ارُِالْم  َِ وَنُِباْْلَْس  .«کنند استیفار می در سحرها کسانی که ؛ِفر 

هیم در  ،کنیید هرا که شما هم یاد خدا میی ؛شود با هم جمع میاین سه مورد  ،در سحر شب قدر
 ریزید.  هم اشک میو کنید  سحر استیفار می

َُعي»در روایت دیگری فرمود:  خدا رسوط بَُّهياُاِه  
ِِ

َُأْصَواٍتُي  ُثَََلثَة  َُصيْوت  َُوَُجيلَّ ُُُُِزَّ ي َوُُُالي ِّ
ُ ُالَِّذيُيَْقَرأ ُالْق ْرآَنَُوَُصْوت  ْسيتَْغِفِريَنُِباْْلَْسيِارَُُُِصْوت  هیا را  سیه صداسیت کیه خداونید آن 3؛الْم 

وقتیی قیرآن  ،صیدای قیاری قیرآن؛ شیود بانگ خروس که باع  بیداری میردم میی دوست دارد:
 .«کند ر میکسی که در سحرها استیفاصدای  ؛خواند می

هیم صیدای قرائیت قیرآن و دعیا و هیم صیدای  ؛شیود انداز میی ها طنین در شب قدر این صوت
دینی که بابت این کار بر گیردنش  ،های قدر بیهوده بگیرد اگر کسی وقت مردم را در شب .استیفار

می بالعاس اگر آد مطاب  هزار ماه است. ،ها هرا که این شب ؛شود می؛ر  در هزار ماه  ،آید می
. در رواییت شیود میی؛یر  در هزار ماه  از این لحظات برای دعا و نماز و مناجات استفاده کند،

ُالَْقْ ِرَُخيٌْرُِمنُْ»معنای بهتر بودن شب قدر از هزار ماه هنین آمده است:  َُشييَُُُْألْفُُُِلَيْلَة  ٍ َُُشيْهٍرَُأيُّ
َُُ ََِّيُِبَذِل ُِفيَهاُ:َفَقالَُُ؟ع  الِح  ُالصَّ ََِمل  ُالَْخيْرُِمُُِ اْل ِِ كَاِةَُوَُأنَْوا ََلِةَُوُالزَّ شب قدر بهتیر از هیزار  2؛َنُالصَّ

سیته در آن از نمیاز و یعمیل شا ، مقصود از این جملۀ قرآنی هیست؟ پس فرمود: یعنیماه است
از هنین فرصتی باید در مسیر پیشرفت و رشید اسیتفاده کیرد.  «.رات بهتر استیات و اقسام خکز

برای مثاط دوسیت دارد در حیوزه اقتصیاد، . هستند های مختلف شد در زمینههمه افراد خواستار ر
گونه است، اما آییا در دیین هیم رشید  ها نیز همین در دیگر زمینه اش هند برابر شود. سرمایه پولی

 ایم؟ نسبت بیه قبیل کمتیر گنیاه کیرده؟ آیا است در نماز بیشتر شده انم حضور قلبآیا  ایم؟ کرده
ْشُد ِمَن اْلَغ  الَ » :فرماید خداوند می َن الرُّ یِن َقْد َتَبیَّ در قبیوط دیین اکراهیی نیسیت؛  1:یِّ ِإْكراَه ِفي الدِّ

یِن  الَ »البته «. زیرا راه درست از راه انحرافی مشخص است برای فروع دیین نیسیت، « ِإْكراَه ِفي الدِّ
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اش را  خمیس را بخوانید، شبایید نمیاز برای اصل دین است. کسی که اسالم را پذیرفتیه اسیت،
یِن  الَ »اش را بگیرد و ... .  بدهد، روزه بیه  ،بیرای اثبیات خورشییدمانند این است که « ِإْكراَه ِفي الدِّ

اکیراه  نیسیت.به گفیتن میا نیازی  ،بینند خورشید را می . مردمزور به مردم بگوییم خورشید داریم
   شخص شده است.نبودن در پذیرش دین، از این روست که راه درست از راه انحرافی م

 دینیعوامل رشد 

 . قرآن1

مایه  اسیت. اجنیه درخیود  قیرآن  ،های رشد از نظر قرآن و روایات اولین عامل از عوامل و نشانه
ها کمی گوش کردند، سیپس گفتنید:  . آنقرآن خواند شانبرای مبراپی .آمدند مبراخدمت پی

ا َسِمْعنا ُقْرآنًا َعَجبا» ْشدِ  ِإنَّ ما از قرآن آیات عجیبی شنیدیم که به راه خیر و صیالح  3:َیْهدال ِإَلی الرُّ
شود. قرآن فقیط بیرای خوانیدن نیسیت؛  میما سبب رشد  ،انس با قرآنبنابراین «. کند دعوت می

ُروَن اْلُقــْرآَن »بلایه بیرای توجیه و تیدبر اسییت:  فرماییید:  ی میمقیام معظیم رهبیر2«.َأَفـ  َیَتـَدبَّ
مه ،قرآن تالوت» مهعمل است،   مقد  مه  مقد  شیاهِد  تیاریخ 1.«آشینایی اسیت  معرفت است، مقد 

 یک جمعیتی را عوض کرده است. های بسیاری دارد که این آیه، مثاط
 داستان اول

را شینید،  خیدا رسوطخبر بعثت وقتی  بود. عالم مسیحی در یمن و شاعر ،طبیب ی،اکثم سیف
 خدا دو خیدمت رسیوط  اد. آنبه مایه فرسیت دو نفر را برای فهمیدن حقانیت سخن پیامبر

برایشیان ایین آییه شیریفه را  خیدا رسوط شان از آمدن را بیان کردند. آمدند و خودشان و هدف
ِْ ِاال اْلُقْربی» خوانید: ْحساِن َو إیتا َه َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َو اْْلِ ـِر َو   َو َیْنهـی  ِإنَّ اللَّ َُ ِْ َو اْلُمْن َعـِن اْلَفْحَّـا

امر « بخشش به خویشاوندان»و « احسان»، «عدالت» بههمگان را  ،در این آیه دخداون 4«.یِ اْلَبْغ 
نهی نموده است. وقتی آنان به نیزد اکیثم بازگشیتند و آییه را « ظلم»و « منار»، «فحشا»کرده و از 
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محمد میردم را بیه مایارم اخیالق امیر  مردم!ای »برای او خواندند، او مردم را جمع کرد و گفت: 
دارد. در این امر پیش قیدم باشیید و از آخیرین  می را از اخالق زشت و ناوهیده باز کند و آنان می

پیش از این مردم به انتظار او بودند و بعضی اسم فرزندان  .نباشید ،آورند ایمان می اوکه به  یکسان
 3«.دگذاشتند که شاید خلعت نبوت بر قامت آنان مرتب گرد خود را محمد می

 داستان دوم 

ای  مشیوط بود. شبی برای دزدی از دییوار خانیهبا راهزنی و سرقت را عمری  دی بود که، فرفضیل
ذیَن آَمُنـوا َأْن َتْخََّـَع » :این آیه را خواند ،خواند خانه داشت قرآن می صاحبباال رفت.  ْْ َیْأِن ِللَّ َأ َل

هِ  ْْ ِلِذْكِر اللَّ یاد خدا و قرآنی کیه نیازط  هشان بهای آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دط 2:ُقُلوُبُه
لحظه پشیمان شد. از دیوار پایین آمد، توبه کرد و سر بیه بیاییان   همان «.نرم و فروتن شود؟ ،شده

ترسییدند کیه  شیان را بیرای فیروش ببرنید، امیا می خواسیتند امواط را دید که میای  قبیله گذاشت.
در حالی که شرمگین و پشیمان بود، به  شان را سرقت کند. وقتی این حرف را شنید، فضیل، امواط

. «خاک بر سر فضیل که شما باید از او بترسید. به خدا او فضیل دیگری شده اسیت»ها گفت:  آن
در درس اخالقیش شیرکت هیارون الرشیید  گفیت. او هنان تیییر کرد که بعدها درس اخالق می

   1گریست. هایش می کرد و با موعظه می
 داستان سوم

. «بیه مین قیرآن بییاموز! ای پیامبر خدا»عرض کرد:  مسجد آمد و به پیامبرروزی شخصی به 
: آییه کرد. وقتی بیهتالوت برایش را « زلزاط»سوره  ،حضرت او را به یای از یارانش سپرد. صحابی

ا َیَره  ِمْثقاَل   َیْعَمْل   َفَمْن » ٍة َشرًّ ٍة َخْیرًا َیَرُه َو َمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل َارَّ رفیت  به فار فرو ید، آن مردرس« َارَّ
میرد گفیت: «. آری: »صیحابی گفیت«. ؟آیا این جمله از جانب خداست»پرسید:  صحابیو از 

داند و  بس است! من درس خود را از این آیه گرفتم. اکنون که خدا ریز و درشت کارهای ما را می»
پس از «. کافی استدارد، تالیفم روشن شد. این جمله برای زندگی من را  همه اعماط ماحسا  

 رفت.خداحافظی کرد و نیز این سخن 
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و سخن میرد را « ای بود حوصله عجب مرد کم»گشت و با تعجب گفت: رب صحابی نزد پیامبر
او به مقام فقاهت و شناخت عمیقی که باید برسید، »فرمود:  پیامبر بازگو کرد. برای پیامبر

 3«.رسید
 گفتمان قرآنی

شیود، نیه  . در گفتمان قرآنی، نه اقتصاد دهار ربیا میا باید قرآنی باشدهگفتمان ما در همه عرصه
قرآنیی  ،فرمایید اگیر قیرآن می رود و نه دروغ در جامعه وجیود دارد. آمار طالق در جامعه باال می

قرآنیی ها  معاملیهاگیر  شود. سخن و گفتار مردم، استوار می 2،«َو ُقوُلوا َقْواًل َسدیدا: »حرف بزنید
بایَ »باشد:  ُه الرِّ وجود نخواهد داشت. اگر همسران به شیوه قرآنیی ربا  دیگر در جامعه 1،«ْمَحُ  اللَّ

دیگیر طیالق و دادگیاهی وجیود نخواهید  4،«عاِشـُروُهنَّ ِبـاْلَمْعُروِف »با یادیگر زندگی کنند: 
. اییمگفتمان قرآن فاصله گرفتیه داشت. مشاالت امروزه جامعه و زندگی ما، از این روست که از

بار فلسیطین  مشاالت کنونی دنیای اسالم از جمله شرایط ت سف»فرماید:  مقام معظم رهبری می
   3.«دوری امت اسالمی از قرآن است  روزهای اخیر، نتیجه در ویژه و جنایات رژیم صهیونیستی به

 دعا .2

نِّ : »دعا و گفتگو با خداست ،دومین عامل رشد ِِ ي َف ي َقِریـٌب ُأِجیـُب َدْعـَوَة َوِإَاا َسَأَلَك ِعَباِدال َعنِّ
ْْ َیْرُشُدوَن  ُه اِع ِإَاا َدَعاِن َفْلَیْسَتِجیُبوا ِلي َوْلُیْؤِمُنوا ِبي َلَعلَّ و هرگاه بندگان من از تو دربیاره مین  3:الدَّ

پیس  .نمکی  اجابیت میی ،ه مرا بخواندکننده را به هنگامی کم و دعای دعایا]بگو[ من نزد ،بپرسند
 «.ابندیه راه کباشد  ،مان آورندیمرا گردن نهند و به من ا د فرمانی]آنان[ با

خدایا  3؛ِإَلْیَك   ااِلْنِقَناِع   ِإَلِهي َهْب ِلي َكَماَل »فرمود:  همیشه در آغاز درس گفتن می امام خمینی 
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از همین رو بود کیه از هییچ قیدرتی «. مرا به کماط گسستن ]از خل [ و پیوستن به خودت، برسان
ْْ ِبواِحـَدٍة »خود را با این آیه صادر کردند:  اولین بیانیه سیاسی ایشان ترسی نداشت. ُُ ما َأِعُظ ُقْل ِإنَّ

ِه َمْثنی دهیم ]و آن[ اینایه  بگو: من شما را فقط به یک حقیقت اندرز میی 3:َو ُفرادى  َأْن َتُقوُموا ِللَّ
سیرزنش، و شیود  ه نمیخست ند،اگر کسی برای خدا کار ک «.دو دو و یک یک برای خدا قیام کنید

خیدمت ایشیان  ،از تهیرانافیرادی دارد. قبیل انقیال   باز نمیرا از انجام کار کنندگان او  سرزنش
طلبیه جیوانی را  شان روحیانی بفرسیتد. امیام برای مسجد تازه ت سیس آمدند و خواستند امام

د تایه ناند و برای خیدا انتخا  کرد و او را به سه شرط فرستاد: اسمی از امام نبرد، به بانیان مسج
سیاط  13در طیوری کیه  هبی ؛دعا بیود ،های منظم امام یای از برنامه در آن مسجد فعالیت کند.

ییک  ،در بیمارستان بسیتری بیودوقتی خواند.  هر شب زیارت جامعه کبیره می ،نجفحضور در 
عیای عهید را نشیانه دیدنید د ،برداشتندکه مفاتیح را  بعد از رحلت امام .مفاتیح کنار ایشان بود

 :گفیت کیرد و میی شان را با مسئولین قطع می ارتباط ،ماه رمضاندر  اند که مرتب بخوانند. گذاشته
 .  «من برنامه دعا دارم»
کنید، بیه  گاهی انسان هر هه دعیا میست. اگفتگو با خد؛ بلاه هدف از دعا فقط اجابت نیست 

اجابت اسیت. از همیین روسیت کیه در  رسد؛ در حالی که دعا و حرف زدن با خدا، اجابت نمی
ها سخن به میان آمده است. وقتیی فیرد علیت ایین  های عجیبی در پرونده برخی روایات از ثوا 

آییه  111در قرآن  «.ثوا  آن دعاهایی است که اجابت نشد»گویند:  شود، می ها را جویا می ثوا 
نا َأْفِرْغ َعَلْینا َصبْ »وجود دارد که دعاست؛ مانند  ْت َأْقداَمناَربَّ نا ال ُتِزْغ ُقُلوَبنا َبْعَد ِإْا » 2،«رًا َو َثبِّ َربَّ

نا َسِمْعنا ُمناِدیاً » 1،«َهَدْیَتنا نا ِإنَّ اِتنا» 4،«َربَّ یَّ نا َهْب َلنا ِمْن َأْزواِجنا َو ُارِّ دعاهای کوتاه  و ...؛ 3«َربَّ
   د.شو می پیشرفترشد و  ها رعایت شود، سبب که اگر شرایط آنیک خطی 

َعاِ َُأْربَيَعُِخَصياٍلُِإْخيََلَصُ»فرماید:  میها و شرایط اجابت دعا  ویژگیدرباره  امام علی ُلِل ُّ ِإنَّ

                                                           
 . 31. سب : 3
 «.های ما را ثابت بدار ز و قدمپروردگارا! پیمانه شایبایی و استقامت را بر ما بری: »231. بقره: 2
 «.هایمان را بعد از آناه ما را هدایت کردی، )از راه ح ( منحرف مگردان پروردگارا! دط: »0. آط عمران: 1
 «.پروردگارا! ما صدای منادی )تو( را شنیدیم: »174. آط عمران: 4
 «.قراردهپروردگارا! از همسران و فرزندانمان مایه روشنی هشم ما : »93. فرقان: 3



  161  هایرشدوپيشرفتدرقرآنوحديثراه

نَْصاَ ُِفيُالَْمْسَألَةُِ ِِْرفََةُالَْوِسيلَِةَُوُاإْلِ َضاَرُالَِّّيَِّةَُوَُم َْ ِريَرِةَُوُِإ خواهید:  یمی یژگیدعا ههار و 3؛السَّ
 .«له و انصاف در درخواستیوس ردن، شناختکت یخلو  باطن، ن

 اخالص  ایمان و .1

چ یه او هیییه از ناحاینیااسیت و  تیمنتهای ذات احد مان به رحمت بییا ،دعا اوط اجابتشرط 
نقیص و  . اگیرشیود ای بسیته نمیی گاه به روی بنده چیه  ،دِر رحمت الهیو  ستی  نیمنعی از ف

 :فرماید میدر دعای معروف ابوحمزه  العابدین امام زینه بنده است. یاز ناحاست، قصور 
د بیه تیو را ماالمیاط یهای طلب را به سوی تو باز و صاف، و آبشخورهای ام بارالها! من جاده

ه تیو را کو درهای دعا را به روی آنان  ،خواستن از فضل و رحمت تو را مجاز کمکنم. یب می
ه تیو آمیاده اجابیت کیدانم  ن مییقینم و به یب باز و گشاده می ،بخوانند و از تو مدد بخواهند

ه بیه پنیاه کین دارم یقیز یخواهندگان هستی و ن ن پناه دادن به پناهیمکنندگان و در کدعای دعا
ننیدگان و ک بخیل کهای بخل و امسیا یمبودک ،بخشندگی تو رفتن و به قضای تو ر؛ا دادن

راه  ،ندکوچ کتو  ه به سویکس که آن کن دارم یقیند و ک اران را جبران میاظلم و تعدی ستم
ن آمیاط و اعمیاط ییسیت، این دارم ههیره تیو در پیرده نیقییدن به تیو نیدارد و یادی تا رسیز

 2گردد. ها می ده آنیه حجا  دکست بندگان است یناشا
 جدی بودن نيت .2

ها را متناسب با مو؛وع دعا انتخا  نمود و از سوی دیگیر بایید بیر  هنگام دعا، از سویی باید واژه
نیت خود جدی بود؛ بدین معنا که تمام وجود آدمی خواستار و طالِب مضیمون دعیا و  خواسته و

 گوید: می ریمطهنیت باشد. از همین روست که شهید 
دا شود یه واقعًا خواستن و طلب در وجود انسان پکن است یشرط اولش ا دارد.طی یدعا شرا

 ییکبیه صیورت  ،واهیدخ یم  واقعیًا آنچیه .و تمام ذرات وجود انسان مظهر خواستن گردد
ن خواندن دعا و دعای واقع. تا دط انسان بیا یفرق است ب .دیآ اج و استدعا و حاجت دریاحت

د در دط انسان جدًا و واقعًا خواست و یست. بایدعای واقعی ن ،زبان هماهنگی نداشته باشد
 ه:کد ید آیاج پدیقتًا در وجود انسان احتیدا شود، حقیطلب پ

یمرتماجُرسمتچهروییرازپهر


باریارر مالدیچیمزىكمهُجسمت


                                                           
ام فراس؛ سی أبیی. مسعود بن ع3  .412،   1؛ ج مجموعه ور 
  .11،   3 ؛ جإقبال األعمال؛ طاووس . علی بن موسی ابن2



168    9311 رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

هركمهجویماشمرریارمرعاقدمت


اشدرداستواصلمرحممتمایه


همممركجمممادردىدواآنجمممارود


هممركجممافاممرىنممواآنجممارود


هركجامشمكلجموا آنجمارود


هركجاپسمتیاسمتآ آنجمارود


آوررمهدسمتآ كمجوبش گی


1ازرمماالوپسممتبممارجوشممرآرممت


 شناخت وسيله  .3

مین »گفیت:  به امام صادق سومین شرط اجابت دعا، شناخت وسیله اجابت است. شخصی
این مرد یای از سه »فرمود:  حضرت. «کنم تا خدا روزی من را بدهد نشینم و دعا می در خانه می

   2.«شود نفری است که دعایش مستجا  نمی
 رعایت انصاف در دعا .4

بنابراین بایید در دعیا کیردن و  کند؛ سودی برایش ندارد. ی آنچه آدمی در دعا، آن را طلب میگاه
یایی از میوارد رعاییت انصیاف در دعیا،  جانب انصاف را رعایت کیرد. ،درخواست از خداوند

ننوشتن خطای دیگران به پای دین است. نباید مسائل دینیی را بیه مشیاالت گیره زد و بیه خیاطر 
دعا باع  رشید و  است که رعایت این شرایط ههارگانهدین را کنار گذاشت. با  مشاالت دنیوی،

 شود. می پیشرفت

ْوا َفُقْل َحْسبِ »دهد که از دشمن نترسد:  دستور می ، به پیامبرخدا در آخر سوره توبه  ْن َتَولَّ ِِ  َی َف
ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْر  ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْیِه َتَوكَّ ِْ اللَّ بگو خیدا میرا بیس  ،پس اگر روی برتافتند 1:ِش اْلَعِظی

ایین  «.ردم و او پروردگیار عیرش بیزرگ اسیتکیل کیبر او تو .ستیچ معبودی جز او نیه ؛است
هراسیی از   انقال  نیز اکنون ههل ساط است که با اتاای به خدا و بیه پشیتوانه میردم، بیی هییچ

وقتی کار بر میا مسیئولین » فرمود: معظم رهبری می دهد. مقام ها، به مسیر خود ادامه می ابرقدرت
نییز  امیام سیجاد«. کیرد نگاه به امام، ما را آرام می .رفتیم می ، خدمت امامشد نظام سخت می

کیه  شد، اصحا  به امیام حسیین فرماید در روز عاشورا وقتی شرایط سخت و پیچیده می می

                                                           
 .247و  240   بیست گفتار؛. مرتضی مطهری؛ 3
 .99،   3؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 .127. توبه: 1
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ُ»فرمود:  نیز می امام علی 3شدند. کردند، آرام می نگاه می ُالْبَيْأ   َميرَّ َْ يولُُُِك ََّّاُِإَذاُا ُُا ََّقيََّْياُبَِرس 
ُِ ُِمَّْ ُاِه  وِّ   َِ ٌ ُِمََّّاَُأْقَرَبُِإلَ ُاْل ََ ما خیود را در  ،شد می تارزار سخکه کهنگامی  2 ؛فَلَْمُيَك ْنَُأ

ه پناه رسوط هبر معظیم ر«. دتر از او به دشمن نبو یکسی نزدک ،ان مایم و از میردک حفظ می الل 
 فرمود:  انقال  می

  ولیت ممتییدی کییه از روزهییای اوط انقییال  داشییتم، بارهییا بییه یییاد اییین جملییهئر دوران مسیید
شید و احسیاس  ها کار بر ما سیخت می وقتی در جنگ»فرماید:  افتادم که می می امیرالمؤمنین

  یین جملیه. وقتیی ا«بیردیم پنیاه می خیدا کردیم که در مقابل حادثه ؛یعیفیم، بیه رسیوط می
   1ت.دیدم بر و؛ع ما نیز صادق اس آمد، می به یادم می امیرالمؤمنین

 . فکر و اندیشه 3

َُُ»فرموده اسیت:  شود؛ هناناه امام علی فار کردن، سبب رشد آدمی می ُُِبيالِْفكِْرَُفِإنَّي ُ َُُعلَْيي
ُاْْلَْعَمالُِ ْصلِح  ََلِلَُوُم  ْشٌ ُِمَنُالضَّ ابی از گمراهیی و اصیالح کننیده فار کن؛ زییرا فایر، راهیی 4؛ر 

شیود،  ای که به جدایی و طالق منجیر می شود، زندگی جوانی که گرفتار اعتیاد می«. هاست عمل
   رود و ...، ناشی از عمل کردن بدون فار است. فردی که به زندان می

بیه او  خدا آمید و از حضیرت خواسیت او را موعظیه کنید. رسیوط روزی فردی نزد پیامبر
سیه مرتبیه از او  خیدا . رسیوط«بلیه»گفیت:  «.کنی؟ عمل هم می ،تو را موعظه کنم»فرمود: 

ْشي ًاُ»اعتراف گرفت، آنگاه به او فرمود:  ُر   ُ َُفِإْنُيَ ُِإَذاَُأنَْتَُهَمْمَتُِبَأْمٍرُفَتََ بَّْرَُعاِقبَتَ   َُ َفِإنِّيُأ وِصي
َُغيًِاَُفانْتَِ َُعَّْ   ُ اری تصیمیم گرفتیی، پاییان آن را کیگیاه در  نم هیرک سفارش می 3 ؛َفاْمِضِ َُوُِإْنُيَ

                                                           
دشوار شد،  ن بن علی بن ابیطالبیهون کار بر حس: »133،   1 ؛ ج بقاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 3

شد، رنگ آنان دگرگون  را هر هه کار دشوارتر مییگر است؛ زیافتند که او بر حالی دیستند و دریهمراهانش به او نگر
اانش یو برخی نزد نیگرفت، در حالی که روی حس هایشان را فرا می د و ترس دطیلرز گشت و اندامشان می می
 «.گرفت هایشان قرار می گشت و دط د و اندامشان آرام مییدرخش می

 .321؛ تصحیح صبحی صالح؛   نه  البالغةف الر؛ی؛ ین شری. محمد بن حس2
یاست.  1  1368/05/12. جمهوری؛ بیانات در مراسم تنفیذ حکم ر

http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?tid=1466&npt=9 

 . 443؛   م و المواعظکون القیع ثی واسطی؛یعلی بن محمد ل .4
 .  447،   10؛ ج بقاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 3

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2153
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اغلیب  «.نکی است، انجام بده و اگر گمراهی است، از آن خودداری ابنگر. اگر پایانش خیر و نی
دهیم و بعید از  آید، از این روست که ابتیدا عمیل را انجیام میی مشاالتی که برای ما به وجود می

، سبب نجات حر بن یزید ریاحی شد. فایر و ندهتفار ساز کنیم. اش فار می خرا  شدن، درباره
ای و مجیازی  های میاهواره اندیشه درست و منطقی، بسیاری از شبهات مطرح شده توسط شیباه

تر  دارد و او را به خیدا نزدییک های مبتذط باز می کند؛ جوان را از تماشای صحنه دشمن را حل می
   کند. می

 . مشورت 4

فرمیود:  خدا نییز بیه آن ت کیید دارد؛ هنانایه رسیوط مشورت، اصل مهمی است که اسیالم 
َِاِقلُِ» ُاْل َشاَوَرة  َُفِإيَّياَكَُوُُُم  َِاِقيل  ُاْل ُالََّّاِصيح  َُ َُفِإَذاَُأَشياَرَُعلَْيي ِ ْشٌ َُوُي ْمٌنَُوُ َْوِفيٌقُِمَنُاِه  الََّّاِصِحُر 

ََِطبَُ ُاْل َُ ُِفيَُذِل سعادت و برکت و رشید و توفیی  از در مشورت با عاقل خیرخواه،  3؛ الِْخََلَ َُفِإنَّ
خداست. پس همین که دانای خیرخواه به تو مشورت داد، بر خالف آن عمل مان؛ زیرا موجیب 

اندیشیه   منیدی از بهیره»توان بیه  مشورت، فواید بسیاری دارد که از جمله می«. شود نابودی تو می
شناسایی افیراد »، «نش دیگرانجلوگیری از سرز»، «یید و حمایت دیگران ستفاده از تا»، «دیگران

گسترش فرهنیگ مشیاوره »و « پرهیز از استبداد رأی»، «رشد فاری مردم»، «نظر و مؤمن صاحب
دربیاره اهمییت مشیورت در سییره  ،شهید رمضیان ،امیرالمؤمنین اشاره کرد.« مو ایجاد تفاه

ْش ُ ُُِسيَر   ُ »فرماید:  می پیامبر ُالرُّ ََّّت    َُوُس   ،و سینت او یرو انهیم ،رمکامبر ایره پیس 2 ؛الَْقْص  
 «.است ییراهنما

 فهرست منابع 

 کتب

 ق.1311؛ ها  اوط، قم: ماتبة فقیه، مجموعة ورامفراس، مسعود بن عیسی؛  ابن ابی .1
؛ هیا  دوم، تهیران: دار الاتیب االسیالمیة، اقب ال االعم الطاووس، علیی بین موسیی؛  ابن .2

 ق.1317

                                                           
 .112،  92 ج . همان،3
 .147؛ تصحیح صبحی صالح؛   نه  البالغةف الر؛ی؛ ی. محمد بن حسین شر2
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 ق.1317؛ ها  اوط، قم: دار الحدی ، ولمکاتیب الرساحمدی میانجی، علی؛  .4
نقیی  ؛ ترجمه و شرح سید علیالدقیفة السجادیة، ابن حسین بن علی؛ العابدین امام زین .3

 ش.1491االسالم؛ ها  دوم، تهران: فقیه،  فی 

 ش.1414؛ ها  اوط، تهران: میقات، تفسیر اثهی عشریشاه عبدالعظیمی، حسین؛  .3

؛ تصیحیح صیبحی صیالح؛ هیا  اوط، قیم: البالغه نه شریف الر؛ی، محمد بن حسین؛  .1
 ق.1313هجرت،  

؛ قیم: دار الشیریف الر؛یی للنشیر، ثواب االعمال و عقاب االعمالصدوق، محمد بن علی؛  .9
 ق.1311

 .ق1312،  ف الر؛ییقم: الشر ؛ ها  ههارم،ارم األخال کم ؛طبرسی، حسن بن فضل .0

ری و محمید آخونیدی؛ هیا  ؛ تصیحیح علیی اکبیر غفیاالکافیکلینی، محمد بن یعقو ؛  .7
 ق.1319دار الاتب االسالمیه،   ههارم، تهران:

قیم: دار الحیدی ،  ؛ هیا  اوط،م و الم واعظک ون القی ع ؛ثی واسطی، علی بن محمیدیل .11
 ش.1491

 ق.1314دار احیاء التراث العربی،  روت:یب ؛ ها  دوم،األنوارربقا؛ مجلسی، محمدباقر .11

 ش.1404م، تهران: انتشارات صدرا، ؛ ها  بیستبیست گفتار مطهری، مرتضی؛ .12

 همؤسسی :قم ؛ ها  اوط،الوسالئل و مستهبط المسالئل کمستدر ؛ن بن محمدتقیینوری، حس .14
 ق.1310 ،تیالب آط

  سایت

ه خامنه رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت پایگاه اطالع  .ای الل 





چهار عمل بدتر از گناه 
 های قدر( )به مناسبت شب

 *دكترناصررفیعیمرمرى مسلمینوال االسالمحجت

 اشاره

ها بیدتر از  گناه به خودی خود، بد است؛ اما برخی اعماط مرتبط با گناه هستند که زشتی و بدی آن
ُ»فرماید:  می خدا رسوطزشتی گناه است؛ هناناه  َقار  ِْ نِْبُاَِلْسيِت ُِمَنُاليذَّ نِْبَُشر  ٌَِةُِفيُالذَّ َأْربَ

َُوُاَِلسُْ ْصَرارُ َوُاَِلْفتَِخار  َُوُاإْلِ کوهیک  عمیل در گنیاه، بیدتر از خیود گنیاه اسیت:ههیار  3؛تِبَْشار 
در ایین مقالیه، ههیار «. اصرار بر گناه و کردن به گناه  کردن به گناه، شادمانی شمردن گناه، افتخار

 شود. تر و بدتر از گناه هستند، بررسی می عمل مرتبط با گناه که زشت

 الف( کوچک شمردن گناه

دهید؛ مرتایب گنیاه شیده  انسان عملی که با اراده و ر؛ایت الهی در تضاد باشد، انجام میوقتی 
دهید، مرتایب  است که عملی زشت و ناپسند است. اما گاه انسان غیر از گنیاهی کیه انجیام می

تر و بدتر از گناه هستند. یای از این اعماط کوهک شمردن  شود که بسیار زشت اعماط دیگری می
گسیتاخی در برابیر فیرامین و نیواهی  در حقیقیتگناه، اعم از کوهک و بیزرگ،  لگناه است. اص

انجیام  اهمییت شیمردن گناهیان و بیکوهک به دلیل انسان ها که  هه بسیار گستاخی و خداست
اهمییت شیمردن  خاکریزهای نفس به مرور زمان و بر اثر ارتاا  گناهان کوهک و یا بی دهد. می

د. نیه تنهیا خداونید تابی را بر نمیی هیچ حریم و قرقگاهی انسان یی کهریزند، تا جا گناهان فرو می
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ها نیز هنین انسانی را دوست ندارند. فرض کنیید کسیی میاط شیما را بیه نیاح   بلاه دیگر انسان
 ؟کنیی گیوش نمییرا اخبار مگر »برداشته باشد. وقتی به او اعتراض کنید، در جوا  شما بگوید: 

ایین بیدترین گنیاه اسیت؛ هنانایه «. خیتالس کیرده اسیت؟اسیه میلییارد  شخص فالنندیدی 
ن وِبُ»فرموده است:  امیرالمؤمنین ُالذُّ ب  ُ ُُبِ َُُُِماُاْستََهانََُُُأَش ُّ

َِ ب َها[َُُصا
َِ ایین  ،بدترین گنیاه 3؛]َصا

در ماه رمضان در میأل عیام  مانند ایناه فردی .«آن را سست و کوهک بشماردصاحبش است که 
حاال دو تا نخ سیگار هم در ماه رمضیان در » گوید: به او اعتراض کنید، می کشد. وقتی سیگار می

هنین فیردی از حایم و دسیتور صیریح الهیی «. ؟آید  مگر عرش خدا زمین می ،خیابان کشیدیم
دانیید. خییدا از هنییین   سییرپیچی کییرده و مرتاییب گنییاه شییده اسییت و آن را نییاهیز و کوهییک می

 را حقیر و کوهک نشان دهند، بیزار است.شان  خواهند گناه هایی که می انسان
 افتد: کوهک شمردن گناه به دو صورت اتفاق می

شود؛ گنیاه  شود، وقتی به او اعتراض می برای مثاط فردی دهار خطا و گناهی میمقایسه کردن: . 6
کند. این مقایسه کیردن، همیان کوهیک شیمردن گنیاه  خودش را با گناه بزرگ دیگری مقایسه می

 است.
آورد تیا  شود و برای این عمل زشت و بدش، دالیل بیهیوده میی فرد آلوده گناه می کردن: جیهتو . 2

، هند قسیم توجییه در قرائتی االسالم اثر ارزشمند حجة شهاسی گهاهکار خود را توجیه کند. کتا  
پرسیدند، در جوا   این زمینه ذکر کرده است. برای مثاط وقتی از مشرکین علت پرستش بت را می

ُه ما َأْشَرْكنا» گفتند: می َْ اللَّ ییا در مثیاط «. شیدیم پرست نمی خواست ما بت اگر خدا می 2:َلْو شا
َربِّ ِبمـا » سیر بیاز زد؟ گفیت: دیگری وقتی به شییطان خطیا  شید هیرا از سیجده بیه آدم

 .«تو مرا گمراه کردی ،خدایا 1:َأْغَوْیَتني
کنید، بیه  احتییاطی می . شخصیی در راننیدگی بیها وجود دارد در زندگی روزمره ما نیز این توجیه

شود و در بیان هرایی  کند و سبب کشته شدن برخی دیگر می سبب سرعت غیر مجاز تصادف می
کیه وقتیی بیا هیو  یزید ملعون ؛ مانند اعتقادی است ،توجیه گاهی«! قسمت بود»گوید:  نیز می
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شهادت حضرت و اسارت خاندان زد، خواست خدا را علت  های مبارک امام می خیزران بر دندان
ْْ ِمْن ُمصـیَبٍة َفِبمـا َكَسـَبْت » وارد مجلس شد، آیه ایشان دانست. وقتی امام سجاد ُُ ما َأصاَب

 ْْ ُُ زن و  کیاری کیرد کیهایید کیه خیدا  ببینید هیه گنیاهی کیرده»را خواند و به امام گفت:  3«َأْیدی
دربیاره  البالغه سخنی از پییامبر جنه 131در خطبه  امیرالمؤمنین. «دنهایتان اسیر شو بچه

حیرام خیدا را بیا شیبهات »توجیه اعتقادی مردم در آخرالزمان نقل کرده است. حضیرت فرمیود: 
ایناه آ  انگور اسیت و رشیوه را  ۀناکنند؛ شرا  را به به زا، حالط می های غفلت دروغین و هوس

   «.شمارند که هدیه است و ربا را که نوعی معامله است، حالط می
آورد؛ بیرای مثیاط  مییتوجییه سیاسیی  ، توجیه اخالقی یاتوجیه اقتصادیکند و برایش  فرد گناه می

گوید بح  سیاسی است! در حالی که ممان اسیت  ریزد و می آبروی مؤمن را می  کند، غیبت می
َبـِل : »فرمایید قیرآن کیریم می هنانایه  حاط خودش بدتر از کسی باشد که غیبتش را کرده است؛

بلاه انسان خودش از و؛ع خود آگاه است، هر  2:َمعاایَره  َو َلْو َأْلقی َنْفِسِه َبصیَرة  ْنساُن َعلیاْْلِ 
 «.هند )در ظاهر( برای خود عذرهایی بتراشد

گنیاه کسی بود که  ینشیطان اولموجه جلوه دادن گناه است.  ن،ما های ما و جامعه یای از گرفتاری
کیه مین از آتیش هسیتم و او از  توجیه کیردرا  حضرت آدمخود یعنی سجده ناردن در مقابل 

بیود.  خاک است؛ در حالی که آنچه مهم بود، دمیده شدن روح خدایی در وجود حضرت آدم
برآمید. کوهیک  در واقع شیطان در توجیه گناهش، در مقام مقایسه میان خود و حضیرت آدم

برای توجیه گناهش به این جمله معیروف شمردن گناه، یعنی مقایسه و فرافانی کردن؛ مانند ایناه 
دلییل بیر  ،اکثرییتکند؛ غافیل از اینایه  استناد می« خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»

 ست. نیحقانیت 

  ب( افتخار کردن و به خود باليدن

دومین عمل مرتبط با گناه که بسیار زشت و بد است، افتخار کردن به خود در انجیام گنیاه اسیت. 
تیر انداخت و بیه ایین  را، عمر سعد اولین کسی بود که به سوی سپاه امام حسیندر روز عاشو

«. شهادت بدهید که من نخستین کسی بودم که تیر را رهیا کیردم»عملش نیز افتخار کرد و گفت: 
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   بندهاز  وندخدا تر است. گونه افتخار کردن به گناه و لذت بردن از آن، از خود گناه بدتر و زشت این
 ، بیزار است.افتخار کندبه گناهش به خود ببالد و ی که گنهاار

 و گفت: سر را گرفت ،خولی آوردند، زیاد ابنبرای را  سر امام حسین وقتی
ممفِكممار رِ مممَ اِ هدمما ذََوة ض 

  
دمما رالمرج  أنماقتلممتالسمی 

 

ماوأرما قتلتخیرال ما أم 
  

1دا َسمإذی سدوننَوخیرهم
 

ام. مین  زییرا پادشیاه محبیو  و محترمیی را کشیته ؛مرا پر از طال و نقره کین رکا  !زیاد ای ابن»
   «.استبهترین مردم  ،ام که از لحاظ مادر و پدر و نسب شخصیتی را شهید نموده

گونه به خود بالیدن و افتخار کردن به گناه، جرأت بیر گنیاه اسیت و خداونید هنیین عملیی را  این
بیننید.نقل اسیت  شیان را در همیین دنییا می ار زود نتیجه گناههایی بسی دوست ندارد. هنین انسان

های هادی، مهدی و هارون داشت.  منصور دوانیقی، فرد بسیار خبیثی بود که سه فرزند پسر به نام
توانست شیاار  رفت، نمی تقوا بود که هر وقت برای شاار آهو می هادی، فردی بسیار عیاش و بی

شد. روزی هارون برای شاار آهو رفت، اما تیری که رهیا کیرد،  کند؛ از این رو بسیار عصبانی می
به آهو نخورد. بهلوط که در آنجا بود، شروع به تعریف و تحسیین کیردن نمیود. هیارون عصیبانی 

: آهو را گفتکرد بهلوط با این تحسین کردن، او را مسخره کرده است؛ اما بهلوط  شد؛ زیرا فار می
   2کنم که خو  فرار کرد. تحسین می

روزی هادی عباسی به شاارگاه رفت و  یک سیاهی دید. تصمیم گرفت آن سیاهی را با تیر بزند تا 
که در همین  خادم باغ و شاارگاه است اش را نشان دهد. به او گفتند آن سیاهی، مهارت تیراندازی

خیواهم  مهم نیسیت. نشیانه خیوبی اسیت. می». گفت: زن و بچه دارد کند و شاارگاه زندگی می
زن کنیار مرد را نشانه گرفت و تیر را رها کرد. تیر به قلب میرد خیورد و کشیته شید. «. امتحان کنم

کیه  به این مرد بود ،این شاارگاهامیدمان در  خدایا!»پیار شوهرش آمد و آن را باال گرفت و گفت: 
ل شیده در تیاریخ نقی«. یک نفر دیگر کشته شد. انتقام مرا از هادی عباسی بگییر به خاطر عیاشی

ای زییاد شید کیه بیه  انیدازه است که همان لحظه هادی احساس خارش در پایش کرد. خارش به
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 هفته او را کشت.   دملی تبدیل شد که کمتر از یک
َُعلَ »فرماید:  البالغه می نهجباره آه مظلوم در در المؤمنین امیر ُِ ُالَْمْظل و  ُ ياِلمُُُِيَْو ُِمينُُُْالظَّ َُُأَشي ُّ
ُُِ الُُُِيَْو ردن ظیالم بیر مظلیوم کیدتر از روز ستم یروز انتقام مظلوم از ظالم، شد3؛َُعلَ ُالَْمْظل وُُُمُِالظَّ

بریید، روز ظیالم بیود؛ امیا روزی کیه  ها را می کرد و سر بچه روزی که فرعون جنایت می«. است
مین را گناه ی گونه مردم بی سعود این فرعون در میان رود نیل غرق شد، روز مظلوم بود. امروز که آط

سعود به هالکت برسد و مردم یمن از  رسد که آط کشد، روز ظالم است؛ اما روز مظلوم نیز می می
   ها رها شوند. انتقام از ظالم، این وعده قرآن است. ظلم آن

و  نقل است روزی علی بن داوود، فرماندار مدینه، معلی بن خنیس را که پیشاار امیام صیادق
اش را بیه امیام  حا  امامیه بود، دستگیر کرد. وقتی خبر دسیتگیریمردی فقیه و از سرشناسان اص

دادند، حضرت از فرماندار خواست او را آزاد کنید، در غییر ایین صیورت او را نفیرین  صادق
خواهد کرد. علی بن داوود پیام امام و نفرین کردن حضرت را مسخره کرد و معلی بن خنیس را به 

رسید، آن حضرت بیه مسیجد رفیت. دو رکعیت نمیاز  قشهادت رساند. خبر که به امام صاد
خواند و سر به سجده گذاشت و او را نفرین کرد. هنوز امام سر از سجده برنداشیته بیود کیه خبیر 

ایین،  2ای که در گلویش گیر کرده بود، بیه درک واصیل شید. آوردند علی بن داوود به سبب لقمه
 است. نتیجه افتخار کردن به گناه و نفرین معصوم

 ج( شادمانی از انجام گناه

وند درهای رحمتش را به روی گناهااران نیز نبسته است. نقل شده است که روزی حضیرت خدا
؛ امیا «لبییک»شنید:  خواند، جوا  می کرد. خدا را به هر اسمی می با خدا مناجات می موسی

وقتیی علیت آن را «. لبییک»خواند، سیه بیار جیوا  شینید:  «یا اله العاصین»وقتی خدا را به نام 
عیان یخود و مط کیار نکاران به کویاای موسی، عارفان به معرفت خود و ن»پرسید، جوا  شنید: 

ها را هیم از  اگر من آن .اران جز به فضل من پناهی ندارنداولی گنه ؛به اطاعت خود اعتماد دارند
 «.ند؟سی پناهنده شوکبه درگاه هه  کنم،د یدرگاه خود نا ام
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ذیَن َأْسَرُفوا َعلی» خداوند در آیه هِ   ُقْل یا ِعباِداَل الَّ ْْ ال َتْقَنُنوا ِمْن َرْحَمِة اللَّ ای بندگان مین  3:َأْنُفِسِه
 ، بندگان گناهایارش«روی کردید! از رحمت خدا نا امید نشوید که ]با ارتاا  گناه[ بر خود زیاده

ناته عاطفی برای ایین  19ی و ناته ادب 19را به رحمت خود امیدوار کرده است. در تفسیر آلوسی 
اسیت کیه حتیی « ی  ا ِعبادِ ی»های عاطفی این آیه، عبارت  آیه شریفه بیان شده است. یای از ناته

ُفوا»گناهااران را نیز بندگان خود خطا  کرده است. در بخش دیگر آیه فرموده است  ْسر 
 
یعنیی « أ

ها را سرزنش کنید. در ادامیه  شان، آن خواهد با یادآوری مستقیم عمل گناه اسراف کردید؛ زیرا نمی
لی»فرموده است:  ْنُفِسِهْم   ع 

 
؛ یعنی به خودتان بد کردید، نه من؛ پس از رحمت من م یوس و نیا «أ

خداوند با گناهااران بسیار زیبا صحبت کرده و درهای رحمیتش را بیرای آنیان بیاز  2امید نشوید.
شود درهای رحمتش به رویش بسیته  می گذاشته است، اما گنهاار است که با ههار عمل، سبب

شود: کوهک شمردن گناه، بالیدن به خود به سبب انجام گناه و سیومین میورد، شیادمان شیدن از 
انجام گناه. این نوع شادی و خوشحالی، مورد نهی خداوند است و در روایات مذمت شده است. 

های سهل و آسیان  را طی آموزهاسالم استفاده از شادی، لذت بردن از زندگی و ر؛ایتمندی از آن 
؛ برای مثاط لبخند به ههره اهل ایمان و پدر و مادر را دارای ثوا  و پاداش دانسیته دهد آموزش می

بلایه شیادی سیازنده و همیراه بیا  ؛کنید ییید نمی را ت عب  شادی بیهوده و ،اسالماست. در واقع 
لذت از گناه به شدت نهی شده و  د. از همین روست که شادی وپذیر اهداف الهی و انسانی را می
ٌَُُُُأْذنَبََُُُمنُْ»فرموده است:  خدا مذموم است؛ هناناه رسوط َِ َدَخَلُالََّّاَرَُوُه يَوَُُُذنْبًاَُوُه َوَُضا

کسیی کیه بیا «. هر کس گناهی کند و خندان باشد، به دوزخ رود؛ در حالی که گریان باشد 1؛بَاكٍُ
برد؛ در واقع دو معصیت و گناه انجام داده اسیت،  ن لذت میکند و از آ انجام دادن گناه، شادی می

هم گناه و معصیت کرده است و هم از گناهی که انجام داده است، شاد است و از انجام آن لیذت 
 برد و این شادی بر گناه، بدتر از گناه است. می

 د( اصرار بر گناه

َو كـاُنوا »فرمایید:  قیرآن میه اینانه ؛اصرار بیر گنیاه اسیت ،یای گناهان کبیرهبنا بر آیات قرآن، 
                                                           

 . 34. زمر: 3
 .217،   12؛ ج روح المعانی. ر.ک: محمود بن عبدالله آلوسی؛ 2
 . 41،   1؛ ج بقاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 1
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 ِْ وَن َعَلی اْلِحْنِث اْلَعِظی از نظیر  «.و بر گناه بزرگ ]شرک و عناد[ لجاجت و اصیرار داشیتند 3:ُیِصرُّ
ن واژه بیه ییاری از مواقیع ایولیی در بسی ؛ی هر گونه گناه استابه معن ،در اصل «حن »مفسران 

هیای روشین گنیاه  از مصیداق ت؛ زییرا ایین دواس سوگند آمدهبا نی و مخالفت اش مانیی پامعن
م یه اصیرار بیر گناهیان عظیایبل ؛سیتیتنها انجام گناه ن ،ژگی اصحا  شماطین ویبنابرا .هستند
هیا هرگیز بیر آن اصیرار  آناصحا  یمین نیز ممان است مرتاب گناه شوند، امیا ه کهرا  ؛است
را بیه « حنی  عظییم»لبتیه مفسیران ا ننید.ک توبه می فوراً  ،شوند یر مکه متذکهنگامی  کنند. نمی

گونیه کیه قیرآن  تیر از آن وجیود نیدارد، همان اند؛ زییرا گنیاهی بزرگ نییز دانسیته« شرک»معنای 
ُْ »فرماید:  می َه ال َیْغِفُر َأْن ُیََّْرَك ِبِه َو َیْغِفُر ما ُدوَن اِلَك ِلَمْن َیَّا  کگیاه شیر چیخداوند ه 2:ِإنَّ اللَّ

 1«.بخشد یم ،س بخواهدکرا برای هر متر از آن کبخشد و  را نمی
بلایه زود  ؛ورزنید نه تنها بر گنیاه اصیرار نمیی که های نیاوکار هستند مقابل گناهااران، انسان در

ْْ َو َمـْن » کنند: توبه می َه َفاْسـَتْغَفُروا ِلـُذُنوِبِه ْْ َاَكُروا اللَّ ذیَن ِإاا َفَعُلوا فاِحًََّة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُه الَّ
وا َعلیَیْغفِ  ْْ ُیِصرُّ ُه َو َل ُنوَب ِإالَّ اللَّ ْْ َیْعَلُموَن   ُر الذُّ و آنان که هون کار زشتی مرتایب  4:ما َفَعُلوا َو ُه

شان آمرزش خواهند؛ و هه کسیی جیز  شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهان
بنا بیر  «.کنند اند، پا فشاری نمی تاب شدهآمرزد؟ و دانسته و آگاهانه بر آنچه مر خدا گناهان را می

ه کیشود  ب گناه میامرت . زمانیشود ب گناه نمیامرت ،اد خداستیه بزمانی که انسان تا  ،این آیه
اری و غفلیت در ان فراموشیییرد، اما ایرا فرا گ شند و غفلت تمام وجودکلی خدا را فراموش کبه 

 .ننیدک یافتند و گذشته را جبران می اد خدا مییه زودی ب هب ها ؛ زیرا آندیپا ری نمییزگار دیافراد پره
ش را از ید آمرزش گناهان خیویچ پناهگاهی جز خدا ندارند و تنها بایه هکنند ک   می ها احساس آن

هُ » :او بخواهند ُنوَب ِإالَّ اللَّ    3«.ه گناهان را ببخشدکست جز خدا کی :َو َمْن َیْغِفُر الذُّ
کند، راه بخشش و توبه گذاشته است، اما توبه شیرایطی دارد کیه  اه میخداوند برای انسانی که گن

   ها توجه کرد. باید به آن
                                                           

 . 31. واقعه: 3
 . 30. نساء: 2
 .241،  24 ؛ جر نمونهیتفس. ناصر ماارم شیرازی و دیگران؛ 1
 .143عمران:   . آط4
 .77،  4؛ ج ر نمونهیتفساصر ماارم شیرازی و دیگران؛ . ن3
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 شرایط توبه

توبه شرایطی دارد تا مورد پذیرش قرار گیرد. سه شرط یا سه ؛لع توبه عبارتند از: اعتراف، تیییر و 
نـا َظَلْمنـا َر »تیرک اولیی کیرد، گفیت:  در آیات قرآن آمده است وقتی حضیرت آدم جبران. بَّ
در واقع به اشیتباه خیود اعتیراف کیرد، تصیمیم «. پروردگارا ما به نفس خود ظلم کردیم 3:َأْنُفَسنا

در روایتیی  خدا گرفت دیگر آن اشتباه را تارار ناند و برای جبران، سه روز روزه گرفت. رسوط
بییان کیرده اسیت کیه کننیده را  شان در مسجد گفته شد، شرایط توبه طوالنی که در میان اصحا 

ِِيٍبُ»الناس است:  یای از شرایط آن، پرداخت ح  َصَماَ ُفَلَيَْسُبِتَا ُالْخ  ُِ َُوُلَْمُي ْر َِبْ    2؛ِإَذاُ َاَبُاْل
 «.کننده واقعی نیست توبه ؛الناس را نپردازد ولی ح  ،کسی که توبه کند

ها قبل در دربیار  من ساط»فت: آمد و گ امیه نزد امام باقر آمده است: پیرمردی از بنی  در روایتی
نیه؛ بلایه »حضرت فرمود: . «؟ام قبوط است توبه ؛خواهم توبه کنم حاال می ،ام امیه کار کرده بنی

الناس تا آنجاسیت کیه  عظمت ح «. ها بازگردانی باید ماط تمام کسانی که به گردن توست، به آن
 خدا هشیت شیود؛ هنانایه رسیوطتواند وارد ب اش باشد، نمی الناسی بر ذمه شهید نیز اگر ح 

تَبٌَسَُعلَ ُبَياِبُالَْجََّّيِةُبِثَََلثَيِةَُدَراِهيمَُ»ای که شهید شده بود، فرمود:  درباره یای از افراد قبیله ِْ ُُم 
وِدِيُُُِلف ََلنٍُ به خاطر سه درهم که به  [یای از افراد )فالن قبیله( که شهید شده] 1؛َشِهي اًَُُُوُكَانَُُُالْيَه 

 «.  دهند مینورود  هه و به وی اجازشدبر َدِر بهشت زندانی  ،بدهاار بودهفالن یهودی 
اش مانده، ادا ناند و ؛یرری کیه بیه  حقوقی که از دیگران بر ذمهولی  ،اگر کسی توبه کندبنابراین 

 اش پذیرفته نیست.  ها را به دست نیارود، توبه ها زده، جبران ناند و ر؛ایت آن آن
 خدا جام واجبات است. در روایتی آمده است: مردی خیدمت رسیوطگاهی جبران در توبه، ان

حضرت «. گور کردم. هه کار کنم تا جبران شود؟ من همه دخترانم را زنده به»رسید و عرض کرد: 
بنابراین تیییر و جبران کردن، یایی «. برو و به مادرت احترام بگذار و او را تاریم کن»به او فرمود: 

ه است. از همین روست که در روایت سیه گیروه را از عیذا ، در امیان از اصوط مهم پذیرش توب
َُوُ»اند:  دانسته ِ َُوُالْبَياك وَنُِميْنَُخْشييَِةُاِه  ِ وَنُِهِ  اكِر  ُاليذَّ ِِ َّ يوِد وَنُِميْنُِإبِْلييَسَُوُج  يوم  ِْص  ثَََلثٌَةَُم

                                                           
 . 24. اعراف: 3
 .41و  43،   1؛ ج بقاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 2
 .223،   1؛ ج االحتجاج. احمد بن علی طبرسی؛ 1
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ارُِ َِ وَنُِباْْلَْس ْستَْغِفر  ریانش در امان هسیتند: آنیان کیه های[ ابلیس و لشا سه گروه از ]وسوسه 3؛الْم 
کننید و کسیانی کیه سیحرگاهان  کنند، آنان که از ترس ]عیذا [ خیدا گرییه می خداوند را یاد می

 ی در وجودمان است.تحوالت و تیییراتهنین ای برای  ها بهانه این شب «.نمایند استیفار می
چونكهعمر ررددیموفا مره



2رینم راشراعوذوفابره


روزی فردی آمد برای پدرش نمیاز و روزه بخیرد. قیب  را نوشیت، : »گفت لله مشاینی میا آیت
 ساط نماز و روزه نوشته است. پرسیدم: پدرت هند سالش بود که فیوت کیرد؟. گفیت: 93دیدیم 

: گفیت خری؟ ساط را هم تو داری برایش می 93 است، الف نبودهمساط که  13 ساط. گفتم: 71
آن مرد، فرزند خوبی بیود کیه «. خدا نارد. یک روز هم روزه نگرفت پدرم حتی یک سجده برای

نویسیند،  هیا را میسینگ قبرکسانی که »گفت:  فردی می خرید. برای هنین پدری نماز و روزه می
 «.باید بنویسند آتشگاه ؛درست بنویسندبخواهند واال اگر  ؛مجبورند بنویسند آرامگاه

از ایشان خواسته  الله بروجردی بسیار عجیبی بود. آیت، مرد سید جماط گلپایگانیمرحوم آقا 
مانید، نیه  مرجعیت نه برای تیو می»آقا سید جماط در جوا  نوشته بود:  .بود تا او را نصیحت کند

گاهی اوقات نامیه ایشیان را  الله العظمی بروجردی آیت «.مان باشیم برای من. فار قبر و قیامت
الله العظمی صیافی نوشیته اسیت.  یک نامه هم برای آیت .کرد خواند و گریه می می ،داشت می بر

السیالم نجیف  های جمعه یایی دو سیاعت در وادی مرد بزرگی بود و هشم برزخی داشت. شب
بیه او گفتیه  کرد. استادش مرحوم جهانگیرخیان قشیقائی نشست و با نگاه به قبرها، فار می می

 گوید:  ایشان می«. فار کنشب جمعه برو یک ساعت در قبرستان بنشین و »بود: 
بیه ایین  و های تخت فوالد اصفهان نشسته بودم ها و اتاقک بقعهز توی یای ا ای شب جمعه

جنازه یای از  ظاهراً  .ای را آوردند جنازه. ناگاه دیدم در باز شد و کردم فار میدستور استادم 
خوانید.  قیرآن می در کنیارشیک قاری قرآن هیم  ،جنازه را گذاشتند .این حاکمان ظالم بود

زنید کیه قبرسیتان  ای فرییاد می و او بیه گونیه زننید گرز آتشین را می ناگاه دیدم دارند او را با
زبانم  شنید، حتی آن قاری که در کنارش نشسته بود. لرزد؛ اما هیچ کس صدایش را نمی می

هی؟ بیه خیوا دادم. قاری متوجیه شید و پرسیید هیه می ه بود. مدام لبانم را تاان میبند آمد

                                                           
 .139،  12؛ جالوسالئل و مستهبط المسالئل کمستدر. حسین بن محمدتقی نوری؛ 3
 .332؛ دفتر ششم، بیتمثهوی معهوی . جالط الدین محمد مولوی بلخی؛2
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زحمت به او گفتم در را باز کند تا من از اینجا بروم. بعد که به خانه آمدم، تا یک هفته بیمار 
 آورد. بودم؛ طوری که استادم جهانگیرخان قشقائی برایم غذا می

مانده به بهترین نحو استفاده کنییم. مرحیوم شییخ  های باقی رود. باید از فرصت میقطار عمر دارد 
گوید کسانی که در برزخ هستند، همیشه به کسیانی کیه در  می مهازل االخرها  عباس قمی در کت

شان را دارند. امشیب،  ها و توبه از گناهان خوردند؛ زیرا فرصت جبران اشتباه دنیا هستند، غطبه می
هایش بیه خیوبی  شب نوزدهم رمضان است؛ این وقیت عظییم را میتینم بشیماریم و از فرصیت

 استفاده کنیم.
رهفا مرهددیوِمر ررچونكهع



1رینمم راشمراعموذوفابرمه


حممقهمممیگویممرچممهآوردىمممرا


2انررینعمرىكهمندادمبمورا


 فهرست منابع

 کتب

؛ تحقیی  روح المعانی فی تفسیر القرآن العظ یم و س بع المث انیآلوسی، محمود بن عبدالله؛  .1
 ق. 1313علمیه، علی عبدالباری عطیه؛ ها  اوط، بیروت: دار الاتب ال

 ؛ هیا  اوط،مهاقب األلئمة األطهار یاض األبرار فیر ؛الله الله بن عبد نعمتسید جزائری،  .2
 .ق 1329، یخ العربیروت: مؤسسة التاریب
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 همؤسسی ؛ ها  اوط، قیم:الوسالئل و مستهبط المسالئل کمستدر ؛ن بن محمدتقیینوری، حس .0
 ق.1310 ،تیالب آط

 سایت

 «.های بهلوط ها و حاایت داستان»پایگاه خبری اجتماعی بیتوته؛ 





 های الگوی مقاومت شاخصه

 *عیسیزادهعیسی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
کننده و قدرتمنید در معیادالت منطقیه و جهیان اسیالم  ای تعیین هپدید هفرهنگ مقاومت که امروز

و در دسیتیابی بیه تمیدن نیوین تبدیل شود ثیرگذار  تواند به یک الگوی پایدار و ت زمانی می ،است
مقاله تالش شده است تیا بیا این در  های قرآنی باشد. شاخصدارای آفرین باشد که   نقشاسالمی 

های مهم الگوهای مقاومت، استخراج و مورد تحلیل و بررسیی  صشاخ ،گیری از آیات قرآن بهره
 ،مقاومت در مقابل دشیمنان و مخاطیب در ایین پیژوهش ،مراد از مقاومت در این اثر قرار گیرد.

   است.عموم جامعه 

 شناسی واژگان مفهوم

 شاخص. 1
ییزی فرد ییا ه برجستگی و ممتازو به معنای « ش خ  »از ریشه  ،از نظر اهل لیت« شاخص»

، «برجسیته»، «بلنید و برآمیده»، «مرتفیع»های فارسی نیز به معنای  نامه این واژه در لیت 3است.
در این مقاله مراد از این واژه، مفهوم اصیطالحی آن  2آمده است.« نماینده»و « نمودار»، «ممتاز»

 ست.ها ها و ویژگی یعنی برجستگی

 . مقاومت2

 1پاییداری آمیده اسیت. و ی، ایستادگی، اسیتقامت،در لیت فارسی به معنای پافشار« مقاومت»
                                                           

 استادیار پژوهشاده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 
 .21،  1؛ ج التققی  فی کلمام القرآن الکریمفوی؛ ط. حسن مص3
 .1774،  2؛ ج فرههگ فارسی؛ محمد معین؛ 1471،   2؛ ج نامه دهخدا لغتاکبر دهخدا؛ . علی 2
 .21412،  13؛ ج نامه دهخدا لغت. علی اکبر دهخدا؛ 1
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معنای غالب در واژۀ مقاومت، ایستادگی و مقاومت کردن در برابر هیزی است که توازن و تعیادط 
مانند امیاط نفسانی یا بیرونی، ماننید بیمیاری ییا  ،خواه این عامل درونی باشد است؛ هم زده را بر

ایستادگی و پاییداری در مقابیل دشیمنان اسیالم  ،ن اثرمراد از مقاومت در ای .تجاوز و اشیالگری
« مقاومیت»واژه اگر هه  های گوناگون هراغ اسالم را خاموش کنند. خواهند با توطئه است که می

ی ابیه معنی 2«ِاصیِبر»و  3و مشیتقات آن« ِاسیَتِقم» ی ماننیداما الفیاظ دیگیر در قرآن نیامده است  
 مقاومت آمده است. 

 های مقاومت شاخص

   .شود ها اشاره می آن های متعددی است که به برخی از هاومت دارای شاخصمق
 ایمان راسخ. 1

بر  .سبحان است ایمان راسخ به خداوند ،های الگوی مقاومت در قرآن ترین شاخص یای از مهم
اگر مقاومت و پایداری با نگرش توحیدی و همیراه باشید،  ،اساس وعده الهی و واقعیات تاریخی

ه کیسیانی کهمانیا »فرمایید:  خداوند در قرآن میه اهنان ؛گیرد می و نصرت الهی قرار ئید مورد ت
شیوند و  ها نازط می فرشتگان بر آن ،ردندکگانه است سپس استقامت یگفتند پروردگار ما خداوند 

ه به شما وعیده داده کد و بشارت باد شما را به آن بهشتی ین نباشید و غمگیند نترسیگو ها می به آن
م و برای شما هیر یا و در آخرت هستیاران شما در زندگی دنکاران و مددی ،است. ما فرشتگان شده

هنیین  هیم 3.«شیود بیه شیما داده میی ،دینکهه طلب  در بهشت فراهم است و هر ،دیهه بخواه
ْْ ُمْؤِمنیَن »فرماید:  می ْعَلْوَن ِإْن ُكْنُت ُْ اْْلَ د، سسیتی یو اگر میؤمن هسیت 4:َو الَتِهُنوا َو الَتْحَزُنوا َو َأْنُت

   .«دیه شما برترکد ین نشوید و غمگینان
اسیت. مشیروط شیده مقاومت و برتری مسیلمانان بیه وجیود ایمیان  وپایداری بنا بر این آیات،  

بیر مردان مجاهیدی تا کنون، پرده از ههره صدر اسالم  ازتاریخ مقاومت مسلمانان نگاهی به  نیم
بخش آیات الهی شیدند  تجلی ،در مقاومت برابر دشمنان اسالم که با ایمان راسخ خویشدارد  می

                                                           
 .12. هود: 3
 .11؛ مزمل: 19.  : 2
 .41و 41. فصلت: 3
 . 131و  147عمران:  . آط4
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 شود. اشاره میها  نمونه از آنکه به دو 
 الف: مقداد

هیای جهیاد، لیاقیت و  شیار و سلحشیور بیود و در مییدانوباخته، بصیر، ه مقداد، مسلمانی پاک
ری فعیاط حضیو های زمان پیامبر جنگبیشتر شهامت قابل ستایشی از خود بروز داد. وی در 

هیه  داشت. در نخستین رویارویی مسلمانان با سپاه مشرکان )جنگ بدر( پیش از شروع نبرد، گر
ای روحیه خود را باخته بودند، ولی مقداد از جمله کسانی بود که با اعالم آمادگی برای نبیرد،  عده

عمیل  خدا! به فرمیان خیدا ای رسوط: »گفت گرم ساخت و خطا  به پیامبر دیگران را هم دط
اگر فرمان دهی که در دط آتش رویم ییا در بیابیان پیر از . کن که ما مطیع فرمان او و در کنار توییم

تیو و "اسرائیل نخواهیم بود که به پیامبرشان گفتند:  خار قدم نهیم، گوش به فرمانیم و هرگز مثل بنی
روردگارت جنگ کن، ما گوییم: به یاری پ ؛ بلاه می"ایم خدایت بروید و بجنگید، ما اینجا نشسته

 3را خرسند ساخت و در ح  او دعا کرد. پیامبر ،سخنان او. «هم در کنارت خواهیم جنگید

ای بود که اسب داشت و دیگران پیاده یا سیوار بیر شیتر  مقداد در جنگ بدر، تنها مسلمان رزمنده 
یف  بیه هنگیامی کیههای بسیاری از خود نشان داد و  بودند. در جنگ احد نیز رشادت دلییل تخل 

از جمله حضیرت و گروهی تیرانداز و ترک جایگاه حساس خود، سپاه شرک تعدادی از مسلمانان 
را به شهادت رساندند، مقداد یای از هند نفری بیود کیه دلیرانیه مقاومیت  حمزه سیدالشهدا

حماسیه  کرد و دوشادوش علی بن ابیطالیب دفع می را حمالت دشمن به پیامبر نمود، می
ایین  2تیراندازان مجر   بود که در مقابله با مشرکان، نقش حساسی ایفا کیرد. رید. وی از تکآف می

اش بیود. در  دهنده ایمان قوی و صیالبت و اسیتواری او در راه عقییده حضور فعاط و پرثمر، نشان
ایین  1یای از پرهمداران رشید سپاه اسالم بود. وی فتح ماه که در ساط هشتم هجری اتفاق افتاد  

مشیتاق  ،بهشت» در حقش فرمود: خدا او را به مقامی رساند که رسوط ،فضایل و ایمان راسخ
حضیرت  هیه کسیانی هسیتند؟وقتی از او پرسیدند: آن ههیار نفیر «. ههار تن از امت من است

 4.، مقداد، سلمان و ابوذر نام برد، از علی بن ابیطالبرسوط
                                                           

 ..109،   1؛ ج . محمد بن علی ابن شهرآشو ؛ مناقب آط ابیطالب3
 .131،   21؛ ج بقاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 2
 .921،   2؛ ج فروغ ابدیت . جعفر سبحانی؛1
 .441   ،229ج  ؛بقاراالنوار؛ . محمدباقر مجلسی4
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 حاج قاسم سليمانی شهيد ب: سردار

را هیا انسیان  میلییونبیا شیهادتش حاج قاسم سلیمانی کیه شهید ی خصوصیات سردار با بررس  
آنچه سبب شد تیا میردان بزرگیی ؛ زیرا توان به عم  آیات فوق دست یافت زیباتر میداغدار کرد، 

ایشان به عنوان الگوی مقاومت در مبارز با دشمنان و استابار جهانی شناخته شوند، ویژگی  انندم
بنابراین اگر امت اسالم بخواهد بیه مقاومیت میورد نظیر قیرآن  .پوالدین ایشان بودایمان راسخ و 

 نهادینه کند.در وجود خود باید ایمان و باورهای دینی را  ،دست یابد
 اخالص. 2

های اصلی در الگوی مقاومت، اخال  و الهی بیودن مقاومیت و قییام در برابیر  یای از شاخص
ـْ ِبواِحـَدٍة أْن » فرماید: می   به پیامبرخطاخداوند  است؛ هناناه جبهه کفر ُُ مـا َاِعُظ ُقْل انَّ

ِه َمثنی گونه ریا در مبارزه بیا دشیمنان  مسمانان را از هر نیز یدر جای دیگر 3.« َو ُفرادى  َتُقوُموا ِلل 
روید مانند کسانی نباشیید  هنگامی که برای جهاد با دشمنان دین بیرون می»بر حذر داشته است: 

 2.«رمستی و برای خودنمایی از شهر و دیارشان برای جنگ بیرون رفتندکه با س
تیوان  میی ،های شاخص قرآنی عصر ما که در اخال  سرآمد بسیاری از مجاهدان بود از الگوی 

 گوید:  می شرزمان یای از هم. به خلو  شهید بابایی اشاره کرد
ای از ستاد فرماندهی تهران آمید کیه  نامه بودیم. پایگاه شااری هشتمدر بود.  11های  حدود ساط

خلبانان نمونه را برای دریافت اتومبیل معرفی کنید. شهید بابیایی آن روزهیا فرمانیده پایگیاه بیود. 
های انجام شیده، نیام بابیایی  ایشان نامه را دید و دستور پیگیری داد. اسامی تهیه شد. طب  بررسی

د بابایی تا نامه و لیست افراد را امضا کنید. بیه هم در لیست قرار گرفت. اسامی را بردیم پیش شهی
گفیتم:  .«برادر! این حی  بقییه اسیت، نیه مین!»مح  ایناه نام خودش را دید، خط زد و گفت: 

اما او  ،«های ما، شما خودت بیشترین پرواز را داشتی و امتیازت از همه باالتر است طب  بررسی»
   1یست را امضا کرد.به جای اسم خودش، اسم فرد دیگری را نوشت و ل

اکبیر  شیهید حیاج علییگرفیت، خلوصیش  های بسیاری از توان درس می از دیگر مخلصانی که

                                                           
 .31. سب : 3
 .39. انفاط: 2
 .12؛  های اخالقی شهدا  رافت . ر؛ا آبیار؛1
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 گوید:  مرتضی صادقی، همرزم شهید می. رحمانیان است
آمده بود که دو نفیر  ، پیامی به فرماندهی لشار المهدیاالنبیا از قرارگاه مرکزی خاتم

د. می مور معرفیی فقیط اسیم نرماندهی در تهران معرفی کنهای ارشد ف را برای انتقاط به رده
مین ». وقتی خبر به حاجی رسید، گفت: داده بود فرماندهی بهاکبر را نوشته بود و  حاج علی

خواهم یک جایی باشیم کیه آرام و قیرار نداشیته باشیم.  می .ها باشم دوست دارم با بسیجی
فیت: گ می و کیرد کیه او بیرود ار می. فرماندهی اصر«ها بجنگم پای بسیجی خواهم پابه می

اکبیر  تنها کسی که لیاقت حضور در تهران و فرمانیدهی ارشید جنیگ را دارد، حیاج علیی»
مین بایید خیط اوط جنیگ، پییش »گفت:  ند،کن معامله نیست حاجی وقتی دید وط «.است

خالصیه هیر کیاری کردنید، «. باالهیا فرمانیدهی کینم تیوانم از آن باال نیروها باشم؛ نمیی
ها مانید  دوش بسیجی به مرد مخلص جنگ، در جبهه دوش وانستند حاجی را را؛ی کنند.نت

 3.تا عروج کرد

 یاد خداوند. 3

های الگوی مقاومت در مقابل دشمنان است کیه خداونید  ترین شاخص یای از مهم ،یاد خداوند
ای »: نسته اسیتو رستگاری آنان را نیز مرهون عمل به این توصیه داکرده منان را به آن سفارش ؤم

ستادگی ید، ایردک[ برخورد  افرانکان و کدان نبرد[ با گروهی ]از مشریه ]در مکمان! هنگامی یاهل ا
  2.«دید تا رستگار شوینکاد یار ید و خدا را بسیینما

 :  ، نوشته استپروردگار اب شدر مناجات زاده شهید غالمر؛ا هوپان ،یای از شهدای دفاع مقدس
ام  اینک که عزم سفر کیرده !خدایا .گونه الی  حضور در مهمانی تو باشم نشاید که ای !خدایا
هایم را استواری بخش و قلیبم را بیا ییادت  گام ،آیم تا در جمع خداجویان حضور یابم و می

مرگ مرا شهادت در راه خیودت قیرار  .مرا در این سفر راهنما باش ،آیم به جبهه می .آرام کن
گونیه خیط بیاطلی بیر خطاهیایم  شاید این ،ون شناور گرددبده و کمک کن تا جسمم در خ

 1.کشیده شود و الی  حضور در مهمانی تو باشم
                                                           

 .لیات خیبرهای روایت فتح؛ فاتح خیبر؛ فیلم زنده عم . مجموعه سیدی3
 .33. انفاط: 2
؛ «راز و نیاز با خدا در مناجات با خدا در وصایای شهدای خراسان جنیوبی». پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت؛ 1

10/12/1473. 
http://navideshahed.com/fa/print/399214 
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 . توکل 4

های الگوی مقاومت است که خداوند در هنیدین آییه  از دیگر شاخص ،توکل و اعتماد به خداوند
 سوره ممتحنه آمده است:  3در آیه ؛ هناناه آن را مطرح نموده است

ه به قوم خیود کآنگاه  ؛وستیاسرمشقی ن ،ندیه با اوکسانی کم و یما در ابراهمسلمًا برای ش
ان ما و شیما یم و میافرکم، ما به شما یزارید بیپرست گفتند: ما از شما و آنچه به جای خدا می

د. ییمیان آوریگانیه ایه بیه خیدای کیدار شده است تا آن زمان یشگی پدینه همکیدشمنی و 
م یمگر سخن ابراه ،پرستان نداشتند[ زاری سخنی با بتیجز اعالم بم و مؤمنان ی]آری، ابراه

[  نیه بیا حی  بیرداریکیه دست از دشیمنی و که گفت: من برای تو ]در صورتی کبه پدرش 
ندارم. پروردگیارا! بیر تیو  زی رایار هیآمرزش خواهم خواست و در برابر خدا به سود تو اخت

 شت به سوی توست.م و بازگیم، و به سوی تو بازگشتیردکل کتو
و ییارانش در مقاومیت برابیر دشیمنان و  دالیل الگو بودن حضرت ابراهیم ،در این آیهخداوند 

را  وجود خصیلت واالی توکیل ابیراهیم ،و در پایان آیهرا بیان کرده منان ؤکافران مشرک برای م
پاییداری در  دهنیده ارزش و جایگیاه توکیل در مقاومیت و نشان ،یادآوری نموده است که این امر

ات یی از نشیریای هنانایه د؛بیو امام راحیل ،عصر حا؛ر نماد توکل مقابل دشمنان است. در
 ن نوشت:یهن روزی انقال  دربارۀ امامیی قبل از پکاند

ساله را به لرزه  2311ه با عزمی راسخ تاج و تخت شاهنشاهی کن مرد هفتاد و هند ساله یا
ن مفیروش نشسیته و یای خانۀ محقری، بیه روی زمیه ی از اتاقیا، خود در است آورده در

ت ییرر در جیوا  مربیوط بیه امناشان میا...  ندک فاتی با ما گفتگو مییگونه تشر چیبدون ه
نترلی، در مقابل رهبر جنبش کن یتر کوهکنگهدار من است. ما بدون ، د: خدایگو یخود م
ر قیرار یرا تحیت تی ثننیدگان ک ابهت او، همۀ مالقیات ت پریم. نگاه جذا  و شخصینشست

د ییانید شیاه با گفتیه راراً کیشان یه آرامش وی را به هم بزند. اکست یچ سؤالی نیدهد و ه می
   3.برود

 . دعا5

های مهم الگوی مقاومت، دعا و اظهار نیاز به پیشیگاه آفریننیده  های زیبا و شاخص یای از جلوه
ت و ییاران بیا ایمیانش در مقابیل سوره بقره، وقتی درباره مقاومت طالو 231هستی است. در آیه 
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 :  جالوت و لشاریانش سخن به میان آمده، از این شاخص یاد شده است
انش ظیاهر شیدند، گفتنید: ی[ برای جنگ بیا جیالوت و سیپاه مانیو هون ]طالوت و اهل ا

افران کیمان را استوار ساز، و ما را بر گروه یها ز، و گامیی فرو ریباایپروردگارا! بر ما صبر و ش
هیا را بیر دشمنانشیان پییروز  آن و خداوند نیز دعیای آنیان را مسیتجا  نمیود روز گردان.یپ

گردانید و جالوت را به دستان طالوت نابود کرد و فرمانروایی و حامت را بیه طیالوت عطیا 
  3نمود.

یایی از  ،بنابراین دعا و درخواست یاری از خداونید هنگیام پاییداری در مقابیل دشیمنان اسیالم
نقیل ایین  .های مقاومت همچون طالوت عطا کیرده اسیت اسوه بهیی است که خداوند ها ویژگی

گونه که رزمندگان دفاع مقدس در  همان ؛درسی است که باید مسلمانان بیاموزند ،ویژگی در قرآن
های همیشگی خود قیرار  راز و نیاز و دعا را از برنامه طوط هشت ساط مقاومت در مقابل دشمنان،

 داده بودند.
 پيروی از رهبری  .6

قیرآن  های الگیوی مقاومیت در یای دیگر از شاخص ،اطاعت و پیروی از رهبر و حاکم اسالمی
بیا توجیه بیه نقیش  2توصیه نموده است. آنمنان را هنگام مواجه با دشمنان به ؤاست که خداوند م

منیان، ؤوزی مهنگیام مقابلیه و مبیارزه بیا دشیمنان در پییر ویژه و به کننده اطاعت از رهبری تعیین
و پرهیز از نافرمانی آن حضرت سفارش کرده  خدا منان را به اطاعت از رسوطؤخداوند بارها م

ای جیز  توجهی به این امر یعنی نافرمیانی از فرمانیدهی جبهیه اسیالمی، نتیجیه پیامد بی 1است.
زوه علت شاست مسلمان در غی طور که خداوند همین مسئله را همان ؛شاست را به همراه ندارد

  مسلمانان در آغیاز جنیگ بیا اتحیاد و شیجاعت ،در ماجرای جنگ احد 4احد اعالم کرده است.
ر انده شد و موجی از شادی سراسر لشیکر دشمن از هم پراالش .روز شدندیدند و پیخاصی جنگ

ن( بیه فرمانیدهی ینیی)ع وهکیاف اه در شکراندازان یاسالم را فرا گرفت، ولی نافرمانی جمعی از ت
ردن آن سنگر حساس برای کها از دستور مافوق و رها  دند و نافرمانی آنیجنگ یر میه بن جبعبداللا 
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 شود.ر اسالم وارد است سختی به لشاه ورق برگردد و شکآوری غنائم، سبب شد  جمع
زان ییعفیور اسیت کیه می یعبدالله بن ابی های اطاعت و تسلیم در مقابل رهبر و امام، یای از اسوه

گونیه عر؛یه داشیته  ( ایین)امام صیادق اش را در مقابل رهبر و امام خویش یتسلیم و دلدادگ
، مین یگیر را حیالط کنییم دیرا حیرام و نی یمیم کرده، نیرا دو ن یبه خدا سوگند! اگر انار»است: 

حرام است )و مین در  ی،حالط و آنچه را حرام فرمود ی،ا دهم آنچه را که حالط دانسته یم یگواه
ت تیو را مشیموط یخیدا» ش کیرد و فرمیود:یبار دعا دو . امام«م هستم(یسلبرابر فرمان شما ت

ماننید عبداللیه بین » :او را ستود و فرمیود یز تعهد و التزام عملین امام صادق 3.«رحمت سازد
 2.«رد و از فرمان من اطاعت کندیمرا بپذ یایافتم که وصایرا ن یعفور کسی یاب

هیای گونیاگون مقاومیت  های خویش در عرصه مرات تالشامروز نیز اگر مسلمانان بخواهند از ث
مقیام معظیم رهبیری را هماننید  ،باید اطاعت و پیروی از نایب بر ح  امیام زمیان شوند،مند  بهره

ها شهید سلیمانی سرلوحه خویش قرار دهند که توانست با پیروی از فرماندهی کل قیوا  سردار دط
 خاورمیانه به ارمیان آورد.های درخشانی را برای امت اسالم در  پیروزی

 . آمادگی دفاعی7

هیای مهیم در الگیوی  از شیاخص دیگیر یای ،تقویت قدرت دفاعی و حفظ آمادگی برای جهاد
   :امر نموده استرا به آن مقاومت اسالمی است که خداوند به مسلمانان 
[ و اسیبان  یرو ]و نفرات و ساز و برگ جنگیید از نیو در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دار

دشمن خدا و دشمن خودتان و دشیمنانی  ،ها له آنید تا به وسینک[ آماده  ده ]برای جنگیورز
د و هیر هیه در راه خیدا یبترسیان ،شناسید د، ولی خدا آنان را مییشناس ه نمیکشان را یر ایغ

  1.د گرفتیشود و مورد ستم قرار نخواه امل به شما داده میکد، پاداشش به طور ینکنه یهز
ها برای مقابله بیا دشیمن از  ه آنکدهد   یز نشان میان بزرگ اسالم نیشوایو پ امبریره عملی پیس
ه سیربازان، انتخیا  محیل یت روحیه سالح و نفرات، تقویدر ته .ردندک چ فرصتی غفلت نمییه

جنگیی،  ییکتکار بستن هر گونه تاکبه نیز اردوگاه و انتخا  زمان مناسب برای حمله به دشمن و 
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ه کیخبر دادنید  امبریبه پ «نیحن» ام جنگیه در اکاست  تمام جوانب را رعایت میاردند. نقل
من فرستاد تا آن سیالح یسانی را به ک فوراً  امبریپ .اختراع شده است منی سالح تازه مؤثری در

کیه  پرسیتان در مقابل شعار بیت امبریپ در حوادث جنگ احد   .نندکه یرا برای ارتش اسالم ته
تیر و نافیذتری بیه  وبنیدهکشیعار  ،...«سربلند باد بت بزرگ هبل  ؛اَعلُه بَل ُاَعلُه بَل»گفتند:  می

ُاَعل ُوُاََجل» ندیم داد تا بگویمسلمانان تعل در برابیر  .«ز اسیتییخدا برتر و باالتر از همه ه ؛اِه 
ِزىُلكم» شعار ِ ِزىُوَُلُع  ُلَّاُال  نییز «دییی نداربیرای ماسیت و شیما عیز ،؛ بت بزرگ عیزیِانَّ

ُموَلناُوَُلُموَلُلكم» ند:یبگو گیاهی  هاییگاه ماست و شما ت هایخداوند ولی و سرپرست و ت ؛ُاِه 
شیعار  ییکر یث و مسلمانان حتیی از تی امبرخدایپدهنده آن است که  مس له نشانن یا «.دیندار

دستور مهیم فقهیی  د.ردنک ین آن را برای خود انتخا  میقوی در برابر دشمن غافل نبودند و بهتر
نیه آن یه حتیی بیرد و باخیت میالی را در زمکی «سواری راندازی و اسبیمسابقه ت» نهیاسالم در زم

  اسیالم ینش عمیگری از بینمونه د ؛ن مسابقه دعوت نموده استیرده و مسلمانان را به اکز یتجو
 3نه آمادگی در برابر دشمن است.یدر زم

ةٍ » آیهدر « قوه» با توجه به ایناه تعبیر ْْ ِمْن ُقوَّ ْْ َما اْسَتَنْعُت وا َلُه  نیوع قیدرتی شامل هر ...« َو َأِعدُّ
ای متناسب با قدرت دشمنان آمیادگی خیود را حفیظ  شود، مسلمانان باید در هر عصر و زمانه می

   .کنند

 فهرست منابع
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 ش. 1491، دفتر تبلییات اسالمی: قم؛ ها  ههارم، سیمای فرزانگان؛ ر؛ا ،مختاری .9
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ش. 3108، دارالاتیب االسیالمیه :تهیران ،12هیا  ؛ تفسیر نمونه ؛ناصر ،ماارم شیرازی .11



های حفظ و تداوم استقالل از منظر قرآن  تحلیل و بررسی راه
 انقالببا تأکید بر بیانیه گام دوم 

 *مرمرسررخوان والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

ایه بلزمیین   شمسی، نیه تنهیا اییران1439تا  انقال  اسالمی در ساط  با طلوع خورشید جهان
هیای  بهمین، هیمنیه ابرقیدرت 22الله  انفجار نور در یوم شد.سراسر جهان دهار تحولی شگرف 

بنی بر پیروزی مستضیعفان بیر مسیتابران تعالی م شاست و نویدبخش وعده ح   هم زمانه را در
ُْ اْلـواِرثیَن » :بود ـًة َو َنْجَعَلُهـ ْْ َأِئمَّ ْرِض َو َنْجَعَلُهـ ذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْْلَ و  3:َو ُنریُد َأْن َنُمنَّ َعَلی الَّ

ت نه ن فرویه در آن سرزمکسانی کم بر یخواست [  ان ]میردمیشوایم و آنان را پیدست شده بودند، من 
 .«مینک[  نیشان را وارث ]زمیم و ایدانگر

 )فرهنگیی، سیاسیی، اقتصیادی، نظیامی و انقال  شاوهمند اسالمی ایران، دستاوردهای ارزنده
 2خواهان جهان نموده اسیت. اجتماعی( و نتایج ارزشمندی را عاید مردم ایران، مسلمانان و آزادی

آزادی و اسیتقالط را کسیانی بیشیتر منزلیت »: فرمایید مقام معظم رهبری در بیانییه گیام دوم میی
هاست. اسیتقالط  آن  از جمله ،خود  ساله اند. ملت ایران با جهاد ههل دانند که برای آن جنگیده می

آورِد صیدها هیزار انسیان واال و شیجاع و  بلایه خیون ]و[ و آزادی کنونی ایران اسالمی، دستاورد
حفیظ ایین  ،امروزه رسالت میا 1.«انسانیت های رفیع فداکار است؛ غالبًا جوان، ولی همه در رتبه
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از این روست که رهبر  .تر است سخت و تر مهم ها، آندستاوردهای عظیم است که از پدید آوردن 
ه اسیت. کیید نمیود ت ه آنبیانیه گام دوم بی در ،ای خامنهالعظمی الله  حضرت آیت ،فرزانه انقال 

 این نوشتار در محورهای زیر سامان یافته است. 

 ( بایستگی حفظ انقالب  الف

کیرد. از ایین اجراییی  باید راهاارهای بقیای آن را شیناخت و ،برای حفظ و تداوم نظام اسالمی  
تیا »گویید:  می 3حفظ استقالط ایران، غر  را نگران کرده است. نوام هامسای ادامه و روست که

هیا و  فیرود نییاورد، دشیمنی آمریاا سر تسلیم هزمانی که ایران، مستقل باقی بماند و در برابر سلط
پذیرش  های آمریاا ادامه خواهد داشت. جمهوری اسالمی ایران از نظر آمریاا، غیرقابل مخالفت

   2«.کند پوشی نمی است؛ هون از استقالط خود هشم

تداوم این دسیتاورد مهیم اسیت.  های حفظ و راهو هگونگی ، مو؛وع استقالط از مباح  مهم در
ایشیان  .آزادی اسیت ر معظم انقال  در بیانیه گام دوم، حفیظ اسیتقالط وهای رهب یای از توصیه

لوحانیه و بعضیًا میر؛یانه،  های ساده انقال  را با ت ویل و توجیه  طیبه  این ثمر شجره»: فرماید می
موظیف بیه حراسیت از  -  مخصوصًا دولت جمهوری اسالمی - توان در خطر قرار داد. همه نمی

   1.«وجودند  آن با همه

 های حفظ دستاوردهای انقالب   ب( شيوه

 شود:  ها اشاره می آناز رد که به برخی اوجود د یهای متعدد شیوه ،برای حفظ انقال 
 عزم و اراده  ایمان و .1

را جاودانیه کیرده اسیت،  خمینی آنچه عزت و کیان نظام اسالمی را سربلند و نام انقال  و امام
منیان ؤن یای از صفات مآه قراهنانست؛ ها ی و یاپارهگی آنایمان و عزم راسخ مردم و ایستادگ

ـُة َأالَّ »معرفی کرده اسیت: ایمان راسخ را  َُ ُْ اْلَم ِئ ُل َعَلْیِه َّْ اْسَتقاُموا َتَتَنزَّ ُه ُث َنا اللَّ ذیَن قاُلوا َربُّ ِإنَّ الَّ
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تي ِة الَّ ْْ تُ   َتخاُفوا َو ال َتْحَزُنوا َو َأْبَُِّروا ِباْلَجنَّ ه گفتنید: پروردگیار میا کسانی کن یقیبه  3:وَعُدوَن ُكْنُت
ن ید و غمگیینترس هکشوند  فرشتگان بر آنان نازط می ؛ردندکسپس استقامت  ،گانه استیخداوند 

 «.ه به شما وعده داده شده است!کد و بشارت باد بر شما به آن بهشتی یمباش
 فرماید:  دوم میگام مقام معظم رهبری در بیانیه 

 یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلیوی و قاجیار بیه انقال  به
در گیام  .شدت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفیت  شدت تحقیر شده و به 

ساالری تبدیل کیرد و  نخست، رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حاومت مردمی و مردم
در کیانون میدیریت  ،جانبیه و حقیقیی اسیت پیشرفت همیه  مایه ملی را که جان  عنصر اراده

  دار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریت کرد؛ روحیه کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میدان
 2را به همگان منتقل کرد ...« توانیم ما می»و باور 

اع مقیدس هشت ساط دفی انقال  را رهبری و ،توکل به خدواند نیز با ایمان راسخ و امام راحل  
لحظیه خبیر  ییکه در کیران یان حمله حسا  شده عراق به ایجردر  ؛ برای مثاطرا مدیریت نمود

ش از صید هیزار یو نفربر به همراه بی کهزاران تان ه است وران بمباران شدیهای ا د فرودگاهیرس می
لحظیات  و گرفیت میینید، ا؛یطرا  همیه جیا را ا هردکران حملیه یینظامی از سراسر مرزها بیه ا

شیتافتند،  مییمه بیه جمیاران یسراسیکرد. امییران ارتیش  حاومت مین یولئآلودی بر همه مس مغ
همیه منتظیر  افتیاد. می طیپش بیهها  شد و قلب میدوخته  ها انسان به خانۀ امام ونیلیهشمان م

 ،هیا ها و احساسات و تزلیزط ی از شعلهیایبر دربا آرامش خود  امامبودند، اما  اعالم رأی امام
 1.«دزدی آمد و سنگی انداخت و رفت: »فتگ می پاشد و به آرامی  نان و صبر مییطمآ  ا

 د: یگو می ،ران آمده بودیبهمن به ا 22ه کحی یای مس سندهینو
ز خاطرۀ من از رهبیر یتر از هر ه ولی مهم ،ردکران مرا جذ  یانقال  ابسیاری از زهای یه

ولیی  ،ام دهییاستمداران جهانی را دیها و س تیلی از شخصیه خانیمن با ا .ران بودیانقال  ا
ۀ ینیدر حسیاو را  .ام دهییمی و مطمیئن و آرام ندیگونیه صیم نییسی را مانند وی اکتا به حاط 
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ی از یاییا دنییولی گو ؛ر استیناپذ ه مردی انقالبی و خستگیکحالی   نیع دم، دریجماران د
 3.ندک نان او را همراهی مییآرامش و اطم

 یشناس دشمن .2
 راید. هیه بسیییآ یشمار میه ملت ب یکن مباح  دفاع از یتر یاز محور ی،شناس یدشمن کش یب

گرفتیار  بیار تکیهال یگانگیان، بیه سرنوشیتیب یها غفلت از شناخت توطئه ه در اثرک ییها امت
کردن نقاط ؛یعف  با پنهانکوشد  میزیرا دشمن همواره  ؛از این رو باید دشمن را شناخت .شدند

همچنیین مماین اسیت دشیمن در قالیب  .کاذ  در ذهن مخاطبان ایجیاد کنیدخود، اقتداری 
 منیان را در دام خیود گرفتیار کنید.ؤدشمن ممان است ماز ت لدوست ظاهر شود؛ از این رو غف

ََُُُُمنُْ: »ه استفرمود امام علیهناناه   ،هر کس از دشیمن خیود غفلیت کنید 2: َعَّْ ُُي ََّمُُُْلَمُُُْنَا
بیه شیناخت دشیمن و همگیان را قرآن  است که بر این اساس .«هد بود)دشمن( از او غافل نخوا

ـار و: »ه استبرخورد قاطعانه با او دعوت نمود فَّ ُُ ُْ َعلـَی اْل ا ِذیَن َمَعُه أ ِشدَّ ِه َو الَّ ُسوُل اللَّ ٌد رَّ َحمَّ  مُّ
 ْْ ُْ َبْیَنُه خت و بیا محمد فرستاده خداست و یاران )و همراهانش( بر کیافران بسییار سرسی 1:ُرَحَما

   .«یادیگر بسیار مهربانند
هناناه قرآن نییز پیوسیته  است. یف جامعه اسالمین وظایتر  از مهمیای  ی،شناس دشمنبنابراین 

و  یرگییمانع هها و  برای مقابله صحیح با آنآرزوها و اهداف آنان به شناخت دشمنان و شناسایی 
گانگان پرداختیه و یف بیبه توص اریبسیات یم در آیرکقرآن  ان شدن سفارش کرده است.سلطه آن

شیناخت  یبیرا یافکیالزم و  یارهیایتا مؤمنیان معاست  ی کردهها را معرف آن ایها و آرزوه آرمان
ی بیه زمیان خاصی کنید، بییان میگانگیان یب یه قرآن براک یدشمن داشته باشند. اوصاف و اهداف

با توجه بیه  4است. یطیر شراههره دشمن در هر زمان و در ه هنندک میترس اختصا  ندارد؛ بلاه
العمیل  عایسداشیتن شناسایی آنان و  بسیاری بهشناسی، خداوند متعاط در آیات  اهمیت دشمن

خواهید  از مسلمانان میی ،در ابتدای سوره ممتحنهشان ت کید کرده است؛ هناناه مناسب در برابر
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ِخذُ »: از دشمنان دوری کنندتا  ذیَن آَمُنوا ال َتتَّ َها الَّ َْ یا َأیُّ ْْ َأْوِلیـا ُك ال َو َعُدوَّ ه کیسیانی کای  3:وا َعُدوِّ
. مقام معظم رهبری درباره دشیمن «دیرید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیا مان آوردهیا

 فرماید:  می
 ،دشییمن درونییی... یییک دشییمن، دشییمن درونییی اسییت ...  مییا دو دشییمن بییزرگ داریییم

...  دشیمن بیرونیی ... داشته باشییم های بدی است که ممان است ما در خودمان خصلت
سیلطه، دنییا را  گوییم استابار جهانی. استابار جهانی و نظام یعنی همان هیزی که به او می

گران از منیافع  کند. اگر ملتی بخواهد در مقابل سلطه پذیران تقسیم می گران و سلطه به سلطه
صهیونیسیم جهیانی و   ... امروز مظهر این دشیمنی عبیارت اسیت از شیباه خود دفاع کند

فی دارییم. اوط یالبته ما در مقابل این دو دشمن وظیا...  امریاا  دولت کنونی ایاالت متحده
او را دانست. امروز دشمنان بیرونی ما هم برای ملت   دشمن را باید شناخت، بعد باید نقشه

انیداز  هشیمافی   ،کنییم خودمان را تعرییف میی  ساله های پنج ایران نقشه دارند. ما سیاست
برای ایناه راه خودمیان را مشیخص کنییم. دشیمن میا هیم  ،کنیم ساله را تعریف می بیست
او هیم سیاسیتی دارد. بایید سیاسیت او را  .او هم بیرای میا برنامیه دارد ]است[، طور همین

 2بشناسیم.
های دشمن را شناخت که به بعضیی میوارد آن  شیوه باید اهداف و ،بعد از شناخت ماهیت دشمن

 شود. رداخته میپ
 های دشمنان شناخت اهداف و نقشه. 1/2

ْْ » فرماید: می، در قرآن کریم خداوند در این زمینه ُُ ْْ َعـْن ِدیـِن وُك ی َیُردُّ ْْ َحتَّ ُُ َواَل َیَزاُلوَن ُیَقاِتُلوَن
ن شیا نییجنگنید تیا اگیر بتواننید آنیان را از د یوسته با مسیلمانان مییان پکمشرو  1:..ِإْن اْسَتَناُعوا

بیه  ،ه بیا مؤمنیان عیداوت دارنیدکتا  کاز اهل  یا فار و هم عدهکدگاه قرآن هم یاز د .«برگردانند
خداونید خطیا  بیه مؤمنیان . فیر هسیتندکو  یجیاهل یهیا بازگرداندن مسلمانان به ارزش دنباط

وكُ » فرماید: می ِذیَن َكَفُروا َیُردُّ ِذیَن آَمُنوا ِإْن ُتِنیُعوا الَّ َها الَّ ْْ َفَتْنَقِلُبوا َخاِسـِریَن َیا َأیُّ ُُ  4:ْْ َعَلی َأْعَقاِب
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گرداننید و  یم تان بریها شما را به گذشته ،دینکن اطاعت یافرکاگر از  !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا
و  یرا بیه سسیت یخواهنید جامعیه اسیالم دشمنان می .«د شدیار خواهاانیسرانجام )خودتان( ز

وا »: ها بپردازند با مؤمنان به معامله بر سر اصوط و ارزشبارتی و به ع دارند ها وا عدوط از ارزش َودُّ
ر حی ( ی)نرمش توأم با انحراف از مسی یها دوست دارند نرمش نشان ده آن 3:َلْو ُتْدِهُن َفُیْدِهُنون

   .«ها )هم( نرمش نشان دهند تا آن
 از دشمناننکردن غفلت  .2/2

ـذیَن َكَفـُروا َلـْو » فرمایید: نساء مییسوره  112ه آیخداوند درباره غافل نشدن از دشمنان در  َودَّ الَّ
ْْ َمْیَلًة واِحـَدةً  ُُ ْْ َفَیمیُلوَن َعَلْی ُُ ْْ َو َأْمِتَعِت ُُ ه شیما از کیافران آرزو دارنید کی 2:َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِت

 «.باره به شما هجوم آورندیاد و یخود غافل شو یها ها و متاع سالح
   فرماید: در این زمینه میمقام معظم رهبری 

اش هیسیت. بایید  نقشیه ،در مقابل ملیت اییران  مانده امروز ما باید بدانیم این دشمن ناکام
دشیمن را   اگر صحنه را بشناسیم، عرصه را بشناسیم، دشمن را بشناسیم، نقشیه .بیدار باشیم

لیت میا، ملیت بدانیم، غافلگیر نخواهیم شد. باید ایین را بدانید ملیت اییران. بحمداللیه م
آوران و سخنگویان و صاحبدالن و روشینفاران زییادی هیم در مییان  هوشیاری است؛ زبان

 1.کنند ی مییکنند، راهنما علمای دین، در میان علمای دانشگاه هستند که مردم را ارشاد می
زنهار! زنهار! سخت از دشمنت پس » سد:ینو یاشتر م کش به مالیدر عهدنامه خو یامام عل 

 .ر سیازدیه غیافلگکیشیود   یمی ییکنزد یه دشمن گیاهکهرا  ؛مان صلح بر حذر باشیتن پاز بس
   4.«نار بگذارکرا  ینیب شین موارد روح خویر و در ایار گکرا به  یشین دوراندیبنابرا

 به دشمن و پيمان آننکردن اعتماد  .3

هیا تیا  ه آنکیهیرا  ؛سیتیصیحیح ن یارک ،آنان یها مانیگانه و پیبر اساس آیات قرآن اعتماد به ب
ه کیاما آنگاه گویند؛  ی سحن میانسان یها در مو؛ع ؛عف هستند، از اخالق و ارزشزمانی که 
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خیود ذبیح  یطلب استیرا در مسلخ ر یاخالق یها افتند، همه ارزشیسلطه ها و کشورها  بر ملت
   فرماید: توبه میسوره  0 هخداوند در آی نند.ک یم

ْْ َكْیَف َوِإْن َیْظَهُروا َعلَ  ْْ َوَتـْأَبی ُقُلـوُبُه ْْ ِبـَأْفَواِهِه ُُ ًة ُیْرُضوَن ْْ ِإالًّ َواَل ِامَّ ُُ ْْ اَل َیْرُقُبوا ِفی ُُ ْی
ْْ َفاِسُقوَن  در صورتی که اگر بیر شیما  ؛ان محترم شمرده شودکمان مشریهگونه پ: َوَأْكَثُرُه

نیه بیه هییچ کننید و  شما رعاییت میی هنه حقی از حقوق خویشاوندی را دربار ،هیره شوند
خیود خشینود  هوفادارند. شما را به زبان و با سخنان فریبند ،اید پیمانی که با آنان امضا کرده

ابا دارنید و بیشترشیان از عهید و پیمیان  ،آورند هایشان از آنچه بر زبان می ولی دط ،نندک می
 3اند. خود خارج شده

 فرماید: مقام معظم رهبری در این زمینه می
کنند. بله، عاقالنه است که انسان بیرود بیا  نعی ]برای پیشرفت[ ایجاد میگاهی دشمنان موا

اش همیین  شود کرد؛ ییک نمونیه تدبیر این موانع را برطرف کند، اما به دشمن اطمینان نمی
ای و برجام است که امروز مسیئولین دسیتگاه دیپلماسیی خیود میا و همیان  مذاکرات هسته

گوینید آمریایا  ها دارند می آخر حضور داشتند، همینکسانی که در این مذاکرات از اوط تا 
نق  عهد کرده اسیت، آمریایا زییر ظیاهر آرام و زبیان هیر  و نیرم مسیئوالنش و وزییر 

کنید، میانع ارتباطیات اقتصیادی کشیور بیا  اش و دیگران، از پشت دارد تخریب می خارجه
این تجربه به ما نشان گویند.  کشورهای دیگر دنیاست؛ این را مسئولین خود برجام دارند می

بنشینیم صیحبت  ،توانیم ]با او[ مثل یک طرف مورد اعتماد ای نمی داد که ما در هیچ مسئله
   2کنیم.

 به دشمنان   نبودن وابستگی  .4

دفع سلطۀ بیگانگان و استقالط کشیور از دخالیت  توان را می ترین دستاورد انقال  اسالمی بزرگ
هیای  گییری یگانگان بر مقدرات کشیور و دخالیت در تصیمیمبیگانگان دانست. حاکمیت ارادۀ ب

های گذشته برای ملت ایران بود که منجر به خودباختگی فرهنگی،  ترین ارمیان رژیم کالن، بزرگ
امیا بیه برکیت  ؛شید های بیگانه میی سیاسی، اقتصادی و احساس حقارت و ذلت در برابر قدرت
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امیام رسییدیم. اقتصیادی  ط سیاسیی، فرهنگیی وانقال  اسالمی ایران بعد از انقال  به اسیتقال
این پیروزی که شیما بیه دسیت آوردیید، بیرای »دربارۀ خودکفایی بعد از انقال  فرمود:  راحل

تواند به شما تحمیل بانید. در  باورتان آمده بود که آمریاا نمی .توانید ایناه باورتان آمده بود که می
دهنید و  دادند، خودشان انجام میی ها انجام می ه آنهای زیادی ک این دو ساط در کشور ما صنعت
 3«.توانیم ابتااری داشته باشیم توانیم صنعتی داشته باشیم و می باورتان باشد که خود ما هم می

کنیم تا دشمن دیگر نتواند بنابراین امروزه وظیفه همگان  است که از این دستاورد عظیم پاسداری  
بیه ظالمیان اعتمیاد و تاییه نایردن ح به یبه طور صرنیز کریم  ه در قرآناهنانبر ما مسلط شود؛ 
َْ » :سفارش شده است ِه ِمْن َأْوِلیـا ْْ ِمْن ُدوِن اللَّ ُُ اُر َو ما َل ُْ النَّ ُُ ذیَن َظَلُموا َفَتَمسَّ َو ال َتْرَكُنوا ِإَلی الَّ

َّْ ال ُتْنَصُروَن  رد و در آن حیاط، ییفرا گ شود آتش شما را ه موجب میکد ییه ننماایو بر ظالمان ت 2:ُث
   «.دیشو یاری نمید داشت و یچ ولی و سرپرستی جز خدا نخواهیه
 خودباوری و اعتماد به نفس .5

نقیش  ،هیا ه و اعتمیاد بیر آناییتهای خیود و  تواناییشناخت استعدادها و  ی،ارکدر هر  کش  یب
نسبت به اسیتعدادها و  یعنی ؛دن به هدف دارد. تا انسان خودباور نشودیشرفت و رسیدر پ یاساس

چ ینید، در هیاهیا اعتمیاد ن آن هدن به هدف بیشناخت نداشته باشد و در راه رسهای خود  توانایی
از  ییایاست.  یز جارین یاجتماع یها تکارها و حرکدر قانون ن یرسد. ا یت نمیبه موفق یارک
چ یهیی، ا عیهن جامیه هنیکیگران اسیت یجامعه در مقابل د یخودباختگ ی،اجتماع یها  یماریب

مقام معظیم رهبیری در  دهد. میش نشان نیازهایدن به استقالط و رفع نیاز خود در راه رس یکتحر
 فرماید:  مورد خودباوری می

گاهی به  ی را میا امروز کشور ما خوشبختانه دوره گاهی در آن هست: یای آ گذراند که دو آ
گاهی به ایناه قدرت بر کشیور میا و بیر   ا در پی سیطرهه توانایی و استعداد ذاتی خود؛ دوم آ

 ؛ترین معارِض دانشمند شدن و پیشرفت علمیی کشیور میا هسیتند کشورهای نظیر ما، مهم
گاهی به معنای دشیمن گاهی به معنای خودشناسی و آ شناسیی. بیه  شناسیی و توطئیه یعنی آ

                                                           
 .410،  13 ؛ جصقیفۀ امامالله موسوی خمینی؛  . سید روح3
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گاهی، این امید وجود دارد که ما بتوانیم به پیشرفت ل ئیناهای عظییم علمیی  برکت این دو آ
 3.شویم

 متخصص متعهد، جوان و یاز نيرو گيری  بهره .6

 داشیتن ،ننده برخوردار استک نییو تع یه در حفظ و تداوم استقالط از نقش اساسک یگریعامل د
بیه  ،والنئبیر تعهید مسی افیزون جوان است. امام خمینیی متخصص و متعهد و یانسانی روین

والن ئایین دو مؤلفیه را شیرط گیزینش مسیها هیم توجیه داشیتند و  صالحیت فنی و تخصص آن
هیای مختلیف، موفی   دولت بدون گزینش اشیخا  متعهید و متخصیص در رشیته»: دانند می

نخواهد شد... دولتمردان از دانشمندان و متخصصان متعهد استمداد کننید تیا راز موفقییت را بیه 
ها  یاری راهی جبههآموزان و دانشجویان بس هنانچه با وقوع جنگ تحمیلی، دانش 2.«دست آورند

جوانان باع  به ثمر نشسیتن اسیتعدادها، قیدرت ابتایار و « فرهنگ خودباوری علمِی »شدند و 
مقیدم بیود کیه  های فراوان نخبگان ایرانی شد. نمونۀ بارز آن سردار شهید حسن طهرانیی خالقیت

از  یخیورداربیر برافیزون  یانسیان یرویاز این رو ن 1های ایران را بسازد. توانست نخستین موشک
ایین مو؛یوع اگر هه  .ز برخوردار باشدید از صالح و تعهد نیو عزم و همت و تالش با یخودباور
، امیا هنیین اسیت های قرآنی به صورت مدون به عنوان یک قانون مدیریتی مطرح نشیده در آموزه

 از زنیدان آزاد حضیرت یوسیفهناناه وقتی  توان از برخی آیات استخراج نمود. اصلی را می
َخـزاِئِن   َعلـی  قاَل اْجَعْلنـي»شد و پادشاه مصر درصدد واگذاری مسئولیتی به او شد، وی گفیت: 

 ٌْ ي َحفیٌظ َعلی ْرِض ِإنِّ دارنیده و هیم  مرا سرپرست خزائن سرزمین )مصر( قرار ده که هم نگیه 4:اْْلَ
د کیه پذیرفت؛ از این رو بیومسئولیت اقتصادی کشور مصر را  ایناه حضرت یوسف .«آگاهم

)حفیظ( و هم دانش و تخصص کیافی در بود دار  هم امانت شت؛توانایی اداره امور اقتصادی را دا
 .)علیم(شت امور اقتصادی را دا

                                                           
 .1403/19/21 . بیانات در دیدار اساتید دانشگاه؛ 3
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 .1092373، کد خبر: 2111/10/1479

شیماره  ؛پرسیمان؛ ماهنامیه «دشمنی استابار جهانی با انقال  اسیالمی»علی؛   زاده، مجتبی .4
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 ساز، حاج قاسم سلیمانی های سردار مکتب نگاهی به ویژگی

 *زهرار امیان

 اشاره

ان پیای در مییدان پس از پیروزی انقال  و در روزهای آغازین دفاع مقدس، جوانی از خطه کرمی
گیری از ایمان، شجاعت، هوشمندی و تیزبینیی خیود، بیه  نبرد گذاشت که طی ههل ساط با بهره

ای در مسیر کماط پیش رفت که سرانجام ساه ت سیس ییک ماتیب بیه نیام او توسیط رهبیر  گونه
اهی اش، گیو معظم انقال  زده شد. هر انسان آگاه و منصفی، فارغ از اندیشه سیاسی یا اجتماعی

دهد که این عبارت پر میز و دقی  به ح  شایسته سردار بزرگ اسالم، سپهبد شهید حاج قاسم  می
تواند هیر ییک از جوانیان ایین  سلیمانی است. ماتب سلیمانی امروز، ماتب بزرگی است که می

هیایی داشیته  سرزمین را به سلیمانی دیگری تبدیل کند. اما به راستی یک انسیان بایید هیه ویژگی
و سیعه  شیودگاه انسان از مدار فردییت خیارج  هرساز شود؟ واقعیت آن است که  شد تا ماتببا

هیا تی ثیری قابیل توجیه در مسییر کمیاط  گسترش یابد که بر نفوس انسان ای اش به اندازه وجودی
، حاج قاسم سلیمانی، سیرباز ها دطعزیز سردار  .شده استتبدیل در واقع به یک ماتب  ،بگذارد

های ایین  اه خدا بود که توانست جهانی را دگرگون کند. در این مقاله برخی از ویژگیمخلصی در ر
 کنیم. ساز را بررسی می سردار رشید حماسه

 . ایمان به خدا1

ای است که در میز و فایر بشیر راه  ترین اندیشه ایمان و اعتقاد به خدای یگانه، بلندترین و لطیف 
بخشد و قیدرت مقاومیت  بین کرده، به آدمی نیرو می خوش یافته است که دط را روشن، امیدوار و

                                                           
 .کارشناس ارشد علوم قرآن و حدی * 
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ها، آرامش روانی دارد؛ زییرا از سیویی  کند. انسان مؤمن در مصائب و سختی وی را مضاعف می
گیرد:  داند و از این احساس، نیرو و نشاط می گاهی محام و پناهگاهی امن می خود را دارای تایه

ذیَن اَمُنوا َو َتْنَمِئنُّ ُقلُ » ِه َتْنَمِئنُّ اْلُقُلوُب الَّ ِه اال ِبِذْكِر اللَّ ْْ ِبِذْكِر الل  گیر در برابیر ید یاز سیو و 3«وُبُه
ی »بینید:  در مقابیل خیویش میند و پاداش الهی را ک ی مییباایشامدهای ناگوار، شیپ مـا ُیـَوفَّ انَّ

ْْ ِبَغْیِر ِحساٍب  اِبُروَن اْجَرُه دانید و در انتظیار   ذر مییهیا را زودگی ن سختییاهنین انسانی  2«.الص 
   1.برد یسر م  سعادت حتمی و جاودانی به

هیای میؤمن را  سردار سپهبد شهید سلیمانی، نمونه عینی انسان مؤمن به خدا بود که تمیام ویژگی
توان در او یافت. داشتن زندگی هدفمند، خشوع در نماز، امانتدار، وفادار به پیمیان، توکیل بیه  می

گران و یاری کردن مردان خدا، پاکدستی و اطاعت از خدا و رسوط و نپذیرفتن خدا، پناه دادن به دی
والیت کافران، جهاد با ماط و جان، در برابر کافران سیخت و در برابیر یایدیگر مهربیان و حایم 

توان در جزء به جزء زندگی این شهید عزیز مشاهده کرد. ایمان به خدا بود  را می 4کردن به عدالت
ای ترس یا تردید به خود راه دهید.  آناه ذره برد، بی نه تا خط مقدم نبرد با داعش میکه او را شجاعا

 ، صحابی خیا  امیرالمیؤمنینبن صوحان ةصعصعسردار سلیمانی، در حقیقت بسیار شبیه 
نَةُوَُخفِيَفُألَمؤنَة ؛بود کیار و ُپیر ارزش  اما بسیار کمیک ،هزینه مردی سبابار و کم ؛ 3كَثيَِرُألَمِو 
فرمیود:  کنییم کیه میی را درک میی . امروز بهتر و بیشتر مفهیوم ایین فرمیایش امیام خمینییبود

نظییر بیود.  ، هم مرد خدا و هم هنرمندی بیها دطسردار به واقع «. شهادت، هنر مردان خداست»
با هنر خداشناسی و حضور در محضر پروردگیار گذشیت. رفتارهیایش،  اش لحظه لحظه زندگی

گیاه  هییچ و الوعید بیود بیدیل او بیود. او صیادق گویای این هنرمندی بی ،عملاردش و سخنانش
داد، بیه آن عمیل  ای میی ؛ هناناه مردم نیز دیدند که وقتی وعیدهای نداد که به آن عمل ناند وعده

                                                           
 .20. رعد: 3
 .11. زمر: 2
 .11. زمر: 1
 .131؛ انعام: 27؛ فتح: 3؛ توبه: 93؛ انفاط: 11؛ مائده: 9و  2و  1. ر.ک: مؤمنون: 4
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خطا  به صعصعة بن صوحان است. ر.ک: محمیدباقر  این سخن ارزشمند امیرالمؤمنین «.کار و پر ارزش کمک
 .211،   24؛ ج بقاراالنوارمجلسی؛ 
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نمیود. ر؛یایت  میی کرد و حرفش را در قالب عمل به نیای بییان توانست عمل می تا میکرد،  می
ای بیه رهبیر خیود اعتمیاد و اطمینیان  به اندازهدانست و  به تالیف میخدا و ولی خدا را در عمل 

 کرد؛ زیرا او یک مؤمن واقعی بود. هون و هرا از او اطاعت می داشت که بی

 . اخالص2

ترین فضیلت اخالقیی دانسیت  بلاه اصلی ،ترین فضائل اخالقی توان یای از مهم یاخال  را م
زه تقیر   بیه یی ، انجام دادن عمیل بیرای خیدا و بیه انگقت اخالیحق. که انسان به آن نیاز دارد

ـِه َرِب   ُقل ِانَّ َص تی و ُنُسُی و»فرماید:  ؛ هناناه خداوند در قرآن میاوست َمحیاَى و َمماتی ِلل 
حاج قاسم سلیمانی نیز در اخال  اوست. رهبیر شهید راز محبوبیت سردار سرافراز  3«.َلمیناالع

ایین ار بیا خیانواده ایشیان در دیید انید. معرفی کرده« اخال »ا صفت انقال  بارها او را بمعظم 
 فرمودند: شهید با عظمت 

ست... بدانید کیه  بینید مردم هه کار دارند می می کنند برای حاج قاسم؛ این برای شما تسال 
مردم قدر پدر شما را دانستند و ایین ناشیی از اخیال  اسیت؛ ایین اخیال  اسیت. اگیر 

ه نمی جور دطاخال  نباشد، این  هیا  ها دست خداست؛ ایناه دط دط .شود های مردم متوج 
ه می این است کیه ییک اخیال  بزرگیی در آن میرد   دهنده شوند، نشان این جور همه متوج 

  2.وجود داشت
درجه اخال  او تا آنجاست که وقتی دخترش برای حل مشالی کیه در دانشیگاه بیرایش ایجیاد 

مبادا خیودت را در دانشیگاه معرفیی »شنود:  ند، هنین جوا  میک شده بود، با ایشان مشورت می
توا؛ع و فروتنی بسیاری که در مقابل مردم داشیت،  1«.کنی که من، دختر سردار سلیمانی هستم

پایانش بود. این توا؛ع و فروتنی تا آنجا بیود کیه حتیی دشیمنان نییز بیه آن  برگرفته از اخال  بی
 نویسد:  درباره توا؛ع و فروتنی او می FBIم مور ویژه ساب  معترف بودند؛ هناناه علی صوفان، 

کند.  در حالت عادی، قدرتمندترین سرباز خاورمیانه، از تند و خشن سخن گفتن پرهیز می
دهید  شود؛ به عنوان مثاط اجیازه نمی هایش می مانع انجام هر اقدامی برای ستایش قهرمانی

                                                           
 .112. انعام: 3
 .14/11/1470. بیانات در منزط سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛ 2
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نگاران  روتنی تا آنجاست[ که یای از روزنامیهطرفدارانش دستش را ببوسند. ]این توا؛ع و ف
 3.داند آمریاایی، او را تا سر حد ریاکاری، متوا؛ع می

 زیستی . ساده3

دوری از تجمالت و تشریفات ظاهری دنیا، شیوه پیامبران و اولیاء الهی و بندگان خا  خداسیت 
نید. هنانایه امیام ک ت مییییبیاوری را تقو نینۀ رشد فطیری و دیکه فطرت آدمی را پر فروغ، و زم

َنُِديََّ ُ »فرموده است:  علی صَّ ََ نْيَاُ شه خود سازد، یا زهد را پیه در دنکسی ک 2؛َمْنَُزِهَ ُِف ُال ُّ
نید و فهیم ک رت آدمی را خاموش مییقدرت و ثروت، هشم دط و بص «.ندک ن خود را حفظ میید

خیواهی  پرسیتی و آخرت ح  ری،یپذ ستی موجب ح یز اما زهد و ساده 1رد،یگ ح را از او مییصح
را انسان زاهد، ح  را می پذیرد و به ح  عمیل یوی و اخروی است؛ زین عامل رشد دنیتر و بزرگ

 ند. ک می
هیای  گاه به دنباط پست و مقام ای بود که هیچ پیشه شهید حاج قاسم سلیمانی انسان وارسته و زاهد

جایگاه خود اماانیات رفیاهی فراوانیی را  توانست با استفاده از موقعیت و دنیوی نبود و اگرهه می
سیردار زیستی و نزدیک بودن به عامه مردم را برگزید.  اش فراهم کند، اما ساده برای خود و خانواده

سلیمانی، انسانی از دنیا بریده و آخرت گیرا بیود. حضیور پیوسیته و میداوم او در مییدان جهیاد و 
بود و تعلقی به دنیا و آنچیه در آن وجیود دارد،  شهادت حاکی از این است که وی از دنیا دط کنده

نداشت و خود را برای حضور در محضر پروردگار از طری  شهادت آماده کرده بود. از همیین رو 
مین »بود که وقتی به او پیشنهاد کردند که کاندیدای انتخا  ریاست جمهوری شیود، گفتیه بیود: 

یا  ر این جبهههاست د ها و نامزد شهادت هستم. ساط نامزد گلوله ها به دنباط قاتل خودم هسیتم، ام 
اش ماننید میردم  او به دنباط هیچ پست و مقام دنیایی نبیود و اگرهیه زنیدگی 4«.کنم او را پیدا نمی

                                                           
 .20/10/1479؛ «درباره سردار سلیمانی FBIاعتراف م مور ساب  ». خبرگزاری دانشجویان ایران؛ 3
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 .مانند بود  آالیش بود، اما عملارد و رفتارش بی بسیار ساده و بی

 . والیتمداری4

: ن و اتمام نعمیت اسیتیماط دکا و شدهنی ه به بشر ارزاکن نعمت الهی است یتر ارزنده ،تیوال
ْْ ِنْعَمتی» ُُ ْْ َو َاْتَمْمُت َعَلْی ُُ ْْ دین ُُ آمیده اسیت:  در حدیثی از پیامبر اسیالم 3«.َاْلَیْوَم َاْكَمْلُت َل
نْيَاَُوُاْلِخَرِةُ» ِةُِمْنَُأْهِلُبَيِْت َُفَقْ َُأَصاَبَُخيَْرُال ُّ مَّ

ِِ َبُاْْلَ  َ ُ ُاِه   ُِفي َُمْنَُرَزقَ   يٌ َُأنَّي   ََ َُأ كَّنَّ فَََلُيَش 
بییت میرا در سیفره او  اگر خدای متعاط کسی را به این رزق برساند که محبت ائمه از اهل 2؛الَْجََّّةُِ

 «.  قرار دهد، به تمام خیر دنیا و آخرت راه پیدا کرده است
یفته شی ،از عمی  جیانسردار بزرگ اسالم، به واقع مصداق کاملی بر ایین حیدی  شیریف بیود. 

در اعماق وجیودش  ،بود. اعتقاد و ارادت و عش  به خاندان رسالت :بیت عصمت و طهارت اهل
گیاه بیه  رسوخ نموده بود. پیوسته متوسل به آن اختران تابناک آسیمان امامیت و والییت بیود. هیر

ار و نشیئه حیالوت حضیور در ُسی ،یافیت تشرف می :زیارت مضجع شریف یای از معصومین
بخشید و بهجت و سیروری تیام و تمیام جیان  را جال می اش ان، روح آسمانیجوار مرقد مطهرش

کییرد و خییدمت در رو؛ییه  پییا مییی را بییر :گرفییت. مجلییس عییزای حسییینی را فییرا مییی ش ا شیییفته
 بیت برای برگزاری جلسات اهل. دانست افتخاری بس بزرگ می ،را برای خود سیدالشهدا
کیرد، مقابیل در   در این جلسات حضور پییدا میی که شخصاً  ای گونهبه  ؛ای داشت اهتمام ویژه

. ایشیان دربیاره اهمییت ایین گفیت آمید میی به عزاداران خوش و ایستاد می الزهرا ورودی بیت
 فرمود: مجالس می

همه اصیرار کرد ...  توجه باید کرد، احترام باید کرد، دقت آن به باید ...  جلس حضرت زهرام 
به همین دلیل بایید بیه  ست که مجلس عبادت و عبودیت باشد.این ا ،من در برگزاری این مجلس

 توجه شیود ،شود نماز اوط وقت در این جلسات توجه شود، به همه مو؛وعاتی که در آن گفته می
ذکیری را نیذر  ،دهیید طور که نشستید و آرام آرام گوش می همان .ذکری بگویید ،اینجا نشستید... 

هیایی کیه مربیوط بیه جلسیه عیزادار  امیا حیرف، خودتیانکنید؛ برای یک هیزی، برای گرفتاری 
 نیست، مربوط به مجلس و جلسه عبادت نیست، نباید در این جلسه گفته شیود حضرت زهرا

                                                           
 .4ائده: . م3
 .313،   2؛ ج الخدال. محمد بن علی صدوق؛ 2
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 3.جلسه توجه کردن، تفار کردن و ذکر گفتن است ... این جلسه، جلسه گوش دادن است ...
ورزیید. نگیاه او بیه  عشی  میی شتدایبه رهبر و مقکه به غایت والیتمدار بود سردار بزرگ اسالم، 

از  ، نیه فقیطامر مسلمین و فرمانیدهی معظیم کیل قیوا عنوان یک افسر رشید لشار اسالم به ولی
سخن او، نوشته او، نگیاه  فراتر بود. از جنبه اعتقادی نیزبلاه  ،حی  رعایت سلسله مراتب نظامی

دانست. از همین رو بیود کیه  مییت کننده خط وال تعقیبرا ها و اعماط او  او، تصمیمات، فعالیت
 فرمود:  می

آیید. احیزا  و  رود، قاسم سلیمانی دیگری می روند. قاسم سلیمانی می آیند و می ها می آدم
خواهیم جامعه میا بیه وحیدت حقیقیی  ها اصل نیستند. اصوط را توجه کنیم. اگر می جریان

دارنیده ایین  اصل اساسیی نگاهبرسد، باید جامعه را در همه سطوح به اصوط متوجه کنیم... 
میان، در همیه  میان، بیا خون فقیه است. این برای ما مثل قرآن ناط  است. با جان نظام، ولی

  2دهیم. دهیم و هزاران بار می مان را می آحاد از آن دفاع کنیم. جان
اصوط یعنی ولیی  فقییه، خصوصیًا  .از اصوط مراقبت کنید»فرماید:  نامه خویش نیز می در وصیت

ای عزییز را جیان خیود بدانیید،  این حایم، مظلوم، وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنیه
 1«.حرمت او را مقدسات بدانید

 . مبارزه با استکبار5

 نییزگونیه ظلیم و سیتم علییه دیگیران و  برخاسته از ویژگی مخالفت اسالم با هر ،استابارستیزی
تنها پرهمدار و نماد مبارزه بیا اسیتابار جهیانی، . شهید حاج قاسم سلیمانی نه پذیری است ستم

که در مبارزه بیا اسیتابار،  الله بود شاگرد ممتاز ماتب روحاو  بلاه یک تفار استابارستیزی بود.
سیاعته در نیوار غیزه،  30روزه در لبنیان و جنیگ  44شناخت، از دفاع مقدس تا جنگ  مرز نمی

 برایش میدان مبارزه با ظلم و استابار بود.
ها  گذاری های مبارزه با استابار جهانی و ارتجاع عربی، همه سرمایه جود و حضورش در صحنهو

                                                           

 .10/11/1470؛ «های حاج قاسم به عزاداران مجلس حضرت زهرا  توصیه». خبرگزاری تسینم؛ 3
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بیود. در « فرصیت»بیه « تهدیید»کیرد. هنیر او تبیدیل  ها علیه دنیای اسالم را خنثیی می و توطئه
را نیابود و آن را بیه « دولت اسالمی عیراق و شیام )داعیش(»نظیر، پروژه خطرناک  شاهااری بی

روزه، هشیت روزه، سیه  22روزه،  44های  ای اتحاد امت اسالمی تبدیل کرد. در جنگفرصتی بر
های هوشمندانه و حمایت فاری و میدانی، دشمن صهیونیستی را بیه تسیلیم  روزه و ... با طراحی

در برابر رزمندگان فلسطینی و لبنانی وادار کرد، هسته مقاومیت را در کشیورهای سیوریه و عیراق 
با سازماندهی، آموزش و ایجاد اتحاد و انسجام میان نیروهای رزمنیده در برخیی بنیان گذاشت و 

های  ندگان مسلمان تزری  کرد و آنان را بیه مییدانمکشورهای اسالمی، روحیه خودباوری را به رز
   3کشاند. یگر مبارزه با استابار و صهیونیسم و سلفی

ید حاج قاسیم سیلیمانی، اعترافیات در گزارشی مفصل درباره شه FBIعلی صوفان، م مور ساب  
هیا  قابل توجهی دارد. او درباره شیوه مبارزه شهید سلیمانی با استابار و تضعیف روحیه آمریاایی

 نویسد:  می
، سلیمانی ]از طری  ارساط پیامی به گوشی همیراه شخصیی جیالط طالبیانی[ 2110اوایل ساط 

نیده ائیتالف تحیت رهبیری آمریایا و[ ]فرما« دیویید پترائیوس»آمرانه خطیا  بیه ژنیراط  پیامی
ژنراط پترائوس عزیز! بهتیر اسیت بدانیید : »و نوشت ترین مقام وقت آمریاا در عراق، داد رتبه عالی

که من، قاسم سلیمانی، سیاست ایران دربیاره عیراق، سیوریه، لبنیان، غیزه و افیانسیتان را کنتیرط 
ای از اعضای نیروی قدس است. فیردی ی ،کنم و واقعیت این است که سفیر ]ایران[ در بیداد می

.که جایگزین او خواهد شد هم عضو نیروی قدس است
2 

 . دفاع از مظلومان6

هیای حییات  مبارزه با استابار و دفاع از مظلوم به عنوان دو روی یک سیاه از مهیم تیرین مؤلفیه
ٍُِ ُك لُّك مُْ». بر اساس حدی  ایمانی زندگی مؤمنان است مسیلمان 1 ،«رعيَّت  ُنع ُمسؤول ُكلُّك م و ُرا

                                                           
 .10/11/1470؛ «شاهاار حاج قاسم»رسانی حوزه؛  . ر.ک: پایگاه اطالع3
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 کیه نیوع هر به باید ؛ بلاهتفاوت باشد بی ،اند ظلم واقع شده نباید نسبت مسلمانان دیگر که مورد
اسیالمی،  امیت زیرا کند؛ کمک مظلوم مسلمانان به و نموده بیزاری ظالم از ممان است، شبرای

 است. واحده امت

ای بیرای دفیاع از  لحظیهحتیی کیه بود ی ا رزمندهسردار بزرگ اسالم، شهید حاج قاسم سلیمانی 
در جنیگ، وی شخصیت کاریزماتیک  .ها و ایادی تحجر از پا ننشست مظلومان و نبرد با تافیری

بیا  ساخته بود کیه هم کوبیدن دشمنان در میادین نبرد ریزی در بر  هنظیر برای برنام کم ای نابیهاز او 
بلاه بیا کمیاط  نشد؛ غرور و تابر گاه دهار هیچ ،های دنیا داشت ای که در کشور و در رسانه آوازه

بیدون  ،های اجتمیاعی کرد و در تمام صحنه همرزمانش حضور پیدا می میانتوا؛ع و فروتنی در 
 یافت. میاندک احساس غروری حضور 

، درباره سیره حیاج قاسیم معاون وقت عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ،حسین امیرعبداللهیان
 گوید:  م میدر دفاع از مظلو

رفت تا اربیل را به محاصیره کامیل خیود در آورد، سرکنسیوط اییران در  زمانی که داعش می
انید.  همه مردم و حتی خاندان بارزانی اربیل را ترک کیرده :اربیل با من تماس گرفت و گفت

 از پینج مرتبیه از بییش عیراق کردسیتان اقلییم رهبیر بیارزانی مسعود در آن شرایط بحرانی،
هیا بیه ایین  امیا آمریایایی کیرد،داعش درخواست کمک  ف ؛دائتال و آمریاایی ینیروها

از جمهیوری اسیالمی اییران  ندادند. در ایین شیرایط پاسخی  های بارزانی هیچ درخواست
در راستای اهداف سیاسی قاسم سلیمانی سردار سپهبد شهید حاج  کرد ودرخواست کمک 

شید تیا مسیتقیمًا عملییات شاسیت  اربییل  با یک پرواز وارد فرودگیاهجمهوری اسالمی، 
اربیل را از سقوط   از نیروهایش، نفر 91شهید سلیمانی با محاصره اربیل را فرماندهی کند. 

 3.داد حتمی نجات 

 . فراجناحی بودن7

ها، حییس هماییاری، نیاوکییاری و  یاییی از نقییاط قییوت اخییالق اسییالمی، توجییه بییه انسییان
فرمیوده  به مؤمنیان و صیالحان اسیت. امیام حسیین رسانی به مردم و به وبژه خدمت خدمت

                                                           
 .11/17/1471؛ «ایش هگونه اربیل را نجات دادند؟نفر از نیروه 91سردار سلیمانی و ». خبرگزاری تسنیم؛ 3
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َواِِجََُُُأنَُ»است:  َِمُُُِِمنُُُِْإلَيْك مُُُْالََّّاِ ََُُُ ُُُِِن َِمَُعلَيْك مُُُْاِه  های خدا این اسیت  از نعمت 3؛  ُفَََلُ ََملُّواُالَِّّ
هیای خیدا ]کیه حاجیت میردم اسیت[  آورند. پس از نعمت که مردم، حوائج خود را نزد شما می

سلیمانی، نمونه بارزی از مسلمانی بود کیه در خیدمت  حاج قاسمشهید  «.ته و ملوط نشویدخس
دانست و هر جیا کیه  خود را متعل  به همه ملت می به مردم، به هیچ حز  و گروهی وابسته نبود.

له پایبنید  بیه ایین مسی کامالً  ،گرفت در هر مسئولیت که قرار می ت.هنین و؛عیتی داش ،رفت می
های سیاسی یا طرفیداری از  تمایلی به وسوسه ،خالف بسیاری دیگر تبلور مردی بود که بر اوبود. 

اش  نامه بود؛ هناناه در وصییتای متعل  به همه ملت ایران  یک جناح خا  پیدا نارد و سرمایه
در دوره حاومت و حاکمیت خود در هیر مسیئولیتی، احتیرام بیه »فرماید:  به سیاسیون کشور می

ها باشند، نیه  گر ارزش توسعه ]و[ خدمتگزار واقعی ،به آنان را عبادت بدانند و خود مردم و خدمت
 2«.ندها را بایاوت کن با توجیهات واهی، ارزش

حاج های پر مهابت این روزگار، تعل  نداشتن به جناحی خا  است. شهید  راز ماندگاری انسان
؛ زییرا خیودش را سیرباز امیام زمیانش را مصادره کند وجناحی انداد هرگز اجازه ، سلیمانیقاسم 

اسالم، ایران، انقال  اسیالمی،  شخط قرمز. اندیشید به امنیت و منافع ملی میدانست و تنها  می
 هناناه مقام معظم رهبری نیز درباره ایشان فرمود:  ؛فقیه و رهبری و مقاومت بود نظام، والیت

هیا غالبیًا نیاظر بیه  یین حیرفهیون ای مهم این است که در مسائل داخل کشیور   یک ناته
 ؛هیا نبیود اهل حز  و جناح و مانند اینی  اِی او بود های منطقه ای و فعالیت مبارزات منطقه

هیا  خط قرمِز قطعِی او بود؛ این را بعضیی ،شدت انقالبی بود. انقال  و انقالبیگری هلان ب
خط قرمز  ،البیگریانق .ذو  در انقال  بود ،این واقعیِت اوست .رنگ کنند سعی نانند کم

هیای مختلیف و  های مختلف و جناح به احزا  گوناگون و اسم تقسیِم  او بود. در این عوالِم 
شدت پایبند بیه انقیال ، پایبنید بیه خیط  هب ؛اما در عاَلم انقالبیگری هرا ،ها نبود مانند این

 1.بود مبارک و نورانِی امام راحل
پنداشیت و آحیاد جامعیه را هیون  میی« خیانواده»ثابیه م  جامعه را به بود و « پدر»در حقیقت او 

                                                           
 .410،   91؛ ج بقاراالنوارمحمدباقر مجلسی؛  . 3
 .23/11/1470؛ «نامه حاج قاسم سلیمانی متن کامل وصیت»  . خبرگزاری تسنیم؛2

https://www.tasnimnews.com/fa/news/2202443/24/11/1398 
 .10/11/1470دی؛  17بیانات در دیدار با مردم قم در سالگرد قیام  .1

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628 
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.همه را زیر هتر خود قرار دهدباید دانست که  اعضای خانواده می
هیای  بنیدی فیارغ از جنیاحاو  3

، تنهیا بیه ای و جهیانی له مهم امنیت ملیی در اتمسیفر منطقیه س مسأدر ر ، با قرار گرفتنسیاسی
ه مورد احترام همگان از هر دسیته و گیروه و حیز  اندیشید؛ از همین رو بود ک اعتالی اسالم می

 سیاسی بود.

 . محبوبيت جهانی8

هیای دیگیران قیرار  محبت افراد شایسیته و بیا ایمیان را در دطخداوند در قرآن وعده داده است که 
ا: »دهد می ْحمُن ُودًّ ُْ الرَّ اِلحاِت َسَیْجَعُل َلُه ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ میان آورده و یه اکینی ساک 2:ِإنَّ الَّ

«. دهید  ها[ قیرار میی به زودی ]خدای[ رحمان برای آنان محبتی ]در دط ،اند  ردهکسته یارهای شاک
اش را وقف خیدا و خیدمت بیه میردم  سردار سرافراز اسالم، یای از کسانی است که تمام زندگی

تمام مقامیات مهیم عراقیی، کرده بود. او مرد عمل بود. روزنامه انگلیسی گاردین با اشاره به ایناه 
حتی کسیانی »نویسد:  بینند و با او رایزنی دارند، درباره ایشان می شهید سلیمانی را یک فرشته می

دانند. بسیاری از مقامات آمریاا که این هند  که سلیمانی را دوست ندارند، او را فردی باهوش می
گویند کیه ماییل هسیتند او را  اند، می ساله را صرف متوقف کردن کار افراد وفدار به سلیمانی کرده

 1«.اند ببینند و معتقدند که مبهوت کارهای او شده
ها حا؛ر بود و بعد از آن نیز جهاد و مبارزه  با تمام وجود در تمام صحنه ،در دوران دفاع مقدس او

هییچ دسیته، بانید و خود را بیه  .داشت سیاسی کنار نگذاشت را به هیچ دلیلی و بدون هیچ هشم
صیمیمانه وفیادار بیود و بیه همیه احتیرام  ،روهی محدود نارد و به همه جریانیات درون نظیامگ

در  گذاشیتند. بیه او احتیرام میی. از همین رو بود که همگان نیز او را دوست داشتند و گذاشت می
نمیاد حضیور ییک ای برخوردار بود؛ زیرا  العاده المللی و جهانی نیز از محبوبیت فوق صحنه بین

به عنوان کسیی  اوالمللی از  همه جریانات سیاسی بین بود کهالملل  انقالبی در عرصه بینمجاهد 
های زیادی را تحمیل  و هزینه ،که صلح و آرامش منطقه را از طری  دفع اشراری مثل داعش دنباط

او د. کننی صلح و امنیت را به منطقه برگرداند، یاد می ،کن کردن عوامل شرارت کرد تا بتواند با ریشه
                                                           

 .4،   094، شماره 11/11/1470؛ روزنامه صبح نو، «حاج قاسم سلیمانی به مثابه یک ماتب». علی دارابی؛ 3
 .71. مریم: 2
 .33؛   ازان سردارسرب. مرتضی کرامتی؛ 1
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در مقابل مردمان، انسانی متوا؛ع و خاکسار بود تا آنجا که وقتی از منزط یای از اهالی سوریه بیه 
کنند، پس از شاسیت داعیش، بیرای اهیالی آن خانیه  عنوان مقر برای مبارزه با داعش استفاده می

شیان ها، آدرس منیزط و شیماره تلفین خیود را برای نویسد و ؛من حاللیت گرفتن از آن ای می نامه
 3کند. ها را خانه خود دعوت می یادداشت و آن

ها نیز کیه دشیمنان سرسیخت او بودنید، در نهیان او را  ای بود که حتی غربی گونه محبوبیت او به
ای  سیلیمانی فرمانیده»ها نوشیت:  دوست داشتند. یک ژنراط آمریاایی پس از شهادت سردار دط

العیاده بیود. در سیازماندهی  های جنگی، فوق درخشید. در اجرای تاکتیک بود که مثل الماس می
کیردیم اگیر او در ارتیش آمریایا  حشد الشعبی با توانمندی بسیار باالیی عمل کرد. ما افتخیار می

 2«.کرد. مشال سلیمانی این بود که علیه ما بود خدمت می
میان، بیه اکنون فراتر از ییک قهر ، گویای آن است که اوسابقه پیار پاک او و همرزمانش بدرقه بی

امتزاجیی از خصیایص انسیانی و راهبردهیای  ،شده است. گفتمیان سیلیمانیتبدیل یک گفتمان 
سیتیز.  عقیدتی و سیاسی است؛ یک انسان مخلص و پاک و یک سرباز و سردار انقالبیی استابار

ساز در تراز مدیر و مجاهید انقالبیی  سلیمانی مانند یک دستورالعمل و نسخه انسانشهید سلوک 
های انقالبی و سیاسی او همچون یک میرز و منظومیه بسییار شیفاف و  است و ویژگی شفابخش

 .راهگشا و هراغ راهنماست ،تفسیرناپذیر در مسائل مختلف داخلی و خارجی

 فهرست منابع

 کتب

؛ تصحیح محمید حسیون؛ هیا  کشف القجة لثمرة المقجةطاووس، علی بن موسی؛  ابن .1
 ش. 1493دوم، قم: بوستان کتا ، 

؛ هایی از خاطرام شفاهی شهید حاج قاس م س لیمانی ذوالفقار  برشی مزدآبادی، علی؛ اکبر .2
 ش. 1407، 4ها  ششم، تهران: نشر یا زهرا

                                                           
؛ «نامه حاللیت سردار سلیمانی از یک خانواده سوری در عملیات آزادسازی البوکماط». باشگاه خبرنگاران جوان؛ 3

41/17/1471. 
https://www.yjc.ir/fa/news/6334708 

 .13/11/1470؛ «اعتراف ژنراط آمریاایی درباره شهید سلیمانی»نیوز؛  . مشرق2
https://www.mashreghnews.ir/news/1037994 
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؛ تصیحیح مصیطفی تدهیف غرر القک م و درر الکل م تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ .4
 ش. 1411درایتی؛ ها  اوط، قم: دفتر تبلییات، 

صیحیح علیی اکبیر غفیاری؛ هیا  اوط، قیم: جامعیه ؛ تالخد الصدوق، محمد بن علی؛  .3
 ش. 1412مدرسین، 

های س ردار ح اج قاس م س لیمانی و  ها و رشادم سربازان سردار  شجاعتکرامتی، مرتضی؛  .3
 ش. 1470؛ ها  دوم، قم: نشر سه نقطه، شهدای مدافع حرم

؛ تصیحیح علیی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ هیا  الکافیکلینی، محمد بن یعقو ؛  .1
 ق. 1319رم: تهران: دار الاتب االسالمیه، هها

؛ تصحیح جمعی از محققان؛ ها  دوم، بیروت: دار احییا  بقاراالنوارمجلسی، محمدباقر؛  .9
 ق. 1314التراث العربی، 

 مقاله
، 11/11/1470؛ روزنامیه صیبح نیو، «حاج قاسم سلیمانی به مثابیه ییک ماتیب»دارابی، علی؛ 

 .094شماره 

 ها سایت

نامه حاللیت سردار سلیمانی از یک خیانواده سیوری در عملییات »اران جوان؛ باشگاه خبرنگ .1
 .1443910 ، کد خبر:41/17/1471؛ «آزادسازی البوکماط

 .93193، کد خبر: 10/11/1470؛ «شاهاار حاج قاسم»رسانی حوزه؛  پایگاه اطالع .2

، 33/38/3130؛ «ای از توصیه سردار سلیمانی به دخترش خاطره»پایگاه خبری تابناک جوان؛  .4
 .12713 کد مطلب:

 ای. رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه پایگاه اطالع .3

؛ «های حییاج قاسییم بییه عییزاداران مجلییس حضییرت زهییرا  توصیییه»خبرگییزاری تسییینم؛  .3
 .2171113 ، کد خبر:10/11/1470

؛ «ات دادنید؟نفر از نیروهایش هگونه اربییل را نجی 91سردار سلیمانی و »خبرگزاری تسنیم؛  .1
 .1397013 ، کد مطلب:11/17/1471

، کد مطلیب: 23/11/1470؛ «نامه حاج قاسم سلیمانی متن کامل وصیت«  خبرگزاری تسنیم؛ .9
2212334. 
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؛ «دربییاره سییردار سییلیمانی FBIاعتییراف میی مور سییاب  »خبرگییزاری دانشییجویان ایییران؛  .0
 .79102013233 ، کد مطلب:20/10/1479

اش بیرای  واکینش سیردار سیلیمانی بیه پیشینهاد کاندییداتوری»؛ جم آنالیین خبرگزاری جیام .7
 .1233341 ، کد خبر:21/11/1470؛ «جمهوری ریاست

 
 





 وضعیت تحوالت جمعیت در جمهوری اسالمی ایران

 *صالعقاسمی دكتر

 اشاره

تیرین  تیرین و اسیتراتژیک کننیده جمعیت در همه ابعاد کمیی و کیفیی از تعییین ،کنونی در عصر
درصید  33امیروزه در بییش از  . از ایین روراهبردی اقتیدار و اسیتمرار تمیدنی اسیت های لفهؤم

 های جامع و کاملی بیرای افیزایش جمعییت و تاثییر موالیید در حیاط سیاست ،کشورهای جهان
های هدفمندی برای حفظ اقتدار درونی  برنامه ،درصد کشورهای جهان 13اجراست و در حدود 

 دارد. وجودجمعیت و تداوم جمعیت پایدار 
هیای تشیایل، اقتیدار و بقیای  لفهؤثیرات متقابل آن در م جمعیت و تحوالت کمی و کیفی آن و ت

در  پیردازانبسیاری از نظرییه .های بشری از دیرباز مورد توجه نخبگان و حاکمان بوده است تمدن
داننید.  مییترین مؤلفه اقتدار اجتماعی و نیروی محرکه جوامع بشری جمعیت را مهمطوط تاریخ، 

واجید  ،ل و مااتب بشری نیز در با  تحوالت جمعیتیی جوامیع بشیریَح ق، نِ َر ادیان آسمانی، فِ 
های مشیوق ازدواج، فرزنیدآوری و تاثییر نسیل در  اند که آموزه راهبرد و نگاه کالن بلندمدت بوده

ر شریعت نورانی اسالم نیز گویای همین دیدگاه راهبردی است. تحوالت کمیی و کیفیی در عصی
گویای این واقعیت است که تحوالت جمعیت به عنیوان ییک پیشیران  ،کنونی و مطالعات تمدنی

 به شال جامع و تخصصی مورد مداقه قرار گرفته است. ،قدرتمند اجتماعی
تولد مدرنیتیه و تییییر بنییادین سیبک سبب بعد از رنسانس و انقال  صنعتی در میر  زمین که 

ثر از فضای نوین به وجیود آمیده،  ابعاد زندگی انسان مت همهشد، زندگی و نگرش بشر به حیات 
خیانواده،  ،ترین مفاهیم دگرگون شده در سبک زندگی جدید بشر غربی دگرگون شد. از جمله مهم

                                                           
 «.جنگ جهانی جمعیت»کارشناس تحوالت جمعیت و نویسنده مجموعه * 
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همچیون ازدواج، روابط جنسی و الگوی فرزندآوری است که در مطالعات اجتماعی با عنیاوینی 
امیواج بیا رسییدن  شود. نقال  جنسی از آنها یاد میدگرگونی سبک زندگی، انقال  خانوادگی و ا

جوامع جهان، سیر تیییرات الگیوی فرزنیدآوری دیگر های سبک زندگی غربی به  لفهؤمدرنیته و م
هیای  هیای مهندسیی اجتمیاعی جهیان و طیرح که در ادامه با اجرای ابرپیروژهشد در جهان آغاز 

وامع شرقی سرعت و عمی  بیشیتری مدیریت کنترط جمعیت جهان، این تحوالت جمعیتی در ج
 .گرفت

کیه  1707های کنترط جمعیت بیود و از همیان سیاط  ایران از نخستین کشورهای مجری سیاست
گذاری شد، اولین اقدامات ملیی خیود بیرای به عنوان روز جهانی جمعیت نامآن جوالی  11روز 

بیاروری کیل در  سیر کاهش نرخ رشد جمعیت و نیرخاگر هه . کردکاهش رشد جمعیت را آغاز 
جهان طی نیم قرن گذشته وجود داشته است، اما میزان و سرعت این سیر کاهشی است که بسیار 

بسیاری از تحوالت میدیریت نشیده اجتمیاعی، اقتصیادی، فرهنگیی و   کننده و منش تعیین ،مهم
 امنیتی است.

خیی جمعییته برکنفرانسی در شهر قاهره برگزار شد ک ،شمسی(1494)میالدی  1773در ساط 
تحیولی در نییز های مربیوط بیه جمعییت و توسیعه و  شناسان آن را نقطۀ عطفی در تاریخ فعالیت

در این سمینار که به نقیش اساسیی زنیان در اجیرا و  3دانند. میساختار اجتماعی جوامع مسلمان 
شیور جهیان حضیور داشیتند تیا ک 197های تنظیم خانواده اشاره شد، نماینیدگان  موفقیت برنامه

یفیی زنیدگی کنند و بیرای ارتقیای کیازهای آموزشی و بهداشتی زنان را در سراسر جهان بررسی ن
های اساسی دستیابی به توسعه است، گام بردارند. از اهداف اصلی این  شرط ی از پیشاه یکزنان 

ان و مادران و تضمین دسترسی همگیانی بیه آمیوزش و کودکاهش مرگ و میر نوزادان، ک ،همایش

                                                           
 197نماینده از  11939، با شرکت 1773سپتامبر  14تا  3( از ICPDالمللی جمعیت و توسعه ) . کنفرانس بین3

مربوط به امور جمعیت و « عملبرنامه »منظور تامیل کشور در قاهره مصر برگزار شد. در پایان این کنفرانس که به 
کید بر ارتباطات متعدد بین  صفحه 113ساط آینده تشایل شد، سند  21توسعه در  ای مشتمل بر استراتژی جدید ت 

عنوان فرد )و نه رسیدن به اهداف جمعیتی( به تصویب  امور جمعیت و توسعه و برآوردن نیازهای زنان و مردان به
ها به خدمات بهداشتی،  تراتژی جدید، توانمندسازی زنان و افزایش دسترسی آنرسید. روش مورد نظر در این اس

 تحصیلی، شیلی و دیگر اماانات بود.
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هییای قابییل انتقییاط، ایییدز و  اروری از جملییه تنظیییم خییانواده، پیشییگیری از عفونییتبهداشییت بیی
ه بر توجیه کای تدوین شد  نفرانس برنامۀ عمل بیست سالهکتوانمندسازی زنان بوده است. در این 

هیای  یید داشیت. ایین برنامیۀ عمیل، دولیتکبه نیازها و حقوق افراد به عنوان اهداف جمعیتی ت 
هیایی را اتخیاذ  هیا و برنامیه رد تا برای پیشبرد این اهداف، اقیدامات، طیرحک یحا؛ر را تشوی  م

کننده  ان دسترسی همۀ کشورهای شرکتامیالدی ام 2113نمایند و مقرر شد این برنامۀ تا سیاط 
پیس از پاییان نترط جمعیت و بهداشت باروری فیراهم شیود. کبه خدمات و اطالعات مربوط به 

 ،لت وقت سیاسیت تحدیید موالیید را اعیالم کیرده و متعاقیب آندو 3113دفاع مقدس، از ساط 
 های تنظیم خانواده را به مرحله اجرا درآورد. برنامه

 تحوالت جمعيت کل کشور

در سیاط  نفر 291هزار و  721میلیون و  97 جمعیت ایران به ،1473طب  نتایج سرشماری ساط 
میلییون نفیر عبیور نمیود، امیا  02جمعیت کل کشور از مرز  1479تا پایان ساط  و رسید 1473

هیایی بیه  گیزاره  رغم این افزایش جمعیت و در مطالعه کارشناسی تحوالت جمعیتی کشیور، علی
های هشداردهنده و به صدا درآمدن زنگ خطر برای جمعییت کشیور  آید که حاوی پیام دست می

هیای  ایین گزاره ای از بیه گوشیه ،پژوهیی و فهیم بهتیر ایین تحیوالتاست. در ادامه بیرای آینیده
 شود. اشاره میبرانگیز  مل ت

بسییار نیامطلو  و  ،شیناختی های جمعیت روند تحوالت جمعیت کل کشور با توجه به شاخص
جمعییت کیل کشیور در مسییر کیاهش قیرار خواهید  ،کننده است و از حدود دو دهه آینده نگران

 گرفت.



311    9311 رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 روند تغييرات نرخ باروری کل کشور

دهه شصیت در دسیتور اواسط کنترط جمعیت و قانون تنظیم خانواده که از با اجرای برنامه جامع 
 11/2بیه  ،1413فرزند به ازای هیر زن در سیاط  3/1قرار گرفت، نرخ باروری از دولت وقت کار 

فرزند به ازای هر زن سقوط کیرد  0/1به  1479و تا پایان ساط  1473فرزند به ازای هر زن در ساط 
حالی است که حداقل میزان نرخ بیاروری  ن تداوم خواهد داشت. این درو این روند نزولی همچنا

فرزند به ازای هیر زن اسیت. بیر اسیاس  1/2 ،برای ثابت ماندن جمعیت یا همان نرخ جایگزینی
ترین نرخ باروری دنیای اسالم را به خیود اختصیا  در حاط حا؛ر ایران پایین ،آمارهای موجود

 است.  داده
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 ت نرخ رشد جمعيتروند تغييرا

تنزط پیدا  1473درصد در ساط  23/1به  ،1413درصد در ساط  7/4نرخ رشد جمعیت کشور از 
نرخ رشد جمعیت کل کشور صفر خواهید  ،1323های کرد و با تداوم روند کنونی در حدود ساط

بینیی جمعییت توسیط صیندوق جمعییت سیازمان ملیل متحید و در  شد. بر اساس الگوی پیش
در مسییر کیاهش  ساط آینیده 41یعنی از کمتر از  1323م روند کنونی، ایران از ساط صورت تداو

 جمعیت قرار خواهد گرفت و ساالنه از جمعیت کل کشور کاسته خواهد شد.
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 روند تغييرات نرخ مواليد

 1473در حیاط افیزایش بیود، در سیاط  11تعداد تولدها که به واسطه فرزندآوری متولیدین دهیه 
بینییی  سییاط کییاهش پیییدا کییرد. پیییش 13بییار پییس از   بییرای اولییین  نسییبت بییه سییاط قبییل از آن،

امیا آمارهیا نشیان  ،آغاز شود 1471شناسان این بود که سیر کاهش تعداد تولدها از ساط  جمعیت
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به بعد آغاز شده اسیت. در سیاط  1473دهد که این سیر کاهشی دو ساط زودتر یعنی از ساط  می
 ،1473تولد ثبت شده است. این تعداد تولیدها در سیاط  217هزار و  391ون و ، یک میلی1473

میزان تولدها به یک میلییون و  1471در ساط  ،تولد کاهش یافته 34هزار و  320به یک میلیون و 
تولید تنیزط پییدا کیرده  317هزار و  411تا یک میلیون و  1479نفر و در ساط  710هزار و  390

حیدود  ،در این مدتتولد  هزار328 با کاهش بیش از 3133 فقط در ساطاست. به عبارت دیگر 
 درصد کاهش یافته است. 3/0

  ها در ایران آغاز شده، کاهش نرخ موالیید را بینی افزون بر ایناه سیر کاهشی تولدها زودتر از پیش
میا بیوده  فراتیر از تصیور ،ایم و این یعنی سرعت کاهش تعداد تولیدها تندتری آغاز کرده  با شیب

 است.

 سير سالمندی جمعيت کشور

یایی از پیامیدهای سیقوط  ،کننده ساختار هرم سینی کشور و تیییرات نگران 3سالمندی جمعیت
                                                           

 کند: بندی می گونه طبقه بندی سنی را این ( ردهWHO. سازمان بهداشت جهانی )3
 (Oldند )سالم 71ی  93ی   (Young oldسالمند جوان ) 97ی  11ی   (Middle ageمیانساط ) 37ی  33ی 
 (Oldest oldبه باال خیلی سالمند ) 71ی 
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همچنیان تیداوم خواهید  ،نگیاری جمعییت است که بر اساس الگوهیای آینیده  نرخ باروری بوده
لمندی جمعیت اییران بیا روند سا ،کنند که طی سالیان آینده مطالعات جمعیتی اثبات می داشت.

ایران با پدیده سیالمندی  ،سرعت و شدت بیشتری تداوم خواهد داشت و در آینده نه هندان دوری
 شد. رو خواهد هقطعی جمعیت روب
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نرخ رشد جمعییت اکنون این است که  ،های تحوالت سالمندی مل پژوهش یای از نتایج قابل ت
زنیگ  . بدین ترتییباز سه برابر میانگین نرخ رشد جمعیت کل کشور است سالمندان کشور بیش

ای تحیت  است و بایید بیه زودی منتظیر پدییده  آمده خطر سالمندی جمعیت در ایران به صدا در
سیاط  21ین آمارها حاکی از آن هستند که طیی حیدود اعنوان سونامی سالمندی در ایران باشیم. 

مندان به نرخ رشد جمعیت کل کشور، شانزده به یک خواهد آینده، نسبت نرخ رشد جمعیت سال
 بود.
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یابیم که اییران  می در ،2131و  2113های  بر اساس مقایسه نقشه توزیع سالمندی جهان در ساط
شید. بیه  ساط آینده از یک کشور جوان به یک کشور سالمند قطعیی تبیدیل خواهید 41تنها طی 

درصد جمعیت اییران  0ساط تنها  11سالمندان باالی  ،2113ساط که در  عبارت دیگر در حالی
 44حیدود  ،2131ولی در نتیجه سرعت پدیده سالمندی جمعییت در سیاط  ؛اند را تشایل داده

رغیم اینایه اییران هنیوز مسییر پیشیرفت  درصد جمعیت کل کشور سالمند خواهید بیود. علیی
در هرخیه  توجهی از جمعییت خیود قابل درصد ،است تانولوژیک و پویایی اقتصادی را نپیموده 

 کار و تولید را از دست خواهد داد.

 تغييرات ميانه سنی کشور

 افزایش یافتیه 1473ساط در سرشماری ساط  41به  ،1403در ساط  ساط 23میانه سنی کشور از 
 است. 

ت کیه اسی  سیاط پیرتیر شیده 3طور مییانگین ههره ایران به  به عبارت دیگر در همین دهه گذشته،
مبحی  مفصیل و  ،واکاوی تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باال رفیتن میانیه سینی کشیور

طلبد. یمهمی است که مجاط دیگری م
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های بدون فرزنید و تیک فرزنید  در دهه اخیر تعداد خانواده  شده، های آماری منتشر اساس داده بر
های بییش از دو  خانواده ،اند و در مقابل هدرصد افزایش پیدا کرد 1/3بیش از   )دو نفره و سه نفره(،

رو  هدرصید روبی 3/19محسوس در حدود  کامالً  گونهوفرزند )پنج نفره و بیشتر( با کاهش سقوط
 شده است.

پژوهی جمعیت، کشور بیا سیرعت  شده و الگوهای آینده اساس آمارهای منتشر در شرایطی که بر
زعم کارشناسیان ملیی و   اط حرکت است و بهح سوی بحران گسترده جمعیت دره بسیار زیادی ب

نییز شید و  المللی به زودی شرایط هشدار جمعیت در ایران به و؛عیت بحرانی تبدیل خواهد بین
هیای  گانه سیاسیت رغم تاالیف قانونی تصریح شده مخاطبان نامه ابالغ و مفاد مواد ههارده علی

ته است، هیچ اقدامی برای تحقی  ها گذش کلی جمعیت، طی شش سالی که از ابالغ این سیاست
 .ها انجام نشده است اهداف این سیاست

 



  ترین شبهات افزایش جمعیت و فرزندآوری پاسخ به مهم

 *صالعقاسمی دكتر

 اشاره
با مروری گذرا بر پیشینه تحوالت جمعیت در جمهوری اسالمی ایران، پدیده سونامی سیالمندی 

ایرانی، محق  نشدن نرخ جانشیینی، دگرگیونی هیرم  جمعیت، سقوط تاریخی نرخ باروری بانوان
الوقوع کاهش جمعیت کشور، دو ناته بنیادین در  سنی جمعیت و غفلت همگانی از بحران قریب

 مسئله جمعیت کشور قابل ت مل جدی و توجه ویژه است. 
زرگ و کننده کنونی و آینده تاریک جمعیتی نظام اسالمی، خطایی بسیار بی در بروز شرایط نگران. 1

های علمیه، دانشیگاهیان  راهبردی رخ داده است که همه مسئولین رسمی، نهادهای ذیربط، حوزه
اند. مقیام معظیم  و حتی مجامع نخبگانی و عمومی در این غفلت استراتژیک دخیل و مقصر بوده

 فرماید:  رهبری می
مسئله تحدیید یای از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این 

شد. البته اولی که سیاست تحدید نسل  به این طرف باید متوقف می 91نسل از اواسط دهه 
شد. این را متوقف  باید متوقف می 91اتخاذ شد، خو  بود، الزم بود؛ لیان از اواسط دهه 

 حقیر  اند، خود بنده ناردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیم
   3.هم در این اشتباه سهیمم. این را خدای متعاط و تاریخ باید بر ما ببخشد

بیدیل ایین مسی له و شیدت انحیراف بیه  این نحوه مواجهه مقام معظم رهبری، گویای اهمیت بی
وجود آمده است. از همین رو همگان باید در اصالح سیاست اشتباه تحدید نسل، اهتمام نماینید 

                                                           
 «.جنگ جهانی جمعیت»کارشناس تحوالت جمعیت و نویسنده مجموعه * 

 .17/19/1471. بیانات در اجتماع بزرگ مردم بجنورد، 3
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126  
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ن خسارات گسترده ایین خیبط آشیاار و در جهیت اصیالح الگیوی راییج و با همه قوا برای جبرا
 فرزندآوری کوشا باشند.

ای و  رویه و غیر علمی سیاست کنترط موالید که بدون رصد و پیایش دوره مت سفانه با اعماط بی .2
صورت یک پروژه فراملی با تمام توان قریب به سیه دهیه در کشیور بیه اجیرا درآمید، سیاختار   به

هیا را دهیار دگرگیونی و انحرافیات بنییادین نمیود و  اری در الگوی فرزنیدآوری خانوادهگذ ارزش
را به ییک اصیل الیتیییر و مقبیوط در فرهنیگ « فرزند کمتر، زندگی بهتر»رویارد غیرکارشناسانه 

بعیدی و  بار تحوالت جمعیتی کشور، با اقدامات تک جبران گذشته خسارت ها مبدط کرد. خانواده
های جامع حماییت از خیانواده، اعمیاط  ممان نیست و باید در کنار اتخاذ سیاست انگارانه سهل

های ذهنی و شبهات موجود به نحیوی  های فرزندآوری و اقدامات فرهنگی و ترویجی، گره مشوق
 فرماید: علمی، مستند و کارشناسانه پاسخ داده شود. هناناه رهبر معظم انقال  می

کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت؛ البته به نحو بالشک از نظر سیاست کلی کشور، 
کیه بعضیی از اشیااالتی را  -شود  اشااالت و ایرادهایی که وارد می  معقوط و معتدط. همه

یعنیی  قابل برطرف شدن و قابل پاسیخ دادن اسیت.... -ایم  کنند، ما دیده هم که مطرح می
مینه، باید شیما بیاز کنیید ... واقعیًا کیار ای را که وجود دارد در این ز های ذهنی آن گره  همه

بشود، کار فاری بشود؛ عوامل کاهش جمعیت و موجبات افزایش جمعیت به نحو مطلو  
و با اعتداط متناسب، درست سنجیده بشود، مطرح بشود ]تا[ اقناع بشوند افاار نخبگان ... 

  3شود. سازی آسان می شود، کار فرهنگ اگر نخبگان قبوط کردند، کار سهل می

هیای ذهنیی کیه  هترین شبهات، سؤاالت و گر ترین و رایج در این نوشتار، تالش شده است به مهم
 شود، پاسخ حلی و اقناعی ارائه شود. ها می مانع اصالح الگوی کنونی فرزندآوری خانواده

 فرزندان، مانع پيشرفت والدین!. 1

برخی نییز بیر ایین و  ها ادامه تحصیل آنکنند فرزندآوری، مانع بزرگی برای  برخی بانوان گمان می
ایماننهدراارهاییبانههفر داری اسیت. شیعارهای عیوام تیر از بچیه باورند که ادامه تحصییل، مهم

                                                           
 .11/10/1472، «و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه تیییرات جمعیتی». بیانات در دیدار اعضای همایش ملی 3

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24344 
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ورفعتبعیضجنسیتیدرتحصیالتدانشگاهی،درتاویجاینراورهایغیااسهالمی1جنسیتی
تواند بهترین نشاط و سرگرمی  می این در حالی است که فرزند وغیارومیرسیارمؤثارودهاست.

آیید. اکنیون  ناشدنی مییان والیدین و فرزنیدان بیه وجیود می پدر و مادر باشد؛ زیرا محبتی وصف
دانند؛ از این رو تحصیل و اشتیاط  بسیاری از همسران جوان، ادامه تحصیل را تنها راه پیشرفت می

الی که تجربه ثابت کیرده اسیت کیه در ح ؛دهند شان قرار می را به عنوان بخش جدانشدنی زندگی
 توان همراه با نشاط نگهداری فرزند، به تحصیل نیز ادامه داد. ریزی منسجم می با یک برنامه

اگر قرار باشد میان تربیت فرزند و تحصییل ییک گزینیه انتخیا  شیود، بایید تربییت فرزنیدان را 
هیچ جیایگزینی نداشیته و از  انتخا  نمود؛ زیرا مهر مادری و پدری و نیازمندی محبت فرزندان،

ویژه  های جدید و مختلیف در والیدین و بیه تر است و فرزندآوری سبب ایجاد انگیزه تحصیل مهم
های مختلفی برای ادامه تحصییل وجیود دارد کیه بیا فرزنیدداری نییز  شود. امروزه روش مادر می

د تحصییل رسیمی را توانن منافاتی ندارد. اگر تحصیالت رسمی ؛رورتی موجه دارد، همسران می
 کمی به ت خیر بیندازند. 

 فرزند بيشتر، وقت کمتر!. 2

هیون تهییه برخیی مایحتیاج  یهای بسیار زیاد مادران دیروز با داشتن فرزندان متعدد و مشیولیت
شیویی،  بافی و ... و نیز نداشتن بسیاری از اماانات رفاهی امروز ماننید ماشیین لباس منزط، قالی

فراهم شدن بسییاری اند. اکنون با  و ... باز هم برای فرزندانشان وقت داشتهظرفشویی، جاروبرقی 
رغم  نسل جدید باز هم وقت کمتری دارند. در واقع سبک زندگی امروز علیی از اماانات رفاهی،

 کش است.  اماانات رفاهی بیشتر، بسیار وقت
هیا در  پذیر نیسیت. آن اانامبدون بازی،  ها آنتربیت صحیح تا آنجاست که کودکان به بازی نیاز 

های تلویزییونی، فرسیتادن  ای، برنامیه هیای رایانیه جیایگزینی بازیبازی به همبازی نیاز دارنید. 
بازی شدن والدین با کودکان به جای همبازی مناسیبی بیرای کیودک،  کودکان به مهد کودک و هم

کارشناسیان  از نظیر راهاار مناسب و صحیحی نیست و هر یک ؛ررهای خیا  خیود را دارد.
                                                           

. برابری جنسیتی، یعنی زن و مرد برخالف خلقت و فطرت الهی خویش، حقوق و وظایف کاماًل یاسانی داشته 3
های خدادادی خویش است.  ن از ارزشساالری و جدا کردن ز باشند. برابری جنسیتی، باوری فمینیستی با هدف زن

 این باور به عنوان یای از اهداف برنامه توسعه هزاره سازمان ملل متحد انتخا  شده است.



331    9311 رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

ها هم همبازی خوبی برای یادیگر هستند و هیم در  بهترین راهاار، تعدد فرزندان است؛ زیرا آن
 کنند.  خانه یک مهد واقعی و دلپذیر ایجاد می

، سبب شده میادران انداز نیازهای واقعی سبقت گرفتهکه  ینیازهای کاذبتالش برای برطرف کردن 
هنیین اهمییت  شان وقت بگذارند. هم شوند و کمتر برای فرزنداننیز در کنار پدران مشیوط به کار 

ها وقت کمتری  ها یا حضور در فضای مجازی نیز سبب شده آن دادن به دنباط کردن برخی سریاط
در حقیقت مادران امروز درگیر سبک زندگی غلیط و  شان را داشته باشند. برای رسیدگی به فرزندان

 تهوا گتهتنمی  شان وقت کمتری داشته باشند. مقابل فرزنداناند که سبب شده در  اشتباهی شده
 رغم پیشرفت در بسییاری از هیزهیا، زیرا علی ؛ما را به عقب برنگردانید ،دنیا رو به پیشرفت است

تیرین آن، هایی دارد که اصیلی ایم. پیشرفت در سبک زندگی نشانهدر سبک زندگی عقبگرد داشته
هیای خانواده ؟کردید یا امروزذشته بیشتر احساس آرامش میشما در گ آیااحساس آرامش است. 

های امروز؟ آیا طالق عاطفی و رسمی در گذشیته و امیروز یا خانواده نددیروز ثبات بیشتری داشت
عمومی و و؛ع معیشیتی میردم نسیبت بیه سطح رفاه امروزه تردید  بی با هم قابل مقایسه هستند؟

زندگی را عوض  سبک ُکش است. باید وقت ،ندگی کنونیسبک ز ، امابه مراتب بهتر استگذشته 
اصییل  معنا و مفهیوم  ،در سبک زندگی کنونی شخصیت اجتماعی .ها برکت پیدا کندکرد تا وقت

 ملی و دینی خود را از دست داده است.
های زییادی را هیم بیرای اما وقت ؛گیرداز مادر می ، وقت بیشتری نیزتعداد بیشتر فرزنداناگر هه  

آورد. در سبک زندگی صحیح هر یک از فرزندان در امور زنیدگی، در مراقبیت ادر به ارمیان میم
کردنید. بیه همیین دلییل بیود کیه  دین خود مشارکت میلاز فرزندان دیگر و در کارهای خانه با وا

شدند. در سبک زندگی امروز فرزنید، مییک زندگی آماده  هجوانان بسیار زودتر از امروز برای ادار
فرزند با وجود گذشت دو یا سه دهه از  از همین روست  کهدیگر همراه و وزیر پدر و مادر نیست. 

 تواند حتی امور خودش را اداره کند؛ هه رسد به یک خانواده مستقل.عمرش، نمی

  سالمندی کشور، فرصت یا تهدید؟. 3

ید نگاه درسیتی با ؛برای تشخیص درست ایناه پدیده سالمندی جمعیت، فرصت است یا تهدید
جوامع توسعه یافتیه را سیالمندان تشیایل  درصد 28 حاط حا؛ر بیش از در به این پدیده داشت.

حیالی اسیت کیه در  ایین در .خواهید رسیید درصید 18از به بیش  2123دهند که در ساط  می
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کیه در طیی ایین  هستندجمعیت، سالمند  درصد 3 کشورهای در حاط توسعه نیز به طور متوسط
 خواهد رسید. درصد 33از بیش  به ،مدت

است، امیا بیه دلییل  نشدهدر ایران اسالمی هنوز به صورت حاد نمایان اگر هه مشال سالمندی 
هیای آینیده ابعیاد ایین  که در سیاط در حالی ؛ساختار جمعیتی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است

اییران دانسیت. جمعییت  مشال افزایش خواهد یافت و شاید بتوان آن را سونامی آینیده جمعیتیی
برابر شده است. این مقییاس در منیاط   7/2( تقریبا 1433-03ساط ) 41سالخورده کشور طی 

سیاط اییران  13میزان افیراد بیاالی ، 1403ههار برابر است. آمار سرشماری ساط  ،شهری کشور
درصید از  11حیدود  ،1473نشان داده و بیر اسیاس آخیرین سرشیماری در سیاط  درصد 2/3را

 3اند. ساط تشایل داده 18عیت را سالمندان باالی جم
بیه میر، بیمیاری و نیاتوانی در دنییا  مشال سالمندی جمعیت، تیییرات زیادی در سیمای مرگ و

شیعار سیاالنه  ،1771بیه همیین دلییل سیازمان بهداشیت جهیانی در سیاط  .است وجود آورده
اد و از تمیامی کشیورهای عضیو را سرلوحه تمامی کشورها قیرار د« اورژانس جهانی ،سالمندی»

درخواست نمود که اقدامات الزم را جهیت میدیریت پدییده سیالمندی در کشیور خیود شیروع 
هدف سازمان بهداشت جهانی بر مدیریت پدییده سیالمندی قیرار  مجدداً  2112در ساط  .نمایند

 انتخا  شد.« بهداشت و سالمندی»گرفت و شعار آن ساط نیز 
کنندگان خدمات بهداشتی و اجتماعی هستند و روز بیه روز  مصرفین بیشتراز یک سو سالمندان 

 بیا دیگر مسائل بهداشیتی میرتبط بیا سیالمندانسوی به میزان این تقا؛ا، افزوده خواهد شد و از 
مصرف دارو در سالمندان بسیار بیاالتر از سیایر  است.متفاوت  مسائل جوانان و میانساالن کامالً 

برنید. بیا توجیه بیه  زمیان رنیج میی طیور هیمه ندان از هند بیمیاری بیسالمبیشتر ها بوده و  گروه
هیا مجبیور هسیتند بیرای کنتیرط  های مختلیف، آن خصوصیات افراد در این سن و وجود بیماری

 1،هیپرگلیسیمی 2،پرفشاری خون، هیپرلیپیدمی. مشاالتشان به هندین متخصص مراجعه نمایند

                                                           
تا  1413های رسمی کشور از ساط هایآماریساشماری. کلیه آمارهای ارائه شده بر اساس مقایسه نتایج داده3

 راشد.می 1473
 وتئینما به معنی افزایش هربی خون است.. هیپرلیپیدمی یا هایپرلیپوپر2
 . هایپرگالیسمی به معنی افزایش قند خون است.1
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فسیردگی، ا؛یطرا ، اخیتالط خیوا ، مشیاالت کاری تیرویید، پوکی استخوان، آرتیروز، ا کم
تیرین شیاایات بیمیاران  ای، از جملیه شیایع مشاالت تیذیه و ادراری، اختالط حافظه و آلزایمر

سالمندان برای حل مشاالت پزشای خود مجبورند به  است.کننده به کلینیک سالمندی  مراجعه
ردن مجموعه داروهیای در مصرف ک ،و در نهایتکنند تخصص مراجعه  هندین متخصص و فوق

شوند. به همین دلیل توجیه بیه مشیال هنید  نسخه شده توسط هندین پزشک، دهار مشال می
درصید از کیل  28ز اهمییت اسیت. بیر اسیاس آمیار بییش از ئدارویی، در سالمندان بسیار حیا

توانایی الزم برای انجام امور شخصی خود مانند غذا خوردن، دستشویی رفتن، حمیام  ،سالمندان
انجام نظافت شخصی، خرید مواد غذایی و دارو، انجام امیور منیزط و تعیوی  لبیاس خیود را و 

های مربوط به تییییرات پییری  در دوره سالمندی ممان است شخص به دلیل محدودیت .ندارند
 های جدی دیگران نیاز داشته باشد.برای رفع نیازهای اساسی به کمک

 21بیه بییش از  3428لخوردگان اییران در سیاط شمار سیا ،های صورت گرفته بر اساس بررسی
ت سیالمند در یدرصد خواهد رسید. رشد جمع 24میلیون و نسبت آن به کل جمعیت به بیش از 

ش تعیداد و سیهم سیالخوردگان در یافیزا ینییب شیت کل کشور و پیسه با رشد جمعیران در مقایا
ت یمسیئول یا دهیین پدیهنی نظران را جلب کیرده و ظهیور از صاحب یاریتوجه بس یآت یها ساط
ن ییکنترط مسائل مربوط بیه ا ینگرانه برا ندهیآ یزیر ت و لزوم برنامهین جمعیبه ا یدگین رسیسنگ

ران در ییدهید ا  یشناسان نشان م تید قرار داده است. مطالعات جمعیت را مورد ت کیگروه از جمع
 31ش از یدان کشیور بیت سالمنیجمع ،3485ت است و تا ساط یجمع یآستانه ورود به سالمند

 افت.یش خواهد یون نفر افزایلیم38درصد رشد خواهد داشت و تعداد سالمندان به حدود 
 18تیا  ،ن روند پیش برودیدر ایران با هم یاگر کاهش بارورهایجمعیت،پژوهیبر اساس آینده

ل بیه یتبید یده سیالمندی زمیانییت سالمند کشور ما مانند ژاپن خواهد شید. پدیساط آینده جمع
 یگیریچ منبیع دین معاش را نداشته باشید و از هییم شود که سالمند توان کار کردن و ت یبحران م

ر خط فقر رفته و به علت آناه از یب فرد سالمند به زین ترتیبه ا .ت نشودیز حمایها ن مهیهمچون ب
ن یاد. در هنیز از دسیت خواهید دیمراقبت از خود را ن ییتوانا ،ندارد یز توان مناسبین یجسم نظر
 ،اما اگر پوط نداشیته باشید ؛کند ین میم خود را ت ینه درمانیهز ، فرد پوط داشته باشداگر  یطیشرا

هیا  ن اگیر خیانوادهیبنیابرا .خواهد شد یدهار مسائل متعدداو و شود  میافزوده  یبر مشاالت و
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ده ییب بیا پدییترتن ییو بیه ا ی شیدهشیدگ ها دهیار رها ت کنند، آنینتوانند از سالمندان خود حما
و  یاسییازمنید تعهید سین امیر نییم شید. ایز مواجیه خیواهییسیالمندان در جامعیه ن یشیدگ رها

، جوامیع یهیا، جامعیه میدن اصالحات الزم و مشارکت همه دولت یاجرا یبرا یقو یزیر برنامه
 است.ها و خود سالمندان  ، خانوادهیمحل

نسبت جمعیت سالمندی در ایران به بییش  ،به بعد 2858شود از ساط  بینی می با این شرایط پیش
درصد خواهد رسید که از متوسط جهانی بیشتر بوده و شیرایط جدییدی در کشیور شیال  18از 

بیرای کشیور  ،هیای میدون ریزی و سیاسگذاری خواهد گرفت و این شرایط به دلیل نداشتن برنامه
ندی جمعییت بیرای کشیور حاط باید اندیشید آیا پدیده سیالم ساز خواهد شد. خطرناک و بحران

گذاران و مسئولین کشور هه رسیالت خطییری دربیاره تحیوالت  فرصت است یا تهدید؟ سیاست
 ؟ساختارهای جمعیتی کشور به عهده دارند

 چند بچه کافی است؟. 4

« اسیت یافکیدو بچیه »شیعار در ذهن بیشیتر ایرانییان شود،  یصحبت از تعداد فرزندان م یوقت
رنید هنید فرزنید داشیته باشیند و یگ یم میتصمهستند که  این خوِد والدین اگرهه شود.   می یادآور

ت در یینترط جمعکخچه بح  یبه تار یاما نگاه ؛ردیم بگیها تصم آن یتواند برا ینم یگریس دک
باید به آینده فرزندان و کشورشان نیز  ،بر شرایط خودشان افزونن یه والدک ، گویای آن استشورک

 بیاندیشند.
فرزند بیود  3/1تعداد فرزندان هر مادر حدود  یعنیمتوسط شاخص نرخ باروری  ،1413  در ساط

بر اساس نتایج اکنون و  ه بوداهشی خود را آغاز کردکن شاخص به مرور سیر یا 1413ه از ساط ک
حیدود  1413  در سیاط 3،تییده است. نرخ رشد جمعیفرزند رس 0/1به  ،1473سرشماری ساط 

اساس ده است. بر یدرصد رس 23/1به طور متوسط به  ،1473ر ساط ه دکدرصد بوده است  7/4
سیاط  41حیدود  ،ابیدیاهش کین صورت یها به هم ن شاخصیاگر رواط ا ،شناسان تیجمع نظر

ت و ییجمع یتوانید کشیور را بیه رشید منفی یده و تداوم آن میت به صفر رسینده نرخ رشد جمعیآ

                                                           
ای از زمان است. مدط رشد مالتوس و مدط لجستیک،  نرخ رشد جمعیت، درصد تیییر در جمعیت انسان در بازه .3

 های ساده برای رشد جمعیت هستند. هایی از مدط نمونه
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 2/2در اییران حیدود  2نرخ باروری جانشیینی حاط با توجه به ایناه 3کاهش جمعیت هم برساند.
جمعییت کشیور  ،فرزند به دنیا بیاورد تا پیس از دو نسیل 2/2عبارت دیگر هر زن باید ه است یا ب

هیا در اییران  ثابت و بدون تیییر باقی بماند و با توجه به ایناه نرخ حوادث و مرگ و میر و ناباروری
نظران این است کیه بیرای برخیورداری از  ن و صاحبباالتر از نرم جهانی است، توصیه کارشناسا

هیای  یک جمعیت پویا و در حاط رشد پایدار و خانواده کامل و شاد و پیشیگیری از بیروز بحیران
 فرزند به دنیا بیاورند. 3شود هر زوج حداقل  خانوادگی و اجتماعی، توصیه می

 مين آتيه فرزندان!أفرزندآوری، بعد از ت. 5

با توجه به شرایط اقتصادی موجود، آیا بهتر نیست که زوجین پیس ح شود که شاید این سؤاط مطر
در  مین کامل آتیه مالی و اقتصادی برای خیود و فرزندانشیان، اقیدام بیه فرزنیدآوری نماینید؟ از ت

 :اط باید هند ناته را یادآور شدؤپاسخ به این س
فرزنید اگیر پیشینیان ان فاصله بگییریم؟ هرا ما باید به این اندازه از مفاهیم و مبانی دینی خودم. 1 

انداز میالی بیشیتری داشیتند ییا اینایه اعتقادشیان بیه  به این دلیل بود که پس ،آوردند بیشتری می
اگر ما امروزه به جهت تیرس از مسیائل اقتصیادی از فرزنیددار شیدن  رزاقیت خداوند بیشتر بود؟

اگیر رساندند.  رزندان خود را به قتل میکنیم، در صدر اسالم نیز برخی از ترس فقر ف جلوگیری می
میان جلوگیری از فرزنددار شدن و کشتن فرزند تفاوت زییادی وجیود دارد، امیا دلییل هیر دو  هه

ْْ »فرماید:  یای است. خداوند در سوره اسراء می ْْ   َنْحـُن   َخََّْیَة ِإْمَ ٍق   َو اَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُك َو   َنـْرُزُقُه
 ْْ اُك ْْ   ِإنَّ   ِإیَّ هرگز فرزندان خود را از ترس فقر به قتیل مرسیانید کیه میا رازق  1:ِخْنًأ َكِبیراً   َكاَن   َقْتَلُه

 در روایتیی آمیده اسیت«. ها و شما هستیم، زیرا این قتیل فرزنیدان بسییار گنیاه بزرگیی اسیت آن
ز پنج سیاط اسیت کیه ا»نوشت:  مای به امام موسی کاظ شخصی به نام بار بن صالح در نامه

                                                           
تا  1413های رسمی کشور از ساط های آماری سرشماریاساس مقایسه نتایج داده. کلیه آمارهای ارائه شده بر 3

 باشد.می 1473
نرخ جایگزینی جمعیت، میزانی از نرخ باروری است که منجر به جبران جمعیت درگذشته با جمعیت جدید  .2

است. در سطح جهانی،  3/2و در کشورهای در حاط توسعه حدود  1/2یافته، این نرخ  شود. در کشورهای توسعه می
فرزند به ازای هر زن است که در صورت تحق  این نرخ، جمعیت جهان در رشد  2/2میانگین نرخ جایگزینی 

 ماند. جمعیت صفر باقی می
 .41. اسراء: 1
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گویید از آنجیا  هرا که همسرم از فرزنددار شدن کراهت دارد و می ؛کنم آمدن فرزند جلوگیری می
بیه دنبیاط ». حضرت در جوا  وی نوشت: «که ما فقیریم، اداره فرزندان کار دشواری خواهد بود

 3.«دهد ها را می فرزند باش که خداوند عزوجل روزی آن
امروزی و با توجه به شییوع  طلب رفاهگرا و  گی مصرفبا دقت در تیییرات فاحش در سبک زند. 2

رسیید سییطح  گسییترده توقعییات و انتظییارات کییاذ  از سییطح برخییورداری مییادی، بییه نظییر مییی
اینایه  ویژه ؛ بیهگاه برای والدین قابل دستیابی نخواهد بود مین آتیه فرزندان هیچ بخش از ت ر؛ایت

در حاط تیییر است. باید دانست تربییت  ارههموسطح توقعات از زندگی مطلو  نیز ثابت نبوده و 
های اجتماعی شیال  صحیح در محیطی محق  خواهد شد که شرایط واقعی و منطب  بر واقعیت

بیه  قطعیاً  کند،زده ساخته دست والدینش رشد  گرفته باشد و اگر فرزندی در شرایط تصنعی و رفاه
 شد.دهار تضادها و معضالت بسیاری خواهد  ،مح  ورود به اجتماع

یک فرصت محدود است که با توجه به الگوی افیزایش سین  ،باید دانست فرصت فرزندآوری .1
نیسهتهههگونههاینرنهارااینشود.این فرصت نیز محدودتر و کمتر می ،ازدواج در شرایط کنونی

در هیر فرصیت مقتضیی کیه خیاانداختههوأوالدینرتوانندفازندآوریرارههامیزا دلخواهرهته
فرزنددار شوند. رشد اقتصادی و توسعه مالی خانواده تیا پاییان عمیر مماین و مقیدور  اهند،بخو

ههاییهههپهزازسهالیا طهو نیاما فرزندآوری همیشه مقدور نیست. هه بسا خیانواده ،است
ولیدرسنینسالمندیرهاانبهوهیازثهاوتاندوختههو،اندپیشرفت اقتصادی را به دست آورده

،فازند ریردوازشده پشیماتنهاییوفازندی؛اندسهودیدیگهاپشهیمانیایهنهههحهالیدر
 ندارد.

برای بلوغ و تاامل شخصییتی و روحیی خیود  ،مل دیگر ایناه انسان در دوران جوانی ناته قابل ت
را  مجالمتصهلی،موهبتفازندوایتاینقشپدریومادریاستههتبییناینموضوعنیازمند

شیود کیه در  زمیانی محقی  میی ،ا که بخش مهمی از تاامیل شخصییت زوجیینهر ؛طلبد می
بیا هییچ  «مین آتیه و بعید فرزنیدآوری اوط ت»استدالط بنابراین موقعیت والدینی قرار گرفته باشند.

 یک از مبانی تحلیل واقعی، سازگار و مقبوط نخواهد بود.

                                                           
 .4،   1؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
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 سقط، راهکاری برای خالصی هميشگی!. 6

مردم بدون توجه به عقوبیات  .سقط جنین است ،هان کبیره و شایع در جامعهسفانه یای از گنا مت
بیه ایین جناییت بیزرگ دسیت  ،دنیوی و اخروی این گناه که در حقیقت همان قتل نفیس اسیت

امیا  ،شیود وتیی منتشیر میی های متفیا زنند. با وجود ایناه درباره آمار سقط جنین در ایران داده می
های غیرعمدی و غیرانتخابی، ساالنه بیش از سیصد و پنجاه هیزار  بر سقط افزونبدیهی است که 

میورد دارای شیود. از ایین تعیداد حیدود دوازده هیزار  سقط عمدی و انتخابی در کشور انجام می
هیای  قانونی است. بیش از نود و پنج درصد سیقط صورت غیره بقی ب مجوز پزشای قانونی و ما

های پزشای و یا به تشخیص خیود والیدین انجیام  توصیهغیرقانونی هم توسط والدین شرعی و با 
 3شود و در مظان نامشروع بودن نیستند. می

حرام و از گناهان کبیره است و مرتاب آن باید توبه کند و کفاره )دو ماه روزه متوالی(  ،سقط جنین
آن در ایین روز نطفه است و دیۀ اسقاط  40گیرد، به مدت   دارد. جنین از وقتی که در رحم قرار می

 40پس از آن  .باشد  دار است که هر مثقاط، هیجده نخود می  مثقاط شرعی طالی ساه 20 ،مدت
روز مضیه یعنیی پیارۀ  40 پس از .مثقاط است 40یعنی خون بسته شده است و دیۀ آن  ،روز علقه

 30 ،و دییۀ آنگییرد  بندی شیال می استخوانپس از آن  .مثقاط است 30 ،گوشتی است که دیۀ آن
مثقاط است و همین که  100 ،شود و دیۀ آن  بندی می گوشت روییده و صورتسپس مثقاط است. 

مثقاط شیرعی  300 ،دیۀ او هزار مثقاط و اگر دختر باشد ،روح در آن دمیده شد، هنانچه پسر باشد
 2ولی در جنینی که روح دمیده شده، کفاره قتل بر او واجب است. ؛دار است  طالی ساه

   فرماید: باره میای در این  ه خامنهالل  حضرت آیت 
سقط جنین شرعًا حرام است و در هیچ حالتی جایز نبوده و توبیه جیدی از آن الزم اسیت و 

دیه آن ههل دینار است و اگیر مضییه  ،اگر علقه باشد باید دیه سقط جنین پرداخت شود که 
نیار اسیت و دییه بیه دی هشتاد  ،شصت دینار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد ،باشد

ولی وارثیی کیه مباشیر سیقط جنیین  ،شود  میوارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت 

                                                           
 .3133پیمایش زندگی خانوادگی در ایران، جهاد دانشگاهی واحد البرز، . 3
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 1/ 1معادط ساه طال بیه وزن ییک مثقیاط شیرعی ) ،دینار شرعی ندارد.  از آن سهمی  ،بوده
 3دست آورد.ه توان از بازار ب باشد و قیمت آن را می گرم( می
خود صورت گیرد، عار؛ه جسیمی  ه ب طور غیر ارادی و خود سقط جنین به ، اگراز منظر پزشای

امیا سیقط  ؛آیید شدیدی به همراه ندارد و فرآیندی طبیعی است که در بارداری نیاموف  پییش میی
خطیرات جیدی را بیرای سیالمتی  ،عمدی جنین با استفاده از دارو یا دیگر مواد یا اعماط جراحی

عمیدی رو بیه افیزایش اسیت و زنیان سیقط جنیین را  مادر به همراه دارد. امروزه آمار سقط جنین
در صیورتی کیه ایین  ؛داننید برای پیشگیری از تولد نوزادان ناخواسته میی ،ترین راه بهترین و آسان

 به دنباط خواهد داشت.عمل خطرات و عوارض متعددی را 
ر بخشی از عوارض مهم مرتبط با سقط عمدی جنین که عناوینی مانند سقط جنایی، سقط پرخط

 2دارد، عبارت است از:یا سقط حرام و غیرقانونی 
تحقیقیات، احتمیاط میرگ زنیان در  توانید منجیر بیه میرگ میادر شیود. بنیا بیر سقط می: مرگ -

کنید. همچنیین احتمیاط  درصد افزایش پیدا می 3شود تا  هایی که به سقط جنین ختم می بارداری
، شش برابر بیشتر از سایر زنیان اسیت. کنند خودکشی در زنانی که به سقط جنین عمدی اقدام می

زنان تی ثیر منفیی گذاشیته و بیشتر هه به صورت عمدی باشد، بر روحیه  از دست دادن فرزند اگر
هیای پرخطیر  ایین سیقط یابید. میهای روحی افزایش  احتماط ابتال به افسردگی و برخی بیماری

هیا در کشیورهای  این تعداد مرگاز درصد  38کشد.  هزار زن را در دنیا به کام مرگ می 08ساالنه 
 دهد. کشور ما رخ میمانند در حاط توسعه 

 شود. دو برابر می خطر سرطان سینه تقریباً  ،با سقط جنین سرطان سینه: -
هیای  افزایش خطر ابتال به سرطان کبید و تخمیدان نییز بیا سیقط سرطان رحم، تخمدان و کبد: -

 زنـانیاند در مقایسه بیا  حتی یک بار سقط انجام دادهمنفرد یا متعدد گزارش شده است. زنانی که 
 شوند. اند، بیشتر دهار سرطان رحم می که سقط انجام نداده

کنند، در معرض خطر سوراخ شیدن  درصد زنانی که سقط جنین می 1تا  2 سوراخ شدن رحم: -
شیوند. خطیر  رحم قرار دارنید. بسییاری از ایین جراحیات تشیخیص داده نشیده و درمیان نمیی

                                                           
 استفتاء از دفتر معظم له. .3
 .103،   آور بیشتریک نان. صالح قاسمی، 2
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یابد. آسییب  اند، افزایش می شدگی رحم برای زنانی که هنگام سقط بیهوشی عمومی داشته سوراخ
های بعدی گردد و حتیی نییاز بیه  رحم ممان است باع  بروز عوارض قابل توجهی در بارداری

تعیدادی از عیوارض دیگیر ماننید پیوکی  ،رحم از بدن( شود که خیود خارج کردنهیسترکتومی )
 نباط دارد.به داستخوان را 

هیای  دهید. پیارگی هیا رخ میی درصید سیقط 2های دهانه رحم، در حداقل  پارگی: پارگی رحم -
شیوند.  شوند، در درازمدت به تخریب سیسیتم بیاروری منجیر میی تر نیز که درمان نمی  کوهک

 گردد. بسیار بیشتر می ،های سه ماهه دوم بارداری خطر تخریب رحم در سقط
ین، خطر جفت سر راهیی )پیایین آمیدن جفیت در رحیم میادر( در سقط جن: جفت سر راهی -

 تهدیدکننده زندگی مادر است. ،کند که خود برابر بیشتر می13تا  3های بعدی را  بارداری
سقط جنین با تخریب رحم همراه است که خطیر زایمیان : های بعدی نوزادان معلول در بارداری -

 .دهید های بعدی را افزایش میی فت در بارداریزودرس، عوارض زایمان و تشایل غیر طبیعی ج
 این عوارض از جمله علل معلولیت نوزادان بعدی است.

هیای خیارج از رحیم را افیزایش  احتماط حیاملگی ،سقط به طور ویژه: حاملگی خارج از رحم -
 تهدیدکننده زندگی مادر بوده و ممان است منجر به نازایی گردد. ،دهد که خود می

جا و کیاهش  هها ممان است به افزایش خطر حاملگی ناب این بیماری: لتهابی لگنهای ا بیماری -
 شوند. های التهابی لگن می دهار بیماری ،درصد از زنان پس از سقط 21باروری منجر گردد. 

توانید  میی ،آیا سقط جنین که بنا بر آیات قرآن کریم مصداق دقی  قتل نفس استحاط باید پرسید 
 ی والدین باشد؟باع  راحتی و خالص
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