


 

 :(قدس سرّه) امام خمینی

. ..مدگویند فالن آ  ، نمى«روحانیین این طورند»: گویند روحانى پایش را کج بگذارد مى اگر یک»

اگر یک روحانى خداى نخواسته، یکک خاکایى بدنکد، ایکن طکور اعن وهکا تکده اسک  ککه          
اند، مسئولی ، یک مسئولی  بزرگى اس  که یدى اگر پکایش را   گویند روحانیون این جورى مى

  که پاى خکود  حسکاب بدکود، پکاى روحانیک  اسکالم حسکاب        غلط بگذارد این طور نیس 

از این جه  هر خاایى که از ما و تما آقایان خکداى  . تود، تدس  روحانی  اسالم اس  مى
اى ککه در مدرسکه دارد    تکود  حتکى آن طل که     پاى همه حساب مى ...نخواسته، تحقق پیدا بدند

تود، پکاى دیگکران     د  حساب نمىخواند، آن هم وقتى که یک خاایى بدند پاى خو درس مى

 «.مسئولی  بسیار بزرگ اس . کنند  هم حساب مى
 61/2/6611در جما علما و روحانیون تیعه و سني،  بیانات

 (:مد ظله العالی)رهبر معظم انقالب اسالمی

 خودمکان  گفتکار  مندک   بکه  را مردم توانیم دل مي زندگي چاور محیط و اجتماعي محیط در ما»

 و زنکیم  مي حرف دنیوى تهوات مذم ِ از که حالي در برانگیزیم  را آنها اعتماد و کنیم مامئن

 و پکول  بکه  سکرردن  دل مکذم   از! کنکیم  مکي  عمکل  دیگرى خودمان طور ندرده خداى عمل در

 طکور  مکا  عمکل  اما بزنیم  حرف دنیوى هاى خواهي زیاده راه در کردن مجاهدت و کردن حرک 

 زودگکذر  اثکر   یا کند، نمي اصالً اثر یا! بدند؟ اثر اس  ممدن چیزى چنین چاور! دیگرى باتد

 .تکود  مکي  هکد اثکر ت کدیل    به درس  ما، کار واقعی ِ کدف با بعد که کند مي اثرى یا کند، مي

 «.اس  مهم بسیار عمل بنابراین،
 5/66/6631محرم،  ماه آستانه در م لغان و روحانیان دیدار در بیانات
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 درآمد

مکاه رمضکان ککه     وَالْفُرْقان  شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى»

هدایتگر مردم اس  و داراى دالیلى روتن از هدای  و مایکه جکدایى   نازل تده،  قرآن در آن 

 «.اس [ حق از باطل]

ها دارد و فرص  مناسک ي   ماه م ارك رمضان، ماه تجلي قرآن، جایگاه واالیي در میان دیگر ماه

اس  تا آدمي، خویدتن را تایسته حضور در هیاف  الهي کنکد و صکفحه دل را بکه فضکایل     

 . آفرین از کرام  و تراف  برگیرد ا  سعادت توته   دهد و رهانساني و معنو  زین

چه نیدوس  که مهمانان این هیاف  بزرگ، باطن را به تجلیات دوسک  آراسکته، زبکان را از    

سخنان بیهوده و ظلماني پاك ساخته و جان را به کلمات آسماني و نوراني مکزین کننکد و در   

ینند و در جلکوت بکا مخلکوق، در خکدم      خلوت سحر  با خالق، به نیایش خال کانه بندک  

صادقانه بدوتند و ال ته در این میان، نقش م لغان دیني و منادیان پکاکي و راسکتي، در تکرویج    

  .فرهنگ ناب اسالمي، بس سترگ و عمیق اس 

آنچه پیش رو  دارید، مجموعه مقاالتي اس  که به هم  گروهکي از نویسکندگان فاهکل و    

مجلس به رتته تحریر درآمکده و هکمن    66ه تریف رمضان طي م لغان موفق به مناس   ما

در ماه رمضان، م احث ککاربرد  و گونکاگوني    ساز حضرات مع ومان ت یین سیره انسان

 .را در منظر م لّغان گرامي ترسیم نموده اس 

                                                           

 .81 بقره، آیه .  
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هکا  گذتکته متمکایز سکاخته، برخکوردار  از       توته مکاه رمضکان امسکال را از سکال     آنچه ره

 :ل اس ها  ذی ویژگي

هکا  پکیش برخکوردار     تده، از تنکو  بیدکتر  نسک   بکه سکال      موهوعات و م احث ارائه ـ

 .باتد مي

ماالب مقاالت با توجه به نیازها  روز و در راستا  حل برخي از معضالت و مدکدالت   ـ

رو، از م لغکان گرامکي خواهدکمندیم ماالکب      جامعه به رتته تحریکر در آمکده اسک   ازایکن    

 .ها  خویش قرار دهند ین کتاب را محور سخنرانيتده در ا ارائه

و به صورت کاربرد  و همسو با فضکا  من کر تنظکیم گردیکده     « مجلس»هر مقاله با عنوان  ـ

تا م لّغان گرامي استفاده بهتر  از م احث این مجموعه ب رند  ال ته م لّغان عزیز بایکد بکه ایکن    

ب، تکرایط زمکاني و اوهکا  مناقکه ت لیغکي      ندته مهم توجه داتته باتند که هنگام ارائه ماال

 .تر  به دس  آید خویش را نیز در نظر بگیرند تا نتایج مالوب

تکده و بنکام کدکور، از دیگکر      هکا  تکناخته   استفاده و ارائه ماالکب و تجربیکات سکخنران    ـ

 . رود توته امسال به تمار مي ها  مفید و ارزنده ره ویژگي

افزون بر اینها، در انتها  این اثر، ماالب بسیار مفید و کارآمد دیگر  نیکز بکرا  م لّغکان در     ـ

دادهکا و   خکاطرات و تجربیکات ت لیغکي، رخ   : تکوان بکه   نظر گرفته تده ککه از آن جملکه مکي   

 .تناسي توصیفي ماه رمضان اتاره کرد ها  ماه م ارك رمضان و کتاب مناس  

در این کتاب، م لّغان و خواننکدگان عزیکز را بکه ککار آیکد و در      تده  امید اس  ماالب عرهه

 .عمل، به فهم صحیح و ترویج معارف اسالمي بینجامد

توتکه در من رهکا و    رود ککه هکمن اسکتفاده از ماالکب ایکن ره      از م لّغان محتکرم انتظکار مکي   

زنده خکویش  ها  ت لیغي خود، چنانچه انتقاد یا پیدنهاد  دارند، مکا را از نظکرات سکا    فعالی 

هکا  بعکد     توتکه  مالا نمایند تا به توفیق الهي و مساعدت همگان، بکر کیفیک  و اتقکان ره   

 .افزوده تود

 سکاز   در پایان، همن تددر از نویسندگان گرامي این مجموعه، از تمام کساني که در آمکاده 

االسالم والمسکلمین   ویژه از زحمات حج  دهي این کتاب صادقانه تال  نمودند، به  و سامان

 .نمایم ت لیغي، سراسگزار  ميفرهنگي و اک ر مؤمني، رئیس محترم گروه ت مین منابا  علي
 سعید روستاآزاد 

 معاون فرهنگي و تبلیغي

 دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم



 مجلس اول 

 عظمت ماه مبارك رمضان

 *والمسلمين دكتر ناصر رفيعي االسالم حجت

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذذِْْرِِِ وَ ََذبَباً لِلْمَزِِذدِ      جَعَلَ  الَّذِي  وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ  لَا حَوْلَ

اَبِذي القَاَِذم     وَ خِيَرَتِذه   بِذهِ عَلَذىَ حَبِي   مِنْ فَضْلِهِ وَ دَلِيلًا عَلَى آلَائِهِ وَ عَظَمَتِهِ ثُذمَّ الََّّذلوةُ وَ السَّذلَا ُ   

قَذالَ اهللُ تَبَذارَو وَ   . المَُّطفي مُحَمَّد وَ عَلَي آلِهِ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرِِنَ ال َِيَّمَا بَقِيَّةَ اهللِ فِي األرَضِذيينَ 

 الَُّّذدُورِ وَ هُذدىً وَ رَحْمَذةٌ    ِا أَُِّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِذفاء  لِمذا فِذي   »: تَعَالَي

  «. لِلْمُؤْمِنين
، مکاه  مکاه  امیکد اسک  ایکن   . خدا را تاکریم که توفیق درك ماه رمضان را به ما عنایک  نمکود  

مکا را در ایکن    هسالم ، امنی ، آرامش، آمرز  و ماه پیوند با والی  باتکد و خداونکد همک   

 .   و ماه عمل صالح، مهمان خویش گرداند بزرگ هیاف 

                                                           

  .عضو هيئت علمي جامعة المصطفي و از مبلّغان نخبه دفتر تبليغات اسالمي *

 .15یونس، آیه .  
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 انواع سال

تمسکي، قمکر  و سکال    : هکا  مختلفکي داریکم    ما سکال . ماه رمضان، آغاز سال تربیتي اس 

تود  سال قمر  با محکرم  سکال مکیالد  در     سال تمسي با بهار و ط یع  آغاز مي. خُمسي

سکال درآمکد     ،کسو سکال خمسکي هکر    کها   برا  مسیحي کایام ویژة خود  در زمستان  

 . اس 

تاید منظکور ایکن اسک  ککه اوّل       «.أوَّلُ ََنَةٍ»  آغاز سال اس  ،ماه رمضان ،براساس روایات

 تکود  در بهار تازه مي ،که ط یع  گونه همان  سال تربیتي و خودساز  و اصالح و ترقي اس 

ده ماه رمضکان را  این .تود در آغاز سال خمسي پاك و تاهیر مي ،که دارایي انسان گونه همان و

 انسکان  روح در این ماه، .اند، چون وق  دگرگوني روح اس ، نه ط یع  و مال اول سال گفته

 .تود پاك مي

 دانشگاه خودسازي ،رمضان

 آن در این داندگاه که همکه داندکجو   . بازتدن دَر  داندگاه خودساز  اس  هنگام ،رمضان

 یدکي واحکدِ   ،(خودسکاز ، اصکالح و آمکرز     واحکدِ )گیرد  بیدتر  مي هستند، یدي واحدِ

داندکگاه   امکا بکاالخره    و دیگر  نکه  کند یدي به مراتب عالي ارتقا پیدا مي و گیرد کمتر  مي

اسک     الهي سفره تدن دهماه گستر ماه م ارك رمضان،. تود ، در این ماه باز ميتربیتي هگسترد

  چیزهایي بکر سکر ایکن سکفره     رَأت واَلَ اُذُنٌ ََمِعَت عَلَيها مَا ال عَينٌ»: فرمودند رسول خدا

 «.هس  که تاکنون چدمي ندیده و گوتي ندنیده اس 

هکا  امکا دربکاره رمضکان      ها، ق رها و حوریکه  باغ: ایم، در قرآن آمده ما نعم  بهد  را تنیده

تما فدر کنیکد،   هرچه« .بَشَرٍ واَل خَطَرَ عَلَي قَلبِ»گوید نه گوتي تنیده و نه چدمي دیده   مي

سکر  بکر    «.ال َِقعُدُ عَلَيهَا إالَّ الَّّذائِمُونَ »  :چیز دیگر  اس  ،تود معلوم مي. آید به ذهنتتان نمي

 .دارها روزه: ندینند سفره فقط یک گروه مياین 

                                                           

 .333 ، ص51، ج بحار األنوارمجلسي، .  

 .6، ص 35، ج حِكم النبيشهری،  محمد محمدی ری.  
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ها کمتر بدهنکد   بچه به خورند، ممدن اس  ها نمي گاهي که در مهماني غذا کم اس ، خود 

اگکر   ،ا  با این گسکتردگي  سفره. رسي زمان کم اس  و دیر مي نیزگاهي . و غذا را کم بددند

. آدم سر سفره ن اتد و نتواند چیز  از آن تناول کند، خیلي محروم و غافکل و مغ کون اسک    

فراوان اسک ، اگکر انسکان نتوانکد بهکره ب کرد،        در آن ا  که یک ماه گسترده و همه چیز سفره

 !هعیف اس 

 ماه فرصت

فرص  آتتي با خدا  هرکس قهر بوده، به فدکر آتکتي بکا    . یابي اس  ماه فرص ماه رمضان، 

. نظم بوده، این زمان باید مکنظم تکود   هرکس بي. ریز  اس  فرص  نظم و برنامه. خدا باتد

ماه فرص  ازدیکاد تقکوا و تقویک     . به موقا بیدار تویم، به موقا بخوریم و به موقا بیاتامیم

امکا   ،گیکریم  مان را تقوی  کنیم، ت کمیم مکي   توانیم اراده نمي: ویندگ آنهایي که مي. اراده اس 

زنکیم،   امکا زیکر  مکي    ،دهکیم  خوریم، به خدا قول مي درپي زمین مي کنیم، پي دوباره ترك مي

کنکي،   تما که روز ماه رمضان از همسر حالل  اجتنکاب مکي  . ماه تقوی  اراده اس  ،رمضان

هنگکام غکروب ککه چدکم      . مضان هم اجتناب کنکي تواني از زن حرام در غیر ماه ر پس مي

تواني دن ال مواد مخکدر   مي ،پس .گوید نرو ات مي اراده! رو  رود، نزدیک آب نمي سیاهي مي

 .حرام و تراب نرو  هو لقم

إنّذي  »: کند، بگویکد  دار در جواب کسي که به او فحاتي مي هرگاه روزه»: فرماید مي پیام ر

دهم، ایکن در واقکا حجکابي از نکور      جواب  را نميام،  من روزهدید ب خ« .صَائِم ، َال   عَليك

خکودت را کنتکرل     .دارد او را از آتش بکازمي  ،اس  که به تدل مانا و سدّ  از رحم  خدا

سن خلکق و  فرص  تقوی  اراده، حُ ،ماه رمضان. از فحش و نگاه به نامحرم بازداتتي. کرد 

 !اس  خیلي گسترده ،این سفره. سن برخورد اس حُ

                                                           

یُشْتَمُ فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ سَللَاٌٌ عَلَيْل َ لَلا َْشْلتِمُ َ کَمَلا        عَبْدٍ صَالِحٍ  مَا مِنْ»: 88، ص 3، ج الكافيکليني، .  

 « .الصَّوٌِْ مِنْ شَرِّ عَبْدِی فَقَدْ َْجَرْتُهُ مِنَ النَّارِشَتَمْتَنِي إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْتَجَارَ عَبْدِی بِ
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 عظمت ماه رمضان

اگکر بنکده     ؛لَوَدَّ أَنْ َِكُونَ رَمَضَانُ السَّذنَةَ   رَمَضَانَ  الْعَبْدُ مَا فِي  لَوْ َِعْلَمُ»: فرمودند پیغم ر اکرم

 «.کرد که سراسر سال رمضان باتد دانس ، آرزو مي ارز  ماه رمضان را مي

دکه زنکده     بکرا این روز اوّل ماه رمضان دو رکع  نماز تدر بخوانند که بزرگان ما مقید بودند

اگرچکه انسکان نتوانکد تکا      !این ماه چقکدر اجکر دارد  . رمضان را درك کنند و توانستند ماندند

 ! اما درك تب اوّلش چقدر اجر دارد ،آخر  را درك کند و عمر  کفاف ندهد

  «.شَهْرُ رَمَضانَ الَّذذي أُنْذزِلَ فيذهِ الْقُذرْآنُ    » :اند ها  آسماني در ماه رمضان نازل تده کتاب ههم

تکورات،  : حضرت فرمود .اند در ماه رمضان نازل تده ،ها  آسماني همة کتاب: پیام ر فرمودند

و  ککافي در   قکو  اسک    ،من ا این روای . نازل تد تدم ماه رمضان بر حضرت موسي

انجیکل بکر حضکرت     ،دوازدهم مکاه رمضکان  : فرمود ن ي مدرم اسالم .اس  هوسائل الدیع

وسکوم   نازل تد و بیس  زبور بر حضرت داود ،هیجدهم ماه رمضان  نازل تد عیسي

  .نزول قرآن صورت گرف  ،رمضان

 غل و زنجير شدن شيطان 

چکرا تکیاان    !خیلي عجیب اسک  . تود بسته ميدر روای  آمده اس  که تیاان در این ماه 

در ایکن مکاه،    آدم ابوال دکر را فریکب داد، چاکور   . تیاان که خیلي فعال اس   تود؟ بسته مي

کنکد،   وقتي دتمن حمله مي. تود ؟ روای  داریم که تیاان در این ماه هعیف ميبسته اس 

 ،حکدیث داریکم در ایکن مکاه     .کنکد  ندیني مي اگر نیرو  کمدي زیاد  جلویش ریختند، عقب

                                                           

 .336، ص 53، ج بحار األنوارمجلسي، .  

  .81 بقره، آیه .  

: 15 ، ص 3، ج کتاب ملن يیحضلره الفقيله   ؛ شيخ صدوق،   3، ص 1 ، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي، . 3

مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ الْإِنْجِيللُ فِلي انْنَتَليْ عَشْلرَةَ       سِتٍ  التَّوْرَاةُ فِي  نَزَلَتِ: قَالَ عَنْ َْبِي عَبْدِ اللَّهِ»

فِلي  ( انُالْفُرْقَل ) مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ الزَّبُورُ فِي لَيْلَةِ نَمَانَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ القرآنُ

 «.لَيْلَةِ الْقَدْرِ
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در  ککه  ه دارنکد فک نکد و وظی ا موکل ،داند ز خدا کسي نميها که تعدادتان را ج روز فرتته ت انه

   «.بِالدُّعَاءِ لِلََّّائِمِينَ  مَلَائِكَتَهُ  وََّْلَ  عَزَّ وَجَلَّ  اللَّهَ  إِنَ»دار دعا کنند   برا  روزه ،ماه رمضان

یعنکي رحمک ِ خکدا گسکترده       نیرو  کمدکي اسک    وجود کدد، دلیلي که تیاان عقب مي

 .گردد مستجاب مي   آدميدعا تود و مي نسان ع ادات و تس یح محسوبس افَتود، نَ مي

 : اس  نهج ال الغهدر  نامؤمن بیان امیر ،دلیل دومش

گکره   اگر جایي را بخواهید باز کنیکد، گکره    .یعني گره، گره  «آید تیاان عقده، عقده پیش مي»

 .کنید ميوجب فتح  کنید و یا اگر جایي را بخواهید فتح کنید، وجب باز مي

. کنکد  تعلق  بکه مسکتح ات را از دل آدم بکاز مکي     هتیاان، گر ،اوّل»: فرمود یدي از بزرگان مي

تکیاان   .کنکد  تنفکر از مدروهکات را بکاز مکي     هگر ،دوم. گذار  آرام مستح ات را کنار مي آرام

عالقکه بکه    هگکر  ،سکوم  هدر مرحل. تو  عی ي ندارد و مدروه را مرتدب مي ،مدروه: گوید مي

تنفر از حرام را بکاز   هچهارم گر. تود پس نس   به واج ات سس  مي. کند واج ات را باز مي

 «.تود کند و حرام را مرتدب مي مي

چکرا تکیاان در ایکن مکاه دسکتش بسکته       « .آیکد  گام پیش مکي  به گام ،تیاان»: فرماید قرآن مي

سک   خواب  ع ادت و نفَ. واجبدهد یا  تود؟ دلیلش این اس  که آدم مستحب انجام مي مي

خواني و یا از تلویزیکون سکخنراني گکو      آیي، قرآن مي مسجد مي. تود تس یح محسوب مي

. تواند به تکو راه پیکدا کنکد    کني، تیاان نمي ها را محدم مي دهي  چون در این ماه این گره مي

 .همین اس   حدیث داریم عل  اینده تیاان در این ماه دستش بسته اس ،

                                                           

  اللَّلهَ   إِنَ»: فرملود  پيغمبر: 356، ص 1 ، ج وسائل الشيعه؛ حرّ عاملي، 63، ص 3، ج الكافيکليني، .  

مَلا َْمَلرْتُ مَلَلائِكَتِي    عَنْ رَبِّهِ َْنَّلهُ قَلالَ    بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ وَ قَالَ َْخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ  مَلَائِكَتَهُ  عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ

 « .بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِي إِلَّا اسْتَجَبْتُ لَهُمْ فِيهِ

  «.وَ یُرِیدُ َْنْ یَحُلَّ دِینَكُمْ عُقْدَةً عُقْدَة  إِنَّ الشَّيْطَانَ یُسَنِّي لَكُمْ طُرُقَهُ»:    ، خطبه نهج البالغه.  

پيغمبلر  :  3 ، ص فضائل األشهر الثالنه؛ شيخ صدوق، 6 3ص  ،5، ج مستدرك الوسائلحسين نوری، . 3

النَّارِ وَ فُتِّحَتْ َْبْوَابُ الْجِنَانِ وَ صُلفِّدَتِ الشَّليَاطِينُ؛ هرهلاه      َْبْوَابُ  غُلِّقَتْ  رَمَضَانُ  إِذَا اسْتَهَلَ»: فرمود اکرٌ

شلود و شلياطين بله زنجيلر کشليده       هالل ماه رمضان پدید آید، درهای دوزخ بسته و درهای بهشت باز مي

 «.شوند مي
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هکایي   انسکان  ،در همکین مکاه رمضکان   . وپا  تیاان بسته اس ، نس ي اسک   ه اینده دس ال ت

  .خوانند کنند، حتي نماز نمي خورند، مع ی  مي کنند، عرق مي جنای  مي

فکروغ و   بکه معنکا  ککم    ،«عَکیَشَ »  «... .وَ مَذن َِعذ ُ عَذن ذِْذرِ الذرَّحمن     »: کریم فرمودهقرآن 

دزد نمي تواند بیاید  ولي اگکر نکور    ،ب تاریک داتتیداگر نور قو  در ت. تدن اس  هعیف

نکور خکدا در   هکرکس   :فرمایکد  مکي  قکرآن . گیکرد  مکي  سرق  راح  صکورت  ،کم فروغ تد

کنکد و   تیاان ایمانش را سرق  مي  «. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِن» ،رنگ تود ا  کم زندگي

در مکاه  . توانکد بیایکد   اما تا هنگامي که نور خکدا قکو  اسک ، نمکي      تود ابلیس همراهش مي

هکا مدکغول ذککر     تکود و زبکان   ها قرآن تالوت مي خانه هدر هم. نور خدا قو  اس  ،رمضان

 .باز اس  ،بسته اس  و درها  رحم  ،ط یعتاً دس  تیاان. خداس 

اتوبان بعضکي بکه    مسیر در. اما یک نفر هم نرود ،جایي صد در باز باتد که ال ته ممدن اس 

ولکي از آن غافکل     باتد خار جلویش مي. جاده باز و راه گسترده اس  هرچند  زنند نرده مي

  .و خواب اس 

 ارزش و جایگاه روزه

ترایط و قسکاش   و چون دهد جایزه مي یا دهد وام مي تومان فالن بانک ده میلیون: گویند مي

ارز   ،همیدکه اوّل . گکذار  کنکي   قکدر سکررده   فالن یا اینده باید خواهد زیاد اس ، سفته مي

 روزه اوّل جایگکاه  ن کو ،  حکدیث  در یکک  .گویند کنند، بعد ترایاش را مي کار  را بیان مي

 .را بیان کرده اس  روزه ترایط و هوابط روای  دیگر، و بیان تده

  قَبْلِذي   أُمَّةُ نَبِيٍ  ُِعْطَهُنَ  خَمْساً لَمْ  شَهْرِ رَمَضَانَ  فِي  أُمَّتِي  أُعْطِيَتْ» :فرمود پیغم ر گرامي اسالم

هکا را بکه ایکن     ها  پیدکین جکایزه   خداوند به ام  من در ماه رمضان پنج جایزه داده که ام 

فَإِذَا َْانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَذانَ نَظَذرَ اللَّذهُ    »: ها این اس  یدي از این جایزه «.تدل نداتتند

 وقتي تب اوّل مکاه رمضکان و روز اوّل آغکاز     لَّ إِلَيْهِمْ وَ مَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ ُِعَذِّبْهُ أَبَداًعَزَّ وَ جَ

در مناجکات  . خیلکي مهکم اسک     ،ایکن  «.... انکدازد  خدا به آنها نگاه و نظر لاف مکي  ،تود مي
                                                           

  .36زخرف، آیه .  

 .36زخرف، آیه .  
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نگکاه ککن ککه     طکور    خدایا به مکن  فَأَجَابَكَ  نَادَِْتَهُ  نَظَرَ مَنْ  اُنْظُرْ إِلَيَّ»: گفتید تع انیه چه مي

 «.ندایش کرد  و به تو ل یک گف 

 «رؤیت»با  «نظر»تفاوت 

: فرمایکد  قرآن گکاهي مکي  . کردن اس    نگاهابه معن هر دو هرچند  کند نظر با رؤی  فرق مي

 همکن همک  . غیکر از رؤیک  اسک     ،نظراما   بیند خدا همه را مي یعني   «ألَمْ َِعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ َِرى»

پکس از من کر ککارت    : گکویم  کنم و مي اما به یدي توجه مي  رؤی  اس  ،این .بینم مي تما را

 .نظر و توجه خاص اس  ،این. دارم

 ؛عَذن تَحقِيذ    ةٌرُؤَِذ »: یعنکي  ،نظکر : گوید مي مرحوم آقا  م افو ، التحقیق کتاب صاحب

گویکد بکه تکتر     نمي  «.أفاَل َِنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ»: فرماید خدا مي رو، ازاین «.نگاه با دق  و توجه

ن اگکر یکک ککاروان    اع. بیننکد  تتر را همه مي. فرماید با دق  توجه نمایید نگاه کنید  بلده مي

 همکه تکتر را    آیند، دارها تترسوار مي روز عزادار ، تعزیه. بینند تتر به خیابان بیاید، همه مي

یعنکي نظرککردن بکه خلقک  و      ،«َِنْظُرُونَ إِلَذى الْإِبِذلِ  »اما   کردن اس  نگاه« یَرَ » ،آنبینند،  مي

 .آفرینش آن

بکرا    بدون اینده بکه آن نگکاه کنکد؟     خورد مي گویند غذای  را نگاه کن، چه کسي غذا نمي

بعکد   کنیکد و  گذارنکد، نگکاه مکي    پنیر مي. کنید گذارند، به آن نگاه مي مي افاار جلو  تما غذا

نه ایندکه نگکاه ککن ب کین        «طَعامِه  فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى»: خواهد بگوید این را نمي. خورید مي

لقمه بزرگ اس  یا کوچک و یا مثالً از کدام قسم  مرغ و گوت  استفاده کنیکد یکا چقکدر    

 برنج برایتان بددند؟

                                                           

  .3 علق، آیه .  

  .5 غاشيه، آیه .  

کلارواني از شلتر راه    در قم و برخي شهرها، مرسوٌ است که در ایاٌ عزاداری حضلرت ابلا عبلدا    . 3

 .افتد مي

  .3 عبس، آیه . 3
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خکواهم   خکدایا مکي  :  گف. خواهم تو را رؤی  کنم من مي !خدایا: نگف  حضرت موسي

  «لَذن تَرَانِذي  »: خااب تد. اند افراد  که با من هستند، درخواس  رؤی  کرده. نمنظر کتو به 

در روایک     «رَبِّها ناظِرَة  إِلى* وُجُوِ  َِوْمَئِذٍ ناضِرَة »  تود تود ولي نظر و توجه مي رؤی  نمي

 . کنند داریم که روز قیام  مردم به خدا توجه مي

بکه چهکرة خکدا       اللَّذهِ   وَجْهِ  َِنْظُرُ فِي» ،افتد دیگر داریم که وقتي تهید بر زمین مي در حدیث

رؤیک  حسکي    ،ایکن . بیکنم  مي ن دارم همة تما رااع. نظر، رؤی  حسّي نیس « .کند نگاه مي

رسکد، خداونکد بکه     اوّل ماه رمضان که فکرا مکي  : فرمود. ولي نظر، توجه و عنای  اس   اس 

 .کند قعي نظر ميدار وا روزه

جکوان  ! خکدایا : دید که جواني غرق گناه و مع ی  اس ، عرهه داتک   حضرت تعیب

گکاهي  ! کند، ولي امدانات خوبي دارد و از لحکاظ جسکمي سکالم اسک      با اینده مع ی  مي

ا  خوب و سالم اس  و خانکه   ولي وها زندگي  آدم بد  اس  ،فالني: پرسند ها مي بعضي

اما چکرا    ولي وها خوبي دارند، باران هم آمده ،کنند با اینده مع ی  مي دارد، یا فالن مناقه

بکه او بگکو نظکر و    ! ا  تکعیب »: ام مریض اس  و گرفتارم؟ خااب تکد  من که مؤمنم، بچه

قل کي ککه واژگکون اسک ، دیگکر تکیریني       . قل   واژگون اس   ام، ام را از قل   گرفته توجه

 «.کند وگو با من را احساس نمي گف 

 ماجراي دو نامه براي مرحوم فلسفی

دو نامکه از   ،یک روز: فرمود مي. بودخدا رحم  کند مرحوم فلسفي را که زبان گویا  اسالم 

حضکرت  . قدر نجف به دس  من رسید که هکر دو نامکه را دارم   سو  دو نفر از مراجا عالي

نامکه آمکده بکود و    خالصکه دو  . ها را دیدم نامه: آقا  صدیقي که خدمتدان رسیده بود، گفتند

 هکر دو . یدکي بکود   هکر دو جالب این بکود ککه مضکمون    . اطال  از هم نوتته بودند تاید بي

پاتکد،   حوزة نجف دارد از هکم مکي  ! زبان گویا  اسالم: هایدان نوتته بودند بزرگوار در نامه

                                                           

  .3 ل    قيامت، آیات .  

 .   ، ص 6، ج تهذیب ايحكاٌشيخ طوسي، .  

 .363، ص های معنوی داستانلطيف راشدی، . 3
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دارها را جما ککن و بکه    ها و پول بازار . وها طالب و تیعیان در نجف خیلي خراب اس 

. حوزه سکقو  ندنکد   ،ا  که دتمنان به اسالم دارند بگو که کمک کنند تا در مقابل حمله آنها

 .کند چیز  از حوزة نجف باقي نمانده و در حال فروپاتي اس  و فقر بیداد مي

اا بروجکرد  ک اعلکي اا مقامکه      نامه را برداتتم و آمدم قم خدم  حضرت آی  هر دومن 

ها را جما کنم؟ تا با سخنراني، عنکایتي و   دارها و بازار  دانید پول صالح مي: الدریف ک گفتم 

مکانا ککار    ،مکن . دانیکد  خود مي: ایدان سر  را پایین انداخ  و گف . توجهي به اینها بدهم

حوزه صکاحب دارد، مکا   . دوس  ندارم برا  کار دین به کسي رو بیندازم ولي  توم تما نمي

 .حوزة تیعه ن اید این طور هعیف بماند. کنند صاحب داریم، باالخره خودتان توجه مي

دوبکاره خکدم     ،چند روز بعد. اا بروجرد  بردات  کردم که راهي نیس  از سخنان آی 

آقا  فلسفي خوب تد نگفتیکد،  : ند، فرمودندایدان رفتم و دیدم خیلي تاد و خوتحال هست

مکا هکم فرسکتادیم و    . رسکاند، رسکاند   که باید مي آن. محترمانه هم حل تد. الحمدا حل تد

 .آید تاءاا حوزة نجف از این وهعی  بیرون مي ان

در طول تاریخ، مناع  ط ا علما و بزرگان مکا اجکازه نکداد بکه     . همان توجه و نظر اس  ،این

روحکانیون هکی    : گویکد  به قول آن آقا که خود  هم روحاني نیس ، مکي . ندازندکسي رو بی

در  خانة هی  کس را نزدند که بیکا خمسک  را   . قرارداد استعمار  را امضا ندردند، آزاد بودند

 .این سیر خودجو  بوده و هس  ،کدام نمایندة مرجا در  خانة تما آمده؟ بحمدا! بده

: گکوییم  در مناجات تع انیه مکي . کند درك کند، خدا به او نظر مي اگر کسي اوّل ماه رمضان را

در حکدیث داریکم کسکي ککه     .   خدایا نظر تو برنگردد«فاَل تَجعَلنِي مِمَّن صَرَفتَ عَنهُ وَجهَكَ»

گردنکد و بکه    هایي که از انقالب برمي این. کند تیاان زود به او نظر مي ،خدا از او روبرگرداند

مخ وصاً اگر کسي سکر  بکه تکنش بیکارزد و داندکمند       ،توند هنده ميکدورها  بیگانه پنا

تکو  و تکیاان    اگر نظر خدا برگد ، به خودت واگکذار مکي  . کنند باتد، فور  جذبش مي

. 2  نظکر خکدا  . 6: پکنج جکایزه دارد   ،دار روزه»: فرمکود  ن ي مدکرم اسکالم  . کند جذب  مي

دار  مالئدکه بکرا  روزه   ،روز ماه رمضان تمام ت انه ؛ وَ نَهَارِهِمْ  لَيْلِهِمْ  فِي  لَهُمْ  الْمَلَائِكَةَ َِسْتَغْفِرُونَ»

  َِذأمُرُ جَنَّتَذهُ تَزََِّنِذي لِعِبَذادِي    »: فرمود. 6  خدایا او را بیامرز: گویند کنند و مي طلب مغفرت مي

 «.خودت را برا  بندة من زین  کن: دهد خداوند در اوّل ماه رمضان به بهد  فرمان مي
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  ميري نمی ،تا عمر تمام نشود

ک که ق ر  در مسجد باال سر حکرم      ایدانرحم  کندآقا سید احمد خوانسار  را  وندخدا

: فرمکود . حاالت عرفاني دات  و اس  ک بسیار آدم بزرگ و عجی ي بود  حضرت مع ومه

زرائیکل  چاور اس  ککه مکردم از ع  : پرسیده بود. ا  عزرائیل را دیدم، خیلي زی ا بود در جلسه

بکا عزرائیکل   . زی کایي عزرائیکل ندیکده بکودم     اما من در عمرم کسکي را بکه    آید خوتدان نمي

ام؟ ک نود و هد  سال عمکر     آیید، خیلي پیر تده چرا سراغ من نمي: گو کردم، گفتم و گف 

ا  ککه رزق تکو    فرتکته : از دنیا رف  ک عزرائیل نگاهي کرد و گف   بود و زمان امام خمیني

ي ا  مقدار  از رزق تو هس   تا تمکام ندکود، مکن مک موریت     هنوز ته صندوقچه ،دده را مي

 «.ندارم برا  گرفتن جان تو

، خداوند همکه گناهکانش   «جَمِيعاً  غَفَرَ لَهُمْ» ،آخرین تب ماه رمضان در ،وقتي ماه تمام تود. 1

تکب عیکد    نکه،  : آیا منظورتان تب قدر اسک ؟ فرمکود  : کسي بلند تد و گف . آمرزد را مي

 .دهند مي چون مزد کار را آخر

نکزد خکدا ماننکد مدکک و عن کر       ک  ظاهر بو  خوتي نیس  که بهک بو  دهان آنها  : فرمود. 5

  .اس 

: فرمکود  پیغم ر گرامکي اسکالم حضکرت محمکد     .، تروطي هس پنج جایزهبرا  این اما 

خواهکد تکا بکه     من مکي م لغش خیلي باال اس  و هکا  ،این وام. «مَن تَمَسّك في شَهرِ رَمضان»

وروز برای  دعا کنند، خدا نظر لاف بکه تکو بینکدازد و     بهد  بگویند آماده تو، مالئدة تب

 . تب آخر ماه رمضان بخدیده تو 

                                                           

فضلائل  ؛ شليخ صلدوق،   5 3، ص  ، ج الخصال؛ شيخ صدوق، 363، ص 53، ج بحار األنوارمجلسي، .  

مْساً لَمْ یُعْطَهُنَّ ُْمَّةُ نَبِيٍّ قَبْلِلي  خَ  شَهْرِ رَمَضَانَ  فِي  ُْمَّتِي  ُْعْطِيَتْ: قَالَ عَنِ النَّبِيِّ» :31 ، ص هاألشهر الثالن

اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ یُعَذِّبْهُ َْبَداً وَ َْمَّلا   َْمَّا وَاحِدَةٌ فَإِذَا کَانَ َْوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ وَ مَنْ نَظَرَ

وَ َْمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَلةَ    الْمِسْ ِ  فْوَاهِهِمْ حِينَ یُمْسُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ َْطْيَبُ مِنْ رِیحِالثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُوفَ َْ

تَهُ َْنِ اسْلتَغْفِرِی وَ تَزَیَّنِلي لِعِبَلادِی    یَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فِي لَيْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ وَ َْمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَأْمُرُ جَنَّ

ةُ فَإِذَا کَانَ آخِرُ لَيْلَلةٍ  فَيُوشِ ُ َْنْ یَذْهَبَ عَنْهُمْ نَصَبُ الدُّنْيَا وَ َْذَاهَا وَ یَصِيرُوا إِلَى جَنَّتِي وَ کَرَامَتِي وَ َْمَّا الْخَامِسَ

 «.الْقَدْرِ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ َْ لَمْ تَرَ إِلَى الْعُمَّالِ إِذَا فَرَغُوا مِنْ َْعْمَالِهِمْ وُفُّوا غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ رَجُلٌ فِي لَيْلَةِ
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 شرایط روزه

، تش هکامن و مکدرك   «خََِّالٍ  بِسِتِ  شَهْرِ رَمَضَانَ  فِي  تَمَسَّكَ  مَنْ  إِنَ»: فرمود پیغم ر اکرم

، «غَفَذرَ اللَّذهُ لَذهُ ذُنُوبَذهُ    »: اگر کسي تش مدرك را ارائه کرد.   داردخواهد و تش تر مي

 :ند ازا ع ارت این تش سند و تر  .دهیم ها را به او مي جایزه

 .   دینش را حفظ کند و نگذارد اعتقاداتش هعیف تود«أَنْ َِحْفَظَ دِِنَهُ». 6

هکا   در بازار و خیابان و کوچه و در دنیایي که فتنکه .   خود  را کنترل کند«وَ ََُِّونَ نَفْسَهُ». 2

 .دنمایو آماج مع ی  رو آورده، خود  را حفظ 

مکاه رفکا ککدورت     ،مکاه رمضکان  .   در ماه رمضان به خویدانش سر بزنکد «وَ ََِِّلَ رَحِمَهُ». 6

 .ها را دور بریزد بستگان برود و کدورت هها به خان تب. اس 

 . آزار ندهد ا  را بچه ، زن وبا دادوفریاد. ا  را اذی  ندند   همسایه«لَا ُِؤْذِيَ جَارَُِ وَ». 1

 .   حقوق مردم را رعای  کند«وَ َِرْعَى إِخْوَانَهُ». 5

  .  زبانش را کنترل کند«وَ َِخْزُنَ لِسَانَهُ». 1

، همسکایه و  (یدکان خو) رَحِم: گردد سه مورد از تش مورد  که بیان تد، به حق مردم برمي

کنترل زبکان، حفکظ دیکن و نگهکدار      : تود مردم، و سه مورد دیگر مربو  به خود انسان مي

 از اگر کسي در مکاه رمضکان بکه ایکن تکش ویژگکي دسک  یابکد،        : حضرت فرمود. خویش

 .تود مند مي هایي که گفته تد، بهره جایزه

بینید مکاه رجکب و    مي ،خود بجن یدتا به . تود تا چدم رو  هم بگذارید، ماه رمضان تمام مي

دو رکعک  نمکاز تکدر      آداب دارد ،رمضکان . تع ان تمام تد و روز اوّل رمضان آغکاز تکد  

تکرو  کنیکد، خداونکد    « نزلنکاه أنا إ»حدیث داریم که اگر افاار و سحر را با خواندن  .بخوانید

 .دهد مي میان سحر و مغرب پادا  تهدا را به تما

ایکن   یک قرص نان باتکد،  هق  افاار صدقه بدهد، اگرچه به اندازوهرکس  که روای  داریم

 .تود مي دوزخ مانا آتش عمل او،

                                                           

 .351، ص 5، ج مستدرك الوسائلحسين نوری، .  
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 در ماه رمضان حالت پيامبر

 رنگدان عکو   پیغم ر اکرم   تغيَّر لونُ رَول اهلل»تد،  روای  داریم وقتي ماه رمضان مي

داندکگاه   ،رمضکان . تکود باید در مکا تحکولي پیکدا    . یاف  افزایش مينماز و دعایش  تد و مي

به تر  اینده در داندگاه ث ک  نکام کنکي، واحکد بگیکر  و        ساز  و خودساز  اس  انسان

 ،تود و اگر واحکد بگیکرد   مي داندجویي که واحد نگذراند، حذف. خوب هم واحد بگذراني

خودمکان را بکرا     ،سکاز   در ایکن داندکگاه انسکان   . تکود  ولي نمره نیاورد، بکاز حکذف مکي   

 .آماده کنیم تدن اصالح

 سيره عالمه طباطبایی

هنگکام   عالمکه ط اط کایي  »: فرماید مي مرحوم تهید ماهر . ماه والی  اس  ،ماه رمضان

رف  خانه افاکار   بوسید و بعد مي هریح را مي آمد کنار هریح حضرت مع ومه مي افاار

 به حرم حضکرت مع کومه   زدن را با بوسه   خودافاارها ههم يیعالمه ط اط ا. کرد مي

  «.کرد باز مي

 

                                                           

 .1 ، ص  ، ج إقبال ايعمالابن طاووس، .  



 مجلس دوم

 در ماه رمضان  سيره معصومان

 به استقبال رمضان

 *رضا انصاري االسالم والمسلمين علي حجت

بِالْبَرََْةِ وَالرَّحْمَذةِ وَالْمَغْفِذرَةِ شَذهْرٌ هُذوَ       أَُِّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ»: اهلل قال رَول

  «.عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَأََِّامُهُ أَفْضَلُ الْأََِّا ِ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي

 اهميت بحث

و   هکا  ، ج کران کاسکتي   هکا  بلنکد معنویک     فرص  خوبي برا  فکتح قلکه  ماه م ارك رمضان، 

« ليلذة القذدر  »میان،  آن از کرده،بازخواني زندگي بوده، آثار و برکات بسیار  را در خود جما 

تکب قکدر، از هکزار مکاه،        لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألْفِ شَذهْرٍ »: فرماید اس  که قرآن درباره آن مي

  «.برتر اس 

                                                           

  .پژوهشگر حوزه علميه *

 .3 3، ص 1 ، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي، .  

 . 3قدر، آیه .  
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 بایکد از  پرسکش  ایکن  توان از ماه هکیاف  خکدا اسکتفاده نمکود؟ بکرا  پاسکخ بکه        چگونه مي

 گیر  از ماه رمضکان  در بهره  بهره گرف   زیرا ایدان الگویي موفق ها  مع ومان رهنمود

و هکم دیگکران را     نمودنکد  ، هم خکود از ایکن مکاه خکوب اسکتفاده مکي      اهل بی . هستند

مناسکب دیکدیم ککه ایکن     . کردند که چگونه از این ماه بزرگ کمال بهره را ب رند راهنمایي مي

گفتني اس ، رویدرد کلي این جلسکات، بکر ارائکه سکیره     . تقدیم کنیمجلسه  دوبحث را طي 

گاهي به تناسب بحکث، بکه گفتکار و ککردار      در ماه رمضان م تني اس  و ال ته مع ومان

 .عالمان دین نیز اتاره تده اس 

 :گوییم اما در نوتتار حاهر، درباره موهوعاتي همچون اهمی  و آداب این ماه سخن مي

 شناخت ماه رمضان. 1

استفاده از فرص  ماه رمضان، نیازمند تناخ  آن اس  و تکا ایکن مکاه تکریف را ندناسکیم،      

هکا  قکرآن و اهکل     راه تناخ  آن استفاده از آموزه. مند تویم درستي بهره ن بهتوانیم از آ نمي

ها  سال اس   ماهي که رسکول   ترین ماه از منظر اسالم، ماه رمضان از مهم. باتد مي بی 

 : فرماید حضرت در خا ه تع انیه مي. یاد کرد« ماه هیاف  خدا»از آن به عنوان   اکرم

برک ، رحم  و مغفرت  ماهى که در پیدگاه الهکي   ما ماه خدا بارو  آورده به ت! ا  مردم»

هکاى آن، برتکر از همکه     ها برتر اس  و روزهاى آن، برتر از همکه روزهکا و تکب    از همه ماه

ساعات آن نیز برتر از همه سکاعات اسک  و ایکن، مکاهى اسک  ککه در آن بکه        . هاس   تب

. هاى تما تس یح، و خوابتکان ع کادت اسک     سفَدر این ماه، نَ. اید ي خدا فراخوانده تدهمهمان

  «.عمل تما در این ماه، مورد پذیر  درگاه خدا و دعایتان مستجاب اس 

ماه روزه، ماه اسالم، ماه طهکارت، مکاه   ... »: فرماید با ادبیات عارفانه مي همچنین امام سجاد

جه ، برترى آن مکاه  قرآن را در آن نازل کرد و بدین خدا که  ماهى .اس  ماه قیام و آزمایش

آن حضکرت در    «.هاى آتدار روتکن نمکود   ها بر پایه احترام فراوان و فضیل  را بر سایر ماه

خداونکد تکو را   »: فرماید فراز  از دعا  رؤی  هالل ماه رمضان، خااب به این ماه بزرگ مي
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هد و روزگکار از  خواهم که تو را ماه برک  قرار د مي  از خدا. کلید ماه نو برا  کار نو قرار داد

  «.برک  آن نداهد

اسک   آن ، بیانگر «ماه نزول قرآن »و « ماه اسالم»، «کلید نور»: ماه با ع اراتي ماننداین توصیف 

که ماه رمضان، فرصتي استثنایي اس   به طور  که اگر انسان در این ماه، پرونکده خکویش را   

فرصکتي  در ایکام دیگکر، چنکین     ها  اعمال خکود را ج کران ننمایکد،    بازخواني ندند و کاستي

 .برایش فراهم نخواهد تد

 استقبال از ماه رمضان. 2

انکد ککه ورود بکه ایکن مکاه، آداب و       از معرفي ماه رمضان، به مکا آموختکه  پس  مع ومان

آداب دارد  بکا ایکن تفکاوت ککه در      يمهمکان ککه حضکور در    گونکه  ترایط خاصي دارد  همان

هر دو از بندگان خدا هستند  اما در هیاف  ماه رمضکان،  و میزبان،  مهمانها  دیگر،  هیاف 

اهکل  . کنکیم ي را بیدکتر رعایک    مهمانرو، باید آداب  ازاین. اویند مهمانخدا میزبان و بندگان 

هکا    رفتنکد و در قالکب   برا  ورود به ماه رمضان، نخس  به استق ال ماه رمضان مي بی 

،  تمام به آراستگي ظکاهر  و معنکو  خکود   مختلف، مانند خواندن دعا  رؤی  هالل و یا اه

سکید بکن   . تکد  ا  بود که در آنان تحول ایجاد مي آمادگي به گونه. تدند آماده ماه رمضان مي

تغییکر   رسید، رنگ چهره پیام ر اککرم  وقتى ماه م ارك رمضان فرا مى: کند طاووس نقل مى

   .پرداخ  به نماز و دعا مىبسیار کرد و  مي

ککه   رفک   چنکان   نیز با خواندن دعا  رؤی  هالل به استق ال ماه رمضکان مکي   امام سجاد

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَبَانَا بِدِِنِهِ، وَاخْتَََّّنَا بِمِلَّتِذهِ، وَََذبَّلَنَا فِذي    »: کرد هنگام حلول ماه رمضان، دعا مي

رَ رَمَضَانَ، شَذهْرَ الَِّّذيَا ِ، وَشَذهْرَ الْإَِْذلَا ِ، وَشَذهْرَ      جَعَلَ مِنْ تِلْكَ السُّبُلِ شَهْرَُِ شَهْ... َُبُلِ إِحْسَانِهِ

بکه مکا   را حمد و سراس خداونکدى ککه دیکن خکود        ... الطَّهُورِ، وَشَهْرَ التَّمْحِيصِ، وَشَهْرَ الْقِيَا 

هاى احسان خود درآورد و یدکى از   د و ما را به آیین خویش اخت اص داد و به راهکرارزانى 
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که در برابر ما گدوده، ماه او، ماه رمضان اس   ماه صیام و ماه اسالم، مکاه پکاکیزگى   ها  آن راه

 « .و ماه برپایي نماز ها، ماه رهایى از گناهان ازآلودگى

، بلدکه دیگکران را نیکز بکه ایکن امکر        رفتنکد  ، نه تنها خود به استق ال این ماه ميمع ومان

سه روز مانده بکه مکاه رمضکان، بکه بکالل دسکتور        که رسول خدا کردند  چنان سفار  مي

 : فرمود رف  و مي کرد و بر من ر مي پس مردم را جما مي. داد که در میان مردم جار بزند مي

در آن، تک ي وجکود   . هاسک   همانا این ماه به تما رو  آورده و آن سَرور همه ماه! ا  مردم»

دوزخ بسکته و درهکا  بهدک  گدکوده      در این مکاه، درهکا   . دارد که از هزار ماه بهتر اس 

هرککه ایکن مکاه را دریابکد و آمرزیکده ندکود، خداونکد او را از رحمک  خکود دور          . تود مي

   «.گرداند

دند ککه بکه اسکتق ال مکاه رمضکان      کر ها  خود سفار  مي به خانواده همچنین مع ومان

  خکود را بکه   هکا  جکان »: هنگام حلول ماه رمضان به فرزندانش فرمکود  امام صادق. بروند

تکود و در   ها نوتته مي و اجل ها ها، قسم  تال  و کوتش وادارید  زیرا در این ماه، روز 

در این ماه، ت ي هسک  ککه   . گردد توند، نوتته مي ان خدا که بر او وارد ميمهمانها   آن، نام

  «.عمل ع ادت در آن، از عمل هزار تب بهتر اس 

 غسل. 3

طورکه به آمادگي معنو  نیکاز دارد، بکه آراسکتگي و طهکارت      همان، ونداورود به هیاف  خد

ککه مرحکوم تکیخ     ها  ظاهر ، غسل اس   چنان یدي از آراستگي. ظاهر  نیز محتاج اس 

و  6دکنک  ل ماه رمضان، بکه اهمیک  غسکل ت کریح مکي     اوّروز ع اس قمي در آداب و ترایط 

از یکک سکو ع کادت     ،غسکل  1.ها  قدر، غسکل اسک    تود که یدي از آداب تب یادآور مي

نظافک    ، مایکه انجام تود و از سو  دیگر« نیّ  تقرّب و اطاع  خداوند»به  دچون بای  اس 

وتو  بدن، هر مکؤمني خکود را بکرا  حضکور در      چون با تس   باتد مي جسم و بهدات 

                                                           

 . ، ص 33ج  بحار األنوار،،  مجلسي.  

 .1 ، ص  ، ج إقبال ايعمالابن طاووس،  . 

 .318، ص مفاتيح الجنانشيخ عباس قمي، . 3

 .  35همان، ص . 3



 

 

 

 
   11  به استقبال رمضان: در ماه رمضان  سيره معصومان: مجلس دوم

در مکاه   مع کومان  .دکنک  با اهل ایمان آماده مي اثربخشمجاما عمومي و مالقات سالم و 

ککه  نمودنکد  همچنکان   دادند و دیگران نیز را بکه آن سکفار  مکي    این کار را انجام مي رمضان

نیکز   امکام بکاقر   6.ککرد  در دهه آخر ماه م ارك رمضان، هر تکب غسکل مکي    پیام راکرم

امکام    .نمکود  وپکنجم را غسکل مکي    وسکوم و بیسک    ویدکم، بیسک    ها  نوزدهم، بیس  تب

ویدککم و  هککا  هفککدهم، نککوزدهم، بیسکک  هککرکس بککرا  تککب»: فرمککوده اسکک  صککادق

، از گناهکان  کندرود، غسل  بودن آنها مي «تب قدر» حتمالسوم ماه م ارك رمضان که او بیس 

  «.تود که از مادر متولد گردیده اس  گردد و مانند روز  مي پاك مي

 خواندن دعاي رؤیت هالل. 4

دار، در ماه رمضان به هیاف  معنوى دعوت تکده، ط یعکى اسک  ککه بایکد       که روزه رو از آن

رو،  ازایکن . یدي از آداب، خواندن دعکا  رؤیک  هکالل اسک     . کندآداب هیاف  را رعای  

. خواندنکد  ، دعا  رؤیک  هکالل مکي    هنگام دیدن هالل ماه رمضان و اهل بی  پیام ر

دیکد، رو بکه ق لکه     هکالل مکاه رمضکان را مکي     هرگکاه  رسول خکدا : فرماید مى امام باقر

  اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِِمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإَِْلَا ِ وَالْعافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ اللَّهُذمَ »: گف  ایستاد و مى مى

ایکن مکاه   ! خکدایا    هُمَّ ََلِّمْهُ لَنَا وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا وَََلِّمْنَا فِيهاللَّ  فِيهِ  وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ  وَقِيَامَهُ  ارْزُقْنَا صِيَامَهُ

و  [هکا  و روزى وسکیا و رفکا بیمکارى   ]سالم  و اسالم و عافی  تمام ایمان و را با امنی  و 

ما را بکراى مکاه رمضکان و ایکن مکاه را      . تالوت قرآن و توفیق در نماز و روزه، بر ما وارد کن

 «.براى ما، سالم گردان تا ماه رمضان تمام گردد

اللَّهُذمَّ أَدْخِلْذهُ   »: خواند ایستاد و این دعا را مي هنگام رؤی  هالل رو به ق له مي امام صادق

  «.إَِْلَا ِ وَالْيَقِينِ وَالْإِِمَانِ وَالْبِرِّ وَالتَّوْفِي ِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَىعَلَيْنَا بِالسَّلَامَةِ وَالْ
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سالمتي، اسالٌ، یقين، ایمان، نيكوکاری و توفيق انجلاٌ اعملالي کله دوسلت     خدایا، این ماه را با »: همان .1
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 آثار و فواید روزه. 5

  امکا  کنکد  همه واج ات اهمی  دارند و انجام آنها سعادت دنیا و آخرت انسکان را تک مین مکي   

. روزه، از جملکه ایکن واج کات اسک     . و واالیي برخوردارند  برخي واج ات، از اهمی  ویژه

در . توان به جه  وجود آثار مهم مادى و معنکوى در روزه دانسک    چرایي این اهمی  را مي

 :کنیم ادامه، برخي از این آثار را بیان مي

 ـ تقواگرایی

و غرایکز  « یک  تقو»، و اراده انسکان را  «تلایف»از فواید مهم روزه این اس  که روح انسان را 

غکذا  م کرف  دار باید در حال روزه با وجود گرسنگى و تدنگى، از  روزه. کند مى« تعدیل»را 

و آب و همچنین لذت جنسى چدم بروتد و عمالً ثاب  کنکد ککه همچکون حیکوان در بنکد      

هکا و   تواند زمام نفس سرکش را به دس  گیکرد و بکر هکوس    اسا ل و علف نیس   بلده مى

را از عکالم حیوانیک  ترقکى داده، بکه     آدمکي  خالصکه ایندکه روزه   . رددتهوات خود مسلط گ

بیکان  « تقکوا »قرآن کریم فلسکفه روزه را    .دهد جهاني سرتار از طهارت و انسانی  صعود مى

   كُذمْ تَتَّقُذون  ِا أُِّهَا الَّذِِنَ آمَنُوا ُْتِبَ عَلَيْكُمُ الَِّّيا ُ َْما ُْتِبَ عَلَى الَّذِِنَ مِنْ قَذبْلِكُمْ لَعَلَّ »: دکن مي

روزه بر تما نوتته و مقرر تده  همان گونه که بر کسکانى ککه   ! اید اى کسانى که ایمان آورده

 « .پرهیزکار توید  تاید. پیش از تما بودند، مقرر تد

أَفْضَذلُ  بهترین عمل در ایکن مکاه، پرهیکز از گنکاه اسک       »: بر همین اساس، رسول خدا فرمود

   «.الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِ ِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا

 روزه گویکککککد ککککککرد تقکککککوا از حکککککالل 
 

  در حککککرامش دان کککککه ن ککککود ات ککککال  
 

نمودند که در این مکاه،   رو، ت کید مي ازاین. برا  روزه اهمی  خاص قایل بودند اهل بی 

ال تکه از منظکر ایدکان، روزه، تنهکا     . کسي روزه نخورد و حرم  این واجب الهي راحفظ کند
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و چدکم انسکان نیکز روزه داتکته       ، گکو   پرهیز از خوردن و آتامیدن نیس   بلده باید زبان

وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا َِحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبََّْذارَُْمْ وَعَمَّذا   »: فرمود رسول خدا. باتند

   «.مَاعُ إِلَيْهِ أََْمَاعَكُمْلَا َِحِلُّ الِاَْتِ

اى، بکه مکا الهکام     آنچه ما را در این ماه از آن منا کرده! بارخدایا»: عرهه دات  امام سجاد

که اعضاى بدن خویش را از معاصى تکو بکازداریم    سان داتتن یارى ده  آن کن و ما را به روزه

بیهوده گکو  نسکراریم و بکه    کارگیریم تا به هی  سخن  و در آنچه س ب خدنودى توس ، به

هی  لهو و بازیچه ننگریم و به هی  ممنو  دسک  نگدکاییم و بکه سکوى هکی  حرامکى گکام        

هاى خود جکاى نکدهیم و زبانمکان جکز      اى، در تدم برنداریم و چیزى جز آنچه حالل کرده

سخن تو نگوید و رنجى بر خود هموار ندنیم، جز آنده ما را به ثکواب تکو نزدیکک سکازد و     

   «.تو در امان داردعذاب ندنیم، جز آنچه ما را از  کارى

حضکرت  . سک  دار ا که روزه گوید  درحالي تنید که زني به کنیز  ناسزا مي روز  پیام ر

. روزه هسکتم ! ا  رسول خکدا : عر  کرد! بخور: دستور داد طعامي آورند و به آن زن فرمود

: دهي؟ سکرس فرمکود   فحش مي چگونه روزه دار ، در صورتي که به کنیزت: حضرت فرمود

ها نیس   خداوند روزه را از تمامي آنچه ککه   ها و آتامیدني روزه، فقط خوددار  از خوردني

    وَأَْْثَذرَ الْجُذوَّاعَ    قَذلَّ الَُّّذوَّا َ  »: گکاه فرمکود   آن. برد، حجاب قرار داده اس  روزه را از بین مي

 «!بسیارداران واقعي کم هستند و گرسنگان  چقدر روزه

انکد و بکه همکین     حقیق  این اس  که مت سفانه امروزه برخي از تقکوا  الهکي فاصکله گرفتکه    

پاتکیدن بعضکي    ها  اجتماعي ماننکد سکرق ، افکزایش یافتکه و باعکث ازهکم       جه ، ترارت

ها  پیدین، گنکاه را عامکل    قرآن کریم هنگام بازخواني سرگذت  ام . ها تده اس  خانواده

وَاِْمُ اللَّذهِ مَذا َْذانَ    »  :فرماید در این باره مي علي  .داند عذاب مياصلي سقو  آنان و نزول 

                                                           

زبانتلان را نگله داریلد و از آننله نگلاه بلدان روا نيسلت،        »: 3، ص  ، ج  إقبال ايعملال ابن طاووس،  . 

 «.هایتان را نگه دارید دادن بدان حالل نيست، هوش چشمانتان را ببندید و از آننه هوش

 .85 ، ص الصحيفة السجادیه ، بن الحسينعلي  . 

 .66 ، ص  ، ج  وسائل الشيعهحرّ عاملي،  .3

 .6، آیه  انعاٌ. 3
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ظَلَّذا ٍ  قَوْ   قَطُّ فِي غَضِّ نِعْمَةٍ مِنْ عَيْ ٍ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلَّا بِذُنُوبٍ اجْتَرَحُوهَا لِذأَنَّ اللَّذهَ تَعَذالَى لَذيْ َ بِ    

نعم  زنکدگي بکاز گرفتکه ندکد، مگکر بکه       هی  ملتي از آغو  ناز و ! به خدا سوگند   لِلْعَبِيد

 «.کند واساة گناهاني که مرتدب تدند  زیرا خداوند هرگز به بندگانش ستم نمي

کننده دعکا یکاد    همچنین حضرت در دعا  کمیل، از گناه به عنوان تغییردهنده نعم  و ح س

   «.حبِ ُ الدُّعاءتَ ...تُغَيِّر النِعَم  الَّتى  الذُّنُوبَ  اغفِر لِيَ  اللّهمّ»: کرده اس 

. فضیل بن عیا  که عارفي نامدار اس ، تاگرد  داتک  ککه از برتکرین تکاگردان او بکود     

. تکد « یکس »هنگامي که دچار بیمار  تد، فضیل به بالین او آمد و مدکغول خوانکدن سکوره    

. «ال إلکه إال اا »: فضکیل سکاک  تکد و گفک  بگکو     ! این سوره را نخوان! استاد: تاگرد گف 

 ! گویم  زیرا از توحید بیزارم نمي: گف 

در نهای ، او در آن حال از دنیا رف  و فضیل از مدکاهده چنکین حکالتي، بسکیار پریدکان و      

از کنار بستر تاگرد  برخاس  و به خانه خود رف  و بیرون نیامکد تکا ایندکه    . ناراح  تد

تکو  : گفک  فضکیل بکه او   ! برنکد  در خواب دید تاگرد  را به سو  آتش دوزخ و عذاب مي

برترین تاگرد کالس من بود ، چه تد که معرف  را از دس  داد  و به چنکین سرنوتکتي   

 :آلوده به سه گناه بودم: گرفتار تد ؟ تاگرد پاسخ داد

 چیني  سخن. 6

 حسادت . 2

ام  دچار مرهي بودم و ط یب به من گفته بود باید سالي یک قدح تراب بنوتم تا بیمکار  . 6

   .اه، سرنوت  من را عو  کرد و دچار سوء عاق   نموداین سه گن. رفا تود

نمودن رذایکل   کن ماه رمضان، فرص  ارزتمند  برا  تناسایي گناهان، و تمریني برا  ریده

از ماه رمضان به عنوان ماه محوکننده گناهکان یکاد    بر این اساس، امام سجاد. اخالقي اس 

تکو ا  مکاه    سکالم بکر     الْعُيُوب  لِأَنْوَاعِ  وَأََْتَرَوَ  لِلذُّنُوبِ  أَمْحَاوَ  مَا َْانَ  عَلَيْكَ  السَّلَا ُ»: کند مي

«.تر از هر چیز  نس   به عیوب انسان م ارك رمضان که محوکننده گناه هستي و پوتاننده

                                                           

 .15 ، ص 58 ، خطبه نهج البالغهصبحي صالح، .  

 . 1 ، ص مفاتيح الجنانشيخ عباس قمي، .  

 . 85، ص 8، ج تفسير حكيم حسين انصاریان،. 3

 .58 ، ص 31، دعای  الصحيفة السجادیه ،حسينالعلي بن . 3
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 ـ یادآوري معاد

هایي همراه اس  که انسان را هر لحظکه بکه سکو     روزه، با گرسنگي و تدنگي و محدودی 

داند که خداونکد او   دار ميروزه. کندتود، رهنمون ميها دن ال ميکه از این محدودی  هدفي

بنابراین، یکاد آخکرت و رهکای  و    . مند خواهد کرد ، از پاداتي بزرگ بهره را در جهاني دیگر

  الََّّذوْ ُ »: فرمود پیام ر اکرم. داراس ها  الهي از عمل ع اد  روزه، همواره با روزهپادا 

کنکد ککه     دار گوتکزد مکي  این روای ، همواره به روزه« .روزه، سرر آتش اس    النَّار  ةٌ مِنَجُنَّ

حکال  . روزه، در قیام  برا  او سرر از آتدي اس  که و  به واساه گناهانش افروخته اسک  

ا  بدوتد تکا در قیامک ،   باید با اعمال نیک و دور  از گناهان، برا  ارزتمندتر تدن روزه

داننکد ککه در حالک     داران مکي از سکو  دیگکر، روزه  . را از آتش جهنم حفکظ کنکد   روزه او

-ها، بکه یکاد سکختي   کنند و با تحمل دتوار دار ، زادوتوته برا  آخرت خود مهیا مي روزه

لِكَذيْ    إِنَّمَذا أُمِذرُوا بِالََّّذوْ ِ   »: فرمود امام رها. افتندها  روز قیام  و حسابرسي اعمال مي

انکد تکا درد   مردم به انجام روزه امکر تکده    أَلَمَ الْجُوعِ وَالْعَطَ ِ فَيَسْتَدِلُّوا عَلَى فَقْرِ الْآخِرَةَِعْرِفُوا 

از همکه  « .گرسنگي و تدنگي را بفهمند و به واسکاه آن، فقکر و بیچکارگي آخکرت را بیابنکد     

بکه فدکر مردگکان      «السُّرُورألّلهُمَّ أدخِل عَلي أهلِ القُبُورِ»دار با خواندن دعا   تر اینده روزه مهم

گیرد و این حقیق  را پکیش رو دارد ککه قافلکه مکرگ در      افتاده، درباره آینده خود ت میم مي

 . حرک  اس  و باید پیش از آنده با آن همراه تود، در اندیده جهان پس از مرگ باتد

اموتکي معکاد   ، عامکل اصکلي آن، فر   افتکد  امروزه که این همه جنای  و ظلم در دنیا اتفاق مکي 

د که ایکن امکر بکه جهک  فراموتکي معکاد       کن خداوند در بیان ستم ظالمان یادآور  مي. س ا

بکراى آنهکا عکذاب      لَهُمْ عَذاب  شَدِِد  بِما نَسُوا َِذوْ َ الْحِسذابِ؛  »: آمده« ص»در سوره . باتد مي

 «.تدیدى اس   به جه  فراموتي روز حساب

                                                           

 .5 ، ص  ، ج الكافي  کلينى،.  

 .5، ص 1 ج ، وسائل الشيعهحرّ عاملي، .  

 «.خدایا، بر هور خفتگان، شادی بفرست»: 51 ، ص  مفاتيح الجنانشيخ عباس قمي، . 3

 .6 ص، آیه . 3
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 ـ همبستگی اجتماعى

باتد  یعني مردم در ماه م ارك رمضکان، گرسکنگي    اعي نیز دارا  اثر ميروزه در عرصه اجتم

فهمنکد ککه آنکان چگونکه بکا      افتند و مينمایند و به یاد مستمندان مي را با جان خود تجربه مي

بر کسى پوتیده نیس  که روزه، یکک درس مسکاوات و   ». کنند وپنجه نرم مي گرسنگي دس 

با انجام ایکن دسکتور مکذه ى، افکراد مکتمدن هکم وهکا         برابرى در میان افراد اجتما  اس  

ال تکه ممدکن اسک  بکا       یابنکد و هکم   گرسنگان و محرومان اجتما  را به طور محسوس درمى

توصیف حال گرسنگان و محرومان، سیران را متوجه حال گرسنگان ساخ   ولکى اگکر ایکن    

اگکر کدکورهاى ثروتمنکد    راستى ... مسئله جن ه حسى و عینى به خود بگیرد، اثر دیگرى دارد

جهان چند روز را در سال روزه بدارند و طعم گرسنگى را بچدند، باز هم این همکه گرسکنه   

   «در جهان وجود خواهد دات ؟

وَهُذوَ شَذهْرُ   »: یکاد ککرده و فرمکوده   « سکات وامکاه م »از ماه رمضان بکه عنکوان    رسول خدا

نقل تکده ککه    در حدیثي از امام صادق« .رمضان، ماه همدرد  با دیگران اس    الْمُوَاََاةِ

لِكَذيْ    إِنَّمَا أُمِذرُوا بِالََّّذوْ ِ  » :هدام بن حدم از عل  تدریا روزه پرسید و امام در پاسخ فرمود

ین دلیل واجب تده اسک  ککه   روزه، به ا   َِعْرِفُوا أَلَمَ الْجُوعِ وَالْعَطَ ِ فَيَسْتَدِلُّوا عَلَى فَقْرِ الْآخِرَة

میان فقیر و غنى مساوات بر قرار گردد و این، به دلیل آن اس  ککه غنکى، طعکم گرسکنگى و     

: کنکیم  در دعا  ماه رمضان دعا مي« .تدنگي را بچدد و به یاد فقر و ندار  روز آخرت بیفتد

 «.أَشْبِعْ ُْلَّ جَائِع  فَقِيرٍ، اللَّهُمَ  ُْلَ  أَغْنِ  اللَّهُمَ»

 دادن افطارى. 6

و   هکا  نیدکو   ساز  معاترت این امر، در نهادینه. دادن اس  ، افاار  ها  حسنه یدي از سنّ 

دیگران را به این سنّ  پسکندیده سکفار     اهل بی . ، نقش اساسي دارد انجام صله رحم

                                                           

 . 63، ص  ج  ،تفسير نمونه ،مكارٌ شيرازی و دیگران . 

 .351، ص  1 ، ج  وسائل الشيعهحرّ عاملي، .  

 .5، ص  همان. 3

 «.هر هرسنه را سير نما! خدایا! نياز کنهر نيازمند را بي! خدایا»: 51 ، ص  مفاتيح الجنانشيخ عباس قمي، . 3
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فَطَّذرَ مِذنْكُمْ   مَنْ ... »: در خا ه تع انیه فرمود رسول اکرم. کردند نموده، خود بدان اقدام مي

 6 بِذه صَائِماً مُؤْمِناً فِي هَذَا الشَّهْرِ َْانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْ ُ رَقَبَذةٍ وَمَغْفِذرَةٌ لِمَذا مَضَذى مِذنْ ذُنُو     

ا  را بکه   دار  را در ماه رمضان افاار  دهد، خداوند ثواب آزادکردن بندههرکس مؤمن روزه

 « .بخددرا مي او داده و گناهان گذتته او

گرفک ، دسکتور    روزه مکى  العابکدین  هنگامى که امکام زیکن  : روای  تده از امام صادق

 .ریختنکد  هکا مکى   و در دیکگ کردنکد   مکي تدکه   بریدند و آن را تدکه  داد گوسفندى را سر مى مى

، بکوى آبگوتک  را    زد و در حالى که روزه دات  ها سرمى حضرت در وق  غروب به دیگ

ایکن کاسکه را بکراى فکالن ککس، و      ! هکا را بیاوریکد   کاسه: فرمود گاه مى و آن دکر استدمام مى

. تکد  تمکام مکي   کردند تا آبگوت  ها را پُر مى همین طور، کاسه. دیگرى را براى فالني بددید

 2.کرد سرس خود با نان و خرما افاار مى

اس  که ایکن سکنّ    دادن در حال گستر  اس   اما انتظار آن  بحمداا، در جامعه ما افاار 

یدي از آثار مهم این امر، انجام صله رحم اس   صله رحکم  . نیدو بیدتر مورد توجه قرارگیرد

: اسک  تکده    در حالي که در اسالم بدان ت کیکد فراوانکي   گردیدهرنگ  مت سفانه در جامعه کم

آنچه را خداوند بکه پیوسکتنش فرمکان داده    که  آنان 6 ...وَالَّذِِنَ ََِِّلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ ُِوصَلَ»

 « ... .دهند پیوند مي

: ککه در ایکن مکاه، صکله رحکم انجکام دهیکد       ککرد  در خا ه تع انیه سفار   رسول خدا

دادند و خود پیدکگام در ایکن امکر     به صله رحم اهمی  مي اهل بی  1«.وَصِلُواأَرْحَامَكُمْ»

 5بکن حسکن   و ع کداا   بین امکام صکادق   ت انگاهي بود که: گوید صفوان جمال مي. بودند

دیکدم  . ص حگاهان برا  کار  از خانه بیکرون رفکتم  . ا  پیش آمده، از هم جدا تدند مداجره

ع کداا  )ابومحمکد  : گویکد  بن حسن ایستاده و به کنیز او مي بر در خانه ع داا  امام صادق

                                                           

.33 ص ، فضائل األشهر الثالنةشيخ صدوق،  . 

.31 ، ص 1 ، ج وسائل الشيعهحرّ عاملى، .  

 .  رعد، آیه . 3

 .، خطبه شعبانيهمفاتيح الجنانشيخ عباس قمي، . 3

 .است ، نوه اماٌ حسن مجتبي«حسن مثني بن  عبدا  ». 1
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چه تده ککه بکه ایکن    ! ابا ع دااا  : ع داا از خانه بیرون آمد و گف ! را خ ر کن( بن حسن 

ککدام  : گف . ا  از قرآن را خواندم که مضاربم کرده اس  دیدب آیه: ا ؟ فرمود زود  آمده

ککه   آنکان   ...وَالَّذِِنَ ََِِّذلُونَ مَذا أَمَذرَ اللَّذهُ بِذهِ أَنْ ُِوصَذلَ      »: فرماید خدا  تعالي مي: آیه؟ فرمود

ع کداا  « .ترسند داده و از سختي حساب قیام  ميپیوندند آنچه را خدا به پیوند  فرمان  مي

گاه همکدیگر   آن. حق با توس   گویي من هرگز این آیه را در کتاب خدا نخوانده بودم: گف 

 6.را در آغو  کدیدند و گریستند

خویداونداني دارم که با آنان پیوند و راباکه  : آمد و عر  کرد مرد  خدم  رسول خدا

گاه خدا هکم تکو    آن: حضرت فرمود. ام آنان را ترك کنم ت میم گرفته. دهند دارم  اما آزارم مي

به کسي که تو را محکروم ککرده،   : فرمود پس چه کنم؟ رسول خدا: گف . کند را ترك مي

با کسي که از تو بریده اس ، راباه برقرار ساز و از کسکي ککه بکه تکو سکتم ککرده،       . عاا کن

  «.ن تو خواهد بودهرگاه چنین کرد ، خداوند پدتی ا. درگذر

 آداب افطار .7

ها  ماه رمضان، نظم و آداب و ترایط دارد، افاکار نیکز در ایکن مکاه،      طورکه همه برنامه همان

 . ندکرد این آداب را رعای  مي اهل بی . آداب و ترایط دارد

در وقک    پیام ر: فرماید مى امام صادق. از افاار اس پیش یدي از آداب، خواندن دعا 

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّذتِ  »: خواند افاار این دعا را مى

پکس آن را  . دیمروزه گرفتیم و بر روزى تو افاکار ککر  براى تو ! بارخدایا   الْعُرُوقُ وَبَقِيَ الْأَجْرُ

  «.ها تر گد  و ثواب باقي ماندبا آتامیدن برطرف تد و رگتدنگي . از ما برذیر

أَفْطَرْنَذا    رِزْقِذكَ   صُذمْنَا وَعَلَذى    لَكَ  اللَّهُمَ  اللَّهِ  بِسْمِ»: دات  هنگام افاار عرهه مي امام علي

. بر روزى تو افاکار ککردیم  براى تو روزه داتتیم و ! خدایا    مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  فَتَقَبَّلْهُ

 «.همانا که تو تنوا و دانایى. پس آن را از ما ق ول نما

                                                           

 .11 ، ص  ، ج الكافي کليني،.  

 . 5، ص  5، ج بحار األنوار ، مجلسي . 

 .51 ، ص 3 ، ج الكافي،  کليني .3

 .6  ، ص  ج  ، مصباح المتهجّد وسالح المتعبّدمحمد بن حسن طوسى، . 3
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دنکد، احکادیثي نقکل تکده ککه از آن جملکه       کر با چه چیزى افاار مکى  اما اینده اهل بی 

 : توان به این موارد اتاره کرد مي

  دککر  با آب و خرما و یا آب و رطب افاار مکى  که پیام ر اکرمکرده روای   امام باقر ک

   .نمود تد، افاار مى و اگر تیرینى و حلوا ن ود، با تدر که از نى گرفته مى

  .دوس  دات  که با تیر افاار کند کند که حضرت على نقل مى ک امام باقر

 حفظ حرمت ماه رمضان . 8

رو،  ازایکن . ضان حفکظ تکود  همواره مواظب بودند که حرم  و قداس  ماه رم اهل بی 

 . نمودند ده، بر او حد جار  ميکرتدت برخورد  خورد، به با کسي که روزه مي

. آوردنکد  او را نکزد امکام علکي   . در روز ماه رمضان تکراب خکورد  ( تاعر)گویند نجاتى 

، (هدتاد هکربه تازیانکه  )خوارى  حضرت پس از یک تب زندان و اجراى حد ترعى تراب

 1.هافى، به دلیل تدستن حرم  ماه رمضان، به او زدبیس  هربه تالق ا

  رَعَذى   وَمَذا أََْذعَدَ مَذنْ   »: و فرمکوده کرده نیز به حفظ حرم  ماه رمضان اتاره  امام سجاد

 «!که احترام تو را حفظ کرد کسي چقدر سعادتمند تد آن   بِك  حُرْمَتَكَ

حرم  ماه رمضان را حفظ کنیم تا آثار برککات آن را در   اهل بی  ما نیز باید به پیرو  از

ها  اجتمکاعي در مکاه   دهد که آسیب ها  آمار  ندان مي داده. خود و جامعه مداهده نماییم

ماابق گزار  نیرو  انتظامي، آمار ارتدکاب جکرایم   . م ارك رمضان، کاهش چدمگیر  دارد

طول ماه رمضان بیش از پنجاه درصکد   سرق ، نزا  و قتل، در: ها  اجتماعي از ق یلو آسیب

  1.یابد کاهش مي

                                                           

 .15 ، ص 1 ، ج وسائل الشيعهحرّ عاملى، .  

 .همان . 

 .18  ، ص همان .3

 . 6  ، ص 5، ج الكافيکليني، . 3

 .58، ص 31، دعای  الصحيفة السجادیه، علي بن الحسين. 1

 .383 /8/ روزنامه هموطن سالٌ، . 6





 مجلس سوم

 در ماه رمضان  سيره معصومان

 نیایشقرآن و  ماهرمضان، 

 *رضا انصاري والمسلمين علياالسالم  حجت

برای هلر چيلز، بهلاری اسلت و       لِكُلِّ شَيءٍ رَبيع  وَرَبيعُ القُرآنِ شَهرُ رَمَضان؛»: جعفر عن أبي

 «.بهار قرآن، ماه رمضان است

 با قرآناُنس رمضان، ماه . الف 

دادن و رعایک  آداب مکاه    در خ کوص اهمیک    با بخدي از سیره مع ومان اوّل،جلسه 
در ایکن   دیگر از سکیره مع کومان  هایي  ذکر قسم در این جلسه، به . رمضان آتنا تدیم

آن . شیدربکاره قکرآن و نیکا    گفتکار و سکیره اهکل بیک     بیان ورزیم  یعني  ماه م ادرت مي
بکه  و دیگکران را نیکز    نمودند ميها  آن عمل  ه، به آموزهکردبزرگواران قرآن کریم را تالوت 

                                                           

  .پژوهشگر حوزه علميه *

 .631، ص  ، ج الكافيکلينى، .  
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ت کید داتتند که در مکاه رمضکان، بیدکتر بکه قکرآن       مع ومان. کردند این امر سفار  مي
 : پردازیم هایي چند در این باره مي در این نوتتار، به ت یین محور. توجه کنیم

 پيوند ماه رمضان با قرآن. 1

مکاه   اگر یک تب آن، بهتکر از هکزار  . ها  ماه رمضان، نزول قرآن در آن اس  یدي از ویژگي

مکاه رمضکان،      شَهْرُ رَمَضانَ الّذذي أنْذزِلَ فيذهِ الْقُذرْآنُ    »: اس ، به دلیل نزول قرآن کریم اس 

تاید عل  اینده در روایکات از  « .که در آن، قرآن فرو فرستاده تده اس [ اس  يهمان ماه]
م امکا . یاد تده، به جهک  وجکود همکین پیونکد دوسکویه باتکد      « بهار قرآن»ماه رمضان به نام 

برا  هرچیز  بهار  اسک  و   2 ءٍ رَبِيع  وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ لِكُلِّ شَيْ»: فرماید مى باقر

بنابراین، بایسته اس  که در این مکاه تکریف، بکا قکرآن بیدکتر      « .بهار قرآن، ماه رمضان اس 
 .یمکن ارت ا  برقرار

 اهميت و فضيلت قرائت قرآن. 2

اِذا أَحَذبَّ اَحَذدَُْمْ أنْ   »: وگو با خداوند دانسکته و فرمکود   قرآن را گف تالوت  رسول خدا

هرگاه کسي از تما دوس  دات  با پروردگکار  سکخن بگویکد،     6 ُِحَدِّثَ رَبَّهُ فَلْيَقَرَإ الْقُرآنَ

 «.کندباید قرآن تالوت 

 کادت امک  مکن، تکالوت قکرآن      برتکرین ع  1 اَفْضَلُ عِبادَةِ اُمَتِي قِرآئَةِ الْقُرآنْ»: همچنین فرمود

 «.اس 
امکام  . بخش اس   امکا بکرا  جوانکان برککات خاصکي دارد       تالوت قرآن برا  همگان حیات

   وَدَمِذه   بِلَحْمِذهِ   اخْذتَلَطَ الْقُذرْآنُ    مُؤْمِنٌ  وَهُوَ شَاب   قَرَأَ الْقُرْآنَ  مَنْ»: در این باره فرموده صادق

را تکالوت کنکد، قکرآن بکا گوتک  و خکون او آمیختکه         انسان مؤمن که در سنّ جواني قرآن
«.تود مي

                                                           

 .3قدر، آیه  . 

 .631، ص  ، ج الكافيکلينى، .  

 .1 1، ص  ، ج کنزل العمال،  هندی الدین متقي حساٌ بن علي. 3

 .5 3، ص 85، ج بحار األنوارمجلسي، . 3

 .613، ص  ، ج الكافيکليني، . 1
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بخدد  اما تکب قکدر، زمکان     ها، جان آدمي را طراوت و ندا  مي تالوت قرآن در همه زمان
در : فرمکود  که امام بکاقر  تر  برا  این فیض اس  و ال ته آداب خاصي دارد  چنان مناسب

  الْمُنْذزَلِ   اللَّهُمَّ إِنِّي أََْذأَلُكَ بِكِتَابِذكَ  »: بگوییدتب قدر، قرآن را جلو  رو  خود بگدایید و 

خواهم به حق کتابي که نکازل تکده    از تو مي! خداوندا 6  ...وَمَا فِيهِ وَفِيهِ اَْمُكَ الْأَعْظَمُ الْأَْْبر

همچنکین از امکام   « ... .و به حق آنچه در آن اس  ککه نکام عظکیم و بکزرگ تکو در آن اسک       

هَذذَا    بِحَذ ِ   اللَّهُذمَ »: تده که در تب قدر، قرآن را بر سر بگذارید و بگوییکد روای   صادق

که او را با این قکرآن   کسي به حق این قرآن و به حق آن! خداوندا 2  ...وَبِحَ ِّ مَنْ أَرََْلْتَه  الْقُرْآنِ

 «... .ا  فرستاده
ده بودند  تا آنجا که امکام  در ماه رمضان تالوت قرآن را جزء برنامه خود قرار دا مع ومان
: گویکد  مکى  مغیکره  بکن  علکى   .دککر  در این ماه م ارك، چهل بار قرآن را خکتم مکى   سجاد

 دربکاره خکتم   جکدّت  از پکدرم : داتتم عرهه و رسیدم جعفر بن موسى حضرت خدم »
 تکوانى،  مکى  که اندازه هر به رمضان، ماه در: داد جواب حضرت .نمود سؤال تب در هر قرآن
 پکدرم  از بعکد  هم من. دکر مى قرآن ختم مرت ه چهل رمضان، در ماه پدرم پس، ازآن. بده انجام
  «.کنم مى چنین

 زدایی از قرآن مهجوریت. 3

زدایکي از قکرآن    انکد، مهجوریک    همواره بر آن ت کید نموده اهل بی  ي کهییدي از چیزها
. هکا  آن عمکل نمکاییم    ط ق آموزهبرا  این منظور، باید با قرآن بیدتر اُنس پیدا کنیم و . اس 

وَقذالَ  »: ماه رمضان، فرص  خوبي اس  که پرونده قرآني خودمان را بازخواني کنکیم تکا آیکه   

ُولُ ِا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً  . تامل حال ما ندود  «الرََّ

هکا  خکوبي برداتکته     ، گام قرآن ، قرائ  و تفسیر بحمداا، جامعه ما در عرصه تالوت، حفظ

د که این امر، کافي نیس   زیرا قرآن انتظکار دارد ککه فضکا  جامعکه،     کراس   اما باید اذعان 
                                                           

 .86 ، ص  ، ج إقبال ايعمالابن طاووس، .  

 .85 همان، ص .  

 . 5 ، ص مفاتيح الجنانشيخ عباس قمي، . 3

 .1، ص  51، ج بحار األنوارمجلسي، . 3

  «.قوٌ من این قرآن را مهجور کردندهمانا ! پروردهارا: و هفت فرستاده خدا»: 31فرقان، آیه . 1
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وبو  قرآني داتته باتد و همه مسلمانان هر روز این آیکه را آویکزه گکو  خکود قکرار       رنگ

 «.برایتان امدان دارد، قرآن بخوانیدپس هرقدر که    فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَان»: دهند

هکا  خکویش را بکا تکالوت آیکات       ما باید فرزندانمان را با تالوت قرآن م نوس کنیم و خانه

ها  خود را با خوانکدن قکرآن نکوراني     خانه    بِتِلَاوَةِ الْقُرْآن  نَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ»: الهي، نوراني نماییم

 امکام صکادق  . روز چنکد آیکه از قکرآن را بخکوانیم     هکر رو، بایسته اسک  ککه    ازاین« .کنید

نْذهُ  الْقُرْآنُ عَهْدُ اللَّهِ إِلَى خَلْقِهِ فَقَدْ َِنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ َِنْظُرَ فِي عَهْذدِِِ وَأَنْ َِقْذرَأَ مِ  »: فرماید مى

، تایسکته اسک  ککه    پکس . قرآن، عهدنامه خکدا بکرا  مکردم اسک        فِي ُْلِّ َِوْ ٍ خَمْسِينَ آَِة

 «.مسلمان در هر روز، پنجاه آیه از آن را بخواند

تر اینده همه ما باید به قرآن عمل کنیم تا جامعه به رتد و کمکال برسکد و اقتکدار     از همه مهم

 :به قول عالمه اق ال الهورى. اسالم نمایان گردد

 ککه بکر عکالم ندسک      نقش قکرآن چکون  
 

 هکککا  پکککاه و ککککاهن را تدسککک   نقدکککه
 

 فککا  گککویم آنچککه در دل مضککمر اسکک   
 

 ایککن کتککابي نیسکک ، چیککز  دیگککر اسکک  
 

 که در جکان رفک  جکان دیگکر تکود      چون
 

  جککان کککه دیگککر تککد جهککان دیگککر تککود
 

: را فرامو  کنکیم ککه فرمکود    سزاوار نیس  که وصی  پیدوا  تیعیان، امیر مؤمنان، علي

درباره قرآن  م ادا دیگکران در  ! خدا را! خدا را    غَيْرُُْم  بِهِ  بِالْعَمَلِ  لَا َِسْبِقُكُمْ  الْقُرْآنِ  اهلل اهلل فِي»

االسکالم پاکسکتان،    تکیخ سکلیمان نَکدَو ، تکیخ    « .عمل به دستوراتش از تکما پیدکى گیرنکد   

بکه او  . روز  در اوج تهرت اق ال الهور ، او را در تکهر الهکور مالقکات ککردم    »: گوید مي

که من و امثال من که عمر  را بکه تح کیل در علکوم مکذه ي      آور اس بسیار تگف : گفتم

ایم به اندازه تما در معارف اسالمي و ت ثیر آن در افدکار مکردم   کدام نتوانستهایم، هی گذرانده

باتکم   زعم تما توانسته اگر به: راز موفقی  تما در چیس ؟ اق ال در پاسخ گف . مؤثر باتیم

                                                           

 «.پذیر است، قرآن بخوانيد آننه براى شما امكان»: 1 مزمل، آیه.  

 .1 6، ص  ، ج الكافىکلينى، .  

 .615همان، ص . 3

 .55، ص کليات اشعار فارسيمحمد اقبال يهوری، . 3

 .  3، ص نهج البالغهمحمد بن حسين الشریف الرضي،  .1
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رترین عامل ذهني و فدر  من، مولود این خاطره باتکد ککه   در این باره موفق توم، تاید مؤث

روز  هنگام ص ح که مدکغول  . کردمدر نتیجه توصیه و تدویق پدرم، قرآن را زیاد ماالعه مي

: گاه پرسکید آن. تالوت قرآن بودم، پدرم از جلو  اتاق من ع ور کرد و مرا در همان حال دید

خواهد قکرآن   لیدن دلم مي! بسیار خوب»: گف « .مخوانقرآن مي»: خواني؟ گفتم چه مي! اق ال

« !گویکد چنان بخواني که گویا قرآن بر تو نازل تده اس  و خدا دارد با تکو سکخن مکي    را آن

پس، قرآن را به رو  مورد نظر او تکالوت   ازآن. ا  گذات این توصیة پدرم، در من اثر تازه

اس ، مولکودِ همکان    از من به جا  مانده بنابراین، اگر اثر  در ندر معارف اسالمي. کردممي

 6«.توصیه اس 

ککرد    نمود و در آن حال، گریکه مکي   کش قرائ  مي اق ال، قرآن را همیده با لحن جالب و دل

 2.تد ها  او تر مي حتي اوراق م حف نیز از اتک

را چنکین   اى، انکزواى قکرآن در جامعکه اسکالمي     اا خامنکه  ره ر معظم انقالب، حضرت آی 

 :دکن صیف مىتو

هکاى   امروز نگاهى به صحنه زندگى مسلمانان بیفدنید، ب ینید قرآن در کجاس ؟ در دسکتگاه »

هکا   هاى اقت ادى، در تنظیم روابط و مناس ات مردم با یددیگر، در مدرسکه  حدوم ، در نظام

هکاى ملکى میکان     هکا، در تقسکیم ثکروت    ها، در سیاس  خارجى و روابط با دولک   و داندگاه

بکیش   یکا  ها که کم وخوى مدیران جواما اسالمى و همه قدرهاى مل  مردم، در خلق قدرهاى

پذیرند، در رفتار فردى حدام اسکالمى، در روابکط زن و مکرد، در خکوراك و      از آنان ت ثیر مى

هکاى بکاندى، در    هکا و اندوختکه   ها، در سکررده  پوتاك، در کدام جلوه اصلى زندگى؟ در کاخ

سید جمال صد سال پکیش از  ... ها؟  عمومى و اجتماعى انسان ها، در کجاى حرک  معاترت

ککردن و خوانکدن بکر     دادن و زینک   گریاند که قکرآن مخ کوص هدیکه    گریس  و مى این مى

هاس ؟ در این صد سال، چکه تغییکرى حاصکل تکده اسک ؟ آیکا        ها و نهادن بر طاقچه مق ره

 6«کننده نیس ؟ وها قرآن براى ام  قرآن نگران
                                                           

 . 3، ص اُنس با قرآناکبر دیلمي،  علي.  

 .315، ص «قرآن و اقبال»، مقاله یادنامه عالمه امينيجعفر شهيدی و محمدرضا حكيمي، .  

 .363 ماه  ، بهمن اى ا  خامنه پياٌ آیت. 3
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 ا نسبت به قرآنسيره علم. 4

در ماه رمضان و هم بعد از آن، بهه الهتوق آهرآن     اهل بیت عالمان دین هم به پیروی از

وآتهی ذهیای امهاا را داخهل االها       »: کند نقل می( دباغ)چی  خانم مرضیه حدیده. پرداختند می

. هسهتند اند و مشغول آرائهت آهرآن    دیدا آرآن را باز کرده شدا، می بردا، وارد االا  که می می

، ذهنم را مشغول کهرده بهود الها اینرهه روزی بهه امهاا       (کثرق آرائت آرآن)مدالی این مسئله 

آهدر آهرآن    دیگهر چهرا ایهن   . شما سراپای وجودالان آرآن عملی است! حاج آآا: عرض کردا

ههرک  بوواههد از آدمیهت سهر در بیهاورد و آدا      : خوانید؟ اماا مرثی کردند و فرمودنهد  می

  «.رآن بوواندبشود، باید دائم آ

نمود؛ به طوری که یرهی   میرداماد، آرآن مجید را بسیار التوق می... »: نویسد محدث آمی می

از   «.خوانهد  از افراد مورد اعتماد، برای من نقل کرده که در هر شب، پهاندده جهدق آهرآن مهی    

یه   کرد، آرائهت   جمله عباداالی که شیخ انصاری از سن بلوغ الا آخر عمر بر آن مداومت می

   .جدق آرآن در هر روز بود

یادمان نرود که برای برآراری ارالباط بیشتر بها آهرآن، بایهد از بهاحب آن کمه  بوهواهیم؛       

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعَنْتَنِي عَلَى خَتْمِ ِْتَابِذكَ الَّذذِي أَنْزَلْتَذهُ    »: عرضه داشت که اماا سجاد گونه همان

الو مهرا بهر   ! خدایا   ى ُْلِّ ِْتَابٍ أَنْزَلْتَهُ، وَفَضَّلْتَهُ عَلَى ُْلِّ حَدِِثٍ قََََّّْتَهُنُوراً، وَجَعَلْتَهُ مُهَيْمِناً عَلَ

ختم کتاب خود یاری کردی؛ همان کتابی که برای روشنگری فرو فرسهتادی و آن را بهر ههر    

 «.ای ای، برالری داده ای و بر الماا سونانی که بیان نموده ای، گواه ساخته کتابی که نازل کرده

  تأثير قرآن بر غيرمسلمانان.5

رو، ذیرمسلمان را نیهد الحهت الهر یر آهرار      ازاین. ای است های آرآن، فرازمانی و فرامنطقه آموزه

بوه    امروزه کم نیستند دانشمندان ذیرمسلمان که سوت الحت الر یر العلهیم حیهاق  . دهد می

                                                           

 .  ، ص 3، ج هایي از سيره اماٌ خميني برداشتغالمعلي رجائي، .  

 . 5 ص ، سيمای فرزانگانجعفر سبحاني، .  

 . 6 همان، ص . 3

 .53 ، ص  3، دعای الصحيفة السجادیه، علي بن الحسين. 3
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، یری از مبلّغان فعال مسیحی اسهت کهه   «گاری میلر»اند؛ نمونه این امر، دکتر  آرآن آرار گرفته

او درباره چگهونگی اسهتا   . ا با الر یرپییری از آیاق آرآن، به استا ایمان آورد711 در سال 

 : گوید آوردن  می

، روزی شروع به خواندن آرآن کردا الا بتوانم اشتباه و خطایی در آن پیدا کنم و بها ایهن کهار   »

کردا آرآنهی کهه چرهارده آهرن      عظمت مسیحیت را در دید مسلمانان باال ببرا؛ چون فرر می

پی  در بحرا نازل شده است، باید آدیمی و پُر از اشتباه باشد؛ امها متوجهه شهدا در آهرآن،     

ههای   اشتباهی وجود ندارد و حتّی آرآن بهه مسهائل و امهور فراوانهی پرداختهه کهه در کتهاب       

این کتاب، کنجراوی و العجب مهرا برانگیوهت الها    . شود ی از آنرا دیده نمیآسمانی دیگر، ا ر

سوره نسهاق رسهیدا کهه      2انگید  هنگاا خواندن آرآن، به آیه شگفت. آن را کامل مطالعه کنم

؛ آیا به آهرآن  اخْتاِلَفًا َْثِيرًاأفاَلَ َِتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ َْانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ » :فرماید می

اندیشههند؟ چنان ههه از سههود ذیرخههدا بههود، همانهها در آن اخههتت  بسههیارد   نمهه [ عمیقههاً]

  ««.یافتند م 

 دعا و نيایش. ب

اند، دعها و نیهای     به آن برا داده ه و معصومانکردیری از موضوعاالی که آرآن بدان الرکید 

اد دارند؛ الا آنجها کهه آسهمت عمهده عبهاداق       ویژه این دو، در العلیماق استا جایگاه. است

. که روح عبادق، دعا شهمرده شهده اسهت    اد گونه دهد؛ به استم  را دعا و نیای  الشریل م 

وَأَلْجِئُوا إِلَيْهِ فِي مُلِمَّاتِكُمْ وَتَضَذرَّعُوا إِلَيْذهِ     حَوَائِجِكُمْ  فِي  اللَّهِ  أَفْزِعُوا إِلَى»: فرمود  رسول خدا

در نیازهای خود و هنگهاا بهروز مشهرتق، از خداونهد مهدد        ؛ادْعُوُِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ مُخُّ الْعِبَادَةِوَ

ها به او پناه ببرید و در پیشگاه او، الضرع و دعا کنید؛ چراکهه دعها، روح و    بطلبید و در سوتی

 «.مغد عبادق است

هها و زمهین معرفه      آسهمان  دعا را اسلحه مؤمن، ستون خیمه دین و نهور   هم نین پیامبر

نِ  الْمُؤْمِنِ  الدُّعَاءُ َِلَاحُ»: دهکر ایهن مسهئله، بهه آهدرد        «. وَالْذأَرْ    وَنُورُ السَّمَاوَاتِ  وَعَمُودُ الدِِّ

                                                           
1  . www.esteva.ir/news-367.htm 

 .31ص   ،عدة الداعي ونجاح الساعي ابن فهد حلى، .  

 .368، ص  ، ج الكافي،  کليني. 3
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پروردگهارا بهه شهما    : بگو   قُلْ ما َِعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُُْمْ»: فرماید مرم است که آرآن م 

  «.کند، اگر دعاد شما نباشد اعتنای  نم 

رو، در ایهن مهاه    ازاین. های دیگر است البته اهمیت این موضوع، در ماه رمضان بیشتر از زمان

 :شود رسیده است که النرا به ذکر عناوین آنرا اکتفا می اهل بیت دعاهای موصوبی از

 مضان؛ه دعای وآت دیدن هتل ماه مبارک ر

 ماه رمضان؛آذاز در وآت   ه دعای پیامبر اکرا

 ل رمضان؛ در شب اوّ  ه دعای پیغمبر اکرا

 ه دعای ابوحمده  مالی در هر شب؛ 

 ه دعای سحر؛

 ل بحیفه سجادیه؛ه دعای اوّ

 ه دعای وآت افطار؛

 ویرم؛ های نوزدهم و بیست در شب العابدین ه دعای اماا زین

 در ماه مبارک رمضان؛ و اماا کاظم و اماا باد  و اماا باآر ه دعای پیامبر

 وهفتم؛ در شب بیست  العابدین ه دعای پیامبر و اماا زین

 ه دعای پیامبر در شب آخر هر ماه؛

 . ه دعای وداع با ماه رمضان

 امهاا بهاآر   .یری از این دعاها، دعای سحر است که از اهمیهت خابهی برخهوردار اسهت    

عِنْدَ اللَّهِ وََُرْعَةِ إِجَابَتِهِ لََِّذاحِبِهَا لَذاقْتَتَلُوا عَلَيْذهِ      الْمَسَائِلِ  هَذِِِ  عِظَمِ  مِنْ  النَّاسُ  لَوْ َِعْلَمُ» :فرماید م 

اگر مردا عظمت این دعا را ندد خدا بدانند و از اجابت سریع آن آگاه باشهند،      وَلَوْ بِالسُّيُوفِ

 «.دهند، گرچه با شمشیر باشد خود را براد آن به کشتن م 

، قکرب الهکي و سک ک زنکدگي را یکاد       در قالب این دعاها به ما راه خداتناسي مع ومان

بکا دعکا  عرفکه و نیکز امکام       ، امام حسکین  با دعا  کمیل که امام علي اند  همچنان داده

با دعا  ابوحمزه ثمالي، مناجات خمسه عدر و دعاهکا  صکحیفه سکجادیه، بکه مکا      سجاد

                                                           

 .63نور، آیه .  

 .8 1، ص   ، ج  پياٌ اماٌ اميرالمؤمنينمكارٌ شيرازی و دیگران، .  

 .55، ص  ج ،  إقبال ايعمال،  ابن طاووس. 3
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الهکي    ان یکا . گکذرد  اند که راه رسیدن به خدا و کسب معنویات و مادیات، از دعا مي آموخته
هکایي   دنکد و بکه خواسکته   کرنیز به برک  دعا و مناجات خال انه خود، مقام ن وت را کسکب  

 .پذیر نیس  انسان امدانرسیدند که به حسب ظاهر برا  

 اعتکاف. ج 

ماندن و مدت طوالني در کنار چیز  قرارگرفتن اسک  و   اعتداف، در اصل به معنا  مح وس
اعتداف، فرصک  مناسک ي اسک     . باتد در اصاالح تر ، توقف در مساجد برا  ع ادت مي

که انسان با گریز از هوا  نفس و دور  از اتتغاالت، با مح وب خکود مک نوس گردیکده، بکا     
در این خلکوت، معتدکف    .سوز دل و اتک دیده، خانه دل را صفا دهد و با خدا خلوت کند

 مهمکان بر این باور اس  ککه اگکر    مهمان. آورد و خدا را میزبان به حساب مي مهمانخود را 
در . کنکد  خوبي هم ن اتد، صاح خانه با فضکل و ککرم خکویش بکا و  خکوب برخکورد مکي       

رو،  ازایکن . یابکد  ، معتدف از پوسته ع ادت ع ور کرده، بکه بکاطن بنکدگي دسک  مکي      اعتداف
بکا خکدا   اُنکس  خواند تا به مرت که   ا  را به فراغتي برا  خلوت با خود  فرامي بندهخداوند 

أَمْلَذأْ    لِعِبَادَتِي  تَفَرَّغْ  آدَ َ  فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوب  َِا ابْنَ»: فرماید مي که امام صادق نایل تود  چنان

َُدَّ فَاقَتَكَ وَأَمْلَأَ قَلْبَكَ خَوْفذاً مِنِّذي وَإِنْ لَذا تَفَذرَّغْ     قَلْبَكَ غِنًى وَلَا أَِْلْكَ إِلَى طَلَبِكَ وَعَلَيَّ أَنْ أَ

در تکورات بکه نقکل از     6؛لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ قَلْبَكَ شُغُلًا بِالدُّنْيَا ثُمَّ لَا أََُدَّ فَاقَتَكَ وَأَِْلْكَ إِلَى طَلَبِذكَ 

نیاز  سرتکار   برا  ع ادت من، فراغتي پدید آور تا دل تو را از بي! ا  فرزند آدم... خدا آمده
و بدون آنده درخواس  نمایي، نیازت را برآورده سازم و دلک  را از خکوف و خدکی     کنم 

خود ل ریز نمایم  اما اگر فراغتي برا  بندگي من فراهم ندني، قل   را به دنیا سکرگرم نمکایم   
 «.رده، به تال  خودت واگذارت خواهم کردو نیازت را برطرف ند

 !؟گزیککده را بککه تماتککا چککه حاجکک  اسکک      خلککوت
 

 
 

 

 !؟به صحرا چکه حاجک  اسک     ،چون کو  دوس  هس 
 

 ا  مکککدعي بکککرو ککککه مکککرا بکککا تکککو ککککار نیسککک   
 

 

 
 

 2!؟بککه اعککدا چککه حاجکک  اسکک      ،اح ککاب حاهککرند 
 

                                                           
 .83، ص  ، ج الكافيکليني، .  
 .33، ص دیوان حافظالدین محمد شيرازی،  شمس.  
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ال تکه اعتدکاف در مکاه     جز موارد خاص، مستحب اس   اعتداف، در تمامي روزها  سال، به

نمودند ککه در   به دیگران سفار  مي رو، اهل بی  ازاین. رمضان، از هر زماني بهتر اس 

ویکژه در دهکه آخکر آن، معتدکف     ماه رمضان اعتداف کنند و خود نیکز در ایکام رمضکان، بکه    

اعتدکافي   6 نْ شَهْرِ رَمَضَذانَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِ»: فرمود امام صادق. تدند مي

 « .نیس ، مگر در ده روز آخر ماه رمضان

عَشْرٍ فِي شَذهْرِ رَمَضَذانَ َِعْذدِلُ      اعْتِكَافُ»: فرمود نقل تده که رسول خدا از امام صادق

« . دو حج و دو عمکره اسک   [ ثواب]اعتداف ده روز در ماه رمضان، معادل   ؛حَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ

  6.دکر در ماه رمضان اعتداف مي رو، پیام ر ازاین

تکد،   ا  اهمی  دات  که اگر اعتداف در ماه رمضان قضا مکي  گونه اعتداف در ماه رمضان، به

جهک  بکروز جنکگ بکدر     ها که بکه   که در یدي از سالداد  چنان قضا  آن را انجام مي پیام ر

نتوانسته بود اعتداف کند، دو دهه اعتداف نمود که یک دهه آن، به جه  قضا  ماه رمضکان  

 1.گذتته بود

   دارى زنده شب. د

اهکل   این امر، بسیار مورد توجه. دار  اس  زنده ها  قدر، احیا و تب یدي از آداب مهم تب

پرداختنکد و تکا سکحر بیکدار      مکي رو، ایدان به احیکا  تکب قکدر     ازاین. بوده اس  بی 

، کودککان و   دنکد، بلدکه خکانواده   کر دار  مکي  زنده ، نه تنها خود تبنامع وم. ماندند مي

در  تده اسک  ککه رسکول خکدا     روای  . ساختند فرزندان خویش را به انجام آن وادار مى

آنهکا  کرد و آب به صکورت   وسوم ماه رمضان، خانواده خود را از خواب بیدار مى تب بیس 

گذات  کسى از فرزنکدانش در آن   نیز نمى فاطمه زهرا  .پاتید تا در سحر بیدار بمانند مى

کردن در روز، آمکاده   تب به خواب رود و آنان را با کمى غذا و یا ایجاد آمادگى و استراح 

                                                           
 .5  و 6  ، ص  ، ج ايستبصارشيخ طوسي، .  
 .88 ، ص  ، ج من ي یحضره الفقيهشيخ صدوق، .  
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امکام    «.ن کیب بمانکد   محروم، کسى اس  که از خیر ایکن تکب بکي   »: فرمود ساخ  و مى مى

کسکى ککه در      ذُنُوبِه  مِنْ  الْفَجْرِ خَرَجَ  طُلُوعِ  اغْتَسَلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَأَحْيَاهَا إِلَىمَنْ »: فرمود کاظم

از  ،تب قدر غسل کرده و تا طلو  ص ح بیدار مانده و مدغول ع ادت و نیکایش الهکى باتکد   

و اعتقکاد و بکا عمکل    کسى که تب قکدر را بکا ایمکان    »: پیام ر فرمود« .تود گناهانش پاك مى

  «.آمرزد ا  را مى خداوند گناهان گذتته، دارد زنده نگاهمق ول به ع ادت و دعا 

بکه   ،وسوم ماه رمضان رسید چون تب بیس  .سخ  مریض بود نقل تده که امام صادق

تا به صک ح مدکغول    و آن تب را در مسجد خدمتدار خود فرمود که ایدان را به مسجد ب رد

، ایکن  ککرد توجکه   آن بکه  باید   تب قدراحیا هي که دربارهمبسیار م هندت  .بوددعا و نیایش 

به بیدار  چدم قناعک   : ثانیاً .ص ح به ع ادت و دعا بگذرانیم هتب را تا سفید: اواّلً اس  که

، بیدار  دل و آگاهي و ب یرتي اس  ککه انسکان را در محضکر    داردزیرا آنچه اهمی    ندنیم

 .فرتتگان آسماني، مؤدب و الیق گرداندي و قرآن و لها

 ند؟ کن دار  مي زنده هایي دارند و چگونه تب سحرخیزان چه ویژگي

سوره سجده وهکا   61که خداوند در آیه  در آیات و روایات به پاسخ اتاره تده اس   چنان

رَبَّهُذمْ خَوْفًذا وَطَمَعًذا     تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَذاجِعِ َِذدْعُونَ  »: دکن سحرخیزان را چنین بیان مي

گردد و پروردگارتکان را از رو  بکیم    ها جدا مي   پهلوهایدان از خوابگاهوَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ُِنفِقُونَ

 «.کنند تان کردیم، انفاق مي خوانند و از آنچه روز  و طما مي

راى ع کادت  ها پاهکاى خکود را بک    تب»: فرماید داران مي زنده درباره اوصاف تب امام علي

با زمزمه آن آیکات و  . نمایند تمرده تالوت مى آیات قرآن را با آرامى و تمرده. کنند جف  مى

کننکد و دواى دردهکاى خکود را از     دق  در معناى آنها، غمى عارفانه در دل خویش ایجاد مى

 هرگکاه بکه  . بیننکد  تنوند، مثل این اس  که به چدم مکى  هرچه از زبان قرآن مى. جویند آن مي

گکردد و   بندند و قل دکان از تکوق ل ریکز مکى     رسند، بدان طما مى اى از آیات رحم  مى آیه

                                                           

  .رمضان 3  اعمال شب، مفاتيح الجنانقمي،  شيخ عباس.  

 .35 ، ص فضائل األشهر الثالنةشيخ صدوق، .  

 .1 ، ص 53، ج بحار األنوارمجلسى، . 3

 .رمضان    اعمال شب، مفاتيح الجنانقمي،  شيخ عباس. 3



 

 

 

 
46    9314رمضان ويژة توشه راهيان نور  ره 

دهند و مانند این اسک  ککه    ، بدان گو  فرامى رسند اى از آیات قهر و غضب مى چون به آیه

کمرها را به ع ادت خم ککرده،  . رسد هاى جهنم به گوتدان مى رفتن تعله آهنگ باال و پایین 

سکایند و از   ها و زانوها و سرانگدک  پاهکا  خکود را بکه خکاك مکى       کف دس ها و  پیداني

  «.طل ند خداوند آزادى خویش را مى

هاى ماه رمضان را غنیم  تکمرده، آن را بکا    تب علماى ربانى نیز به پیروى از اهل بی 

 .اسک    تردید، یدي ازعلل موفقی  آنان، سکحرخیز   بي. کردند دعا، نماز و یاد خدا سررى مى

، بکه برکک     دککر حدمک  متعالیکه را فکتح     بلنکد قلکه  ، اگر تخ یتي همچون مکال صکدرا  

اا  اى، اسکتاد آیک    اا سکید محمکدباقر درچکه    گویند مرحوم آی  مى  .سحرخیز  و دعا بود

بکه قکول     .خوانکد  بروجردى، در قنوت نماز تب خود دعاى ابوحمزه ثمالى را ایسکتاده مکى  

 :سعد  تیراز 

 اسکک  اتککدي ب ککارکنونک  کککه چدککم  
 

 زبککان در دهککان اسکک  عککذر  بیککار  
 

ت ى در ماه رمضان، در پد  بام خوابیده بودم، دیکدم  »: گوید مى یدي از فرزند امام خمینى

. خوانکد  بلنکد تکدم و متوجکه تکدم ککه آقاسک  ککه در تکاریدى نمکاز مکى          . آید صدایى مى

هکاى مکاه    نیکز تکب   عالمه ط اط کایى   «.کند هایش را به آسمان بلند کرده و گریه مى دس 

کرد و بقیه را بکه دعکا، قرائک  قکرآن و نمکاز       مقدارى ماالعه مى. رمضان را تا ص ح بیدار بود

 :در این باره، تعر حافظ تیراز  خواندني اس   .مدغول بود

 دو  وقکک  سککحر از غ ککه نجککاتم دادنککد   
 

 و انککدر آن ظلمکک  تککب آب حیککاتم دادنککد  
 

 تک ي  فرخنکده  چکه    وچه م کارك سکحر  بکود    
 

 آن تککب قککدر کککه ایککن تککازه بککراتم دادنککد   
 

 همکک  حککافظ و انفککاس سککحرخیزان بککود    
 

  ککککه ز بنکککد غکککم ایکککام نجکککاتم دادنکککد    
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هکا  مکاه    ، در یدکي از تکب   گویند سید صدرالدین عاملي، یدي از علمکا  بکزرگ اصکفهان   

ابکوحمزه ثمکالي   ا  مدغول خواندن دعکا    تد و در گوته رمضان وارد حرم امیر مؤمنان

مرا بکه کیفکر خکود ادب    !   خداوندااِلهي لَا تُؤَدِبْنِي بِعُقُوبَتِكْ»: رسید وقتي به این جمله . گردید

تکا  ککرد  ، اتک و گریه او را فراگرف  و پیوسته آن جمله نوراني را با حال گریه تدرار «مدن

  .اینده از هو  رف 

انکد ککه    آیات الهيها  ظلماني که از م ادیق روتن این  خوتا به حال ستارگان نوراني تب

خفتنکد   ها اندکي مي تب  َِسْتَغْفِرُونَ؛ هُمْ وَبِالْأَْحَارِ*  َْانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا َِهْجَعُونَ»: فرموده

  «.کردند مى آمرز  طلب[ خدا از] سحرگاهان در و

 فقيرانکمک به . ه

ا   ایکن امکر، بکه گونکه    . ، فقرزدایي و کمک به محرومکان اسک    ها  مهم اسالم یدي از آموزه

وَفِذي  »: اهمی  دارد که قرآن در اموال مسلمان برا  فقیران حکق خاصکي قایکل تکده اسک      

« .جکود دارد و[ معیّن]در اموالدان براى سائل و محروم، حقى    أمْوَالِهِمْ حَ ٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُو ِ

مَذنْ أَشْذبَعَ   تکود    کسي که مؤمني را سیر کند، بهد  بر او واجب مي»: فرمود امام صادق

ویژه در ایام رمضکان، بکه    در همه ایام، به بر این اساس، مع ومان  «.مُؤْمِناً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة

بکود و   ترین افکراد، رسکول اککرم    بخدنده»: گوید ابن ع اس مي .کردند محرومان کمک مي

   «.ایدان بیدترین جود و کرم را در ماه رمضان دات 

رسید، حضرت هکر روز درهمکى صکدقه     هرگاه ماه رمضان مى»: اند گفته درباره امام سجاد

ذَا دَخَذلَ شَذهْرُ   َْذانَ إِ امیدوارم که تب قدر را دریابم و از آن بهکره گیکرم    : فرمود داد و مى مى

   «.رَمَضَانَ تَََّدَّقَ فِي ُْلِّ َِوْ ٍ بِدِرْهَمٍ فَيَقُولُ لَعَلِّي أُصِيبُ لَيْلَةَ الْقَدْر
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هکا    به محرومان، اخت اصي به ماه رمضکان نداتک  و در فرصک     ال ته کمک اهل بی 

پکذیر   دکر آسکیب  مالک اتتر را به حمایک  از ق  رو، امام علي ازاین. تد دیگر نیز انجام مي

   «.ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِين»: و فرمودکرد سفار  

در دوران حدوم  خویش، افراد مستمند و بینوا را مورد عنایک    على: گوید ابوالافیل مى

ده و نمکو سرپرسک  را جمکا    هاى یتکیم و بکى   روزى او را مداهده کردم که بچه. داد قرار مى

هکاى لذیکذ و    هکا را دور هکم چیکده و لقمکه     سفره مناس ى باز کرده و عسل و سایر نیازمندى

اصکحابش  یدکي از  نان مؤثر و جالب بکود ککه   چ این منظره آن. گذارد عسلى بر دهان آنان مي

   «.گرفتم چنین مورد الااف على قرار مى من هم یتیم بودم و این! اى کا »: گف 

توانستم از عسل پاك و از مغز گنکدم   خواستم، مي اگر مي»: در جا  دیگر فرمود امام علي

هکوا  نفکس بکر مکن     ها  ابریدم برا  خود غذا و ل اس فراهم آورم  اما هیهات ککه   و بافته

ککه در حجکاز یکا       درحالي ها  لذیذ برگزینم چیره گردد و حرص و طما مرا وادارد که طعام

یمامه، کسي باتد که به قرص ناني نرسد و یا هرگز تدمي سیر نخورد یا من سیر بخکوابم و  

انکد و جگرهکا  سکوخته وجکود داتکته       هایي که از گرسنگي به پد  چس یده پیرامونم تدم

  «.باتد

 عفو و گذشت. و

عفکو، نکوعي نکرمش قهرمانانکه و برخکورد      . یدي از فضایل اخالقي، عفکو و گذتک  اسک    

ایکن امکر، در   . کنکد  مهربانانه اس  که از سعه صدر، بردبار  و متان  اخالقي فرد حدای  مي

عفکو و گذتک ،    1  الْمَكَارِ   الْعَفْوُ تَاجُ»: فرماید مي علي. ها  اخالقي قرار دارد رأس ارز 

آن . تکود  در مقابل، نداتتن روحیه گذت ، عیب محسوب مکي « .زین  فضایل اخالقي اس 

                                                           

خدا را، خدا را در کلار طبقله فرودسلت کله هليي کلاری از       »:  3 ، ص   تحف العقولابن شعبه حرانى، .  

 «.هير بيماران زمينآید، نيز  دستشان برنمي
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تکرین   ها و تتاب برا  انتقام، بکزرگ  ترین عیب عفو و گذت ، زت کم ود »: حضرت فرمود

ما صاحب آن خُلق سکلیم و روح ملدکوتي نیسکتیم ککه     »: گوید دیل کارنگي مي 6«.گناه اس 

د را دوس  بداریم  ولي برا  سالم  و خوتي خود باید آنها را ب خدکیم  بتوانیم دتمن خو

  2«.و فراموتدان کنیم

ویژه در مکاه   ایدان در هر زمان، به. باتد عفو و گذت  مي یدي از خ وصیات مع ومان

بخدیدند و بکرا  آنکان    نمودند و خااکاران یا دتمنان خود را مي رمضان، اقدام به این امر مي

: کنندگان به خویش دعکا ککرد و فرمکود    در حق اهان   که رسول خدا کردند  چنان ميدعا 

بکرا  لعکن و    6 لَذا َِعْلَمُذونَ    فَإِنَّهُمْ  ، اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي رَحْمَةً إنّي لَم اَبْعَثْ لعاناً وَلكِنِّي بُعِثْتُ داعياً و»

قکوم  ! خکدایا . امحم  برانگیخته تکده ام  بلده برا  دعوت به حق و ر نفرین برانگیخته ندده

که بسکیار  از سکاکنان    همچنین پس از فتح مده و درحالي« .اند نادانمرا هدای  کن  چرا که 

بودند، پیام ر آنان را بخدکید و بکا اعکالم عفکو      گرفتن توسط رسول خدا مده منتظر انتقام

ایکن  « .بروید که همه تما آزادیکد  1 لَقَاءُالطُّ  اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ»: عمومي همگان، جز چند نفر، فرمود

 5.را تامل تد( قاتل حمزه سید الدهداء)بخدش، حتي وحدي 

رسکید،   وقتى ماه رمضان فرامى: تنیدم که فرمود از امام صادق: گوید محمد بن عجالن مى

ککرد و اگکر عمکل خالفکى انجکام       هی  غکالم و کنیکزى را مؤاخکذه نمکى     على بن حسین

گکاه   خواند و آن رسید، همه را فرامى وقتى تب آخر ماه رمضان مى. نوت  را مى دادند، آن مى

. گرفک   تد و از همه اقکرار مکى   هاى آنها را متذکر مى کار  آورد و خالف نوتته را بیرون مى

طورککه تکو    همکان ! اى على بن حسکین »: همگي بلند بگویید: فرمود خاس  و مى سرس برمى

اى، بکه حسکاب آورده و    گکارت نیکز آنچکه را تکو انجکام داده     اعمال مکا را برتکمردى، پرورد  

هی  عمل کوچک و بزرگکى را از آنچکه بکه    . گوید حق علیه تو سخن مى اى دارد که به نوتته
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تو آنچه را که نزد اوس ، خواهى یافک    . آورد اى، فروگذار ندرده و به حساب مى جا آورده

ککه   چنکان . پکس، از مکا بگکذر و عفکو نمکا      .ایکم  طورکه ما اعمال خود را نکزد تکو یافتکه    همان

دارى او از تو درگذرد، تو هم از مکا درگکذر ککه او را بخدکنده و مهربکان و آمرزنکده        دوس 

ذل  خود را در برابر پروردگار حاکم عادل به یکادآور ککه   ! اى على بن حسین. خواهى یاف 

از ما درگذر و عفو نمکا   .به اندازه خردلى ظلم نخواهد کرد و هر عملى را به جا خواهد آورد

 «!تا خداوند هم از تو بگذرد

آمد تا آنده حضرت آنهکا را   تد و مناجات با خدا به میان مى ها ترو  مى در این هنگام، گریه

آیا تما هم از مکن درگذتکتید؟ آیکا از مکن راهکى      . از تما درگذتتم: فرمود بوسید و مى مى

گکاه حضکرت    آن! تو به ما بدى ندردى! رگذتتیمما از تو د! اى آقاى ما: گفتند تدید؟ همه مى

او . طورکه ما را عفکو ککرد   على بن حسین را عفو نما، همان! خدایا: فرمود که همه بگویند مى

آمکین رب  : و خکود حضکرت فرمکود   . که ما را از بردگکى آزاد ککرد   را از آتش آزاد کن، چنان

 6.نمود العالمین، و بعد همه را آزاد مى

هکا   در ماه رمضان باید همدیگر را بخدیده، کینکه و ککدورت   از اهل بی  ما نیز به پیرو 

در همن، یادمکان نکرود ککه بکر اسکاس برخکي       . را کنار بگذاریم و برا  همدیگر دعا نماییم

. ها، تعداد بسیار  از افراد به دلیل بدهدار  و مدکدالت زنکدگي در زنکدان هسکتند     گزار 

توانند ایکن گکروه را عفکو     طل داران مي. کند را حل نمي مددليمعموالً بودن اینان در زندان، 

 . ها، در عفو اس  نمایند که بهترین لذت

ها که ایدکان   ، ت ي ازتب اا العظمي سید ابوالحسن اصفهاني در ع ر زعام  مرحوم آی 

خواند، بین نماز، تخ ي فرزند فاهکل   در نجف اترف نماز مغرب و عدا را به جماع  مي

وقتي از خ ر قتل فرزنکد  بکاخ ر تکد، بکا بردبکار  و      . را با کارد به قتل رساند و تایسته او

وقتي خکدمتش  . بعد بلند تد و نماز عدا را خواند« . واَل قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه  ال حَوْلَ» :ص ور  فرمود

  .او را عفو کردم: رسیدند و درباره قاتل فرزند  پرسیدند، فرمود
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   19  رمضان، ماه قرآن و نيايش: در ماه رمضان  سيره معصومان: مجلس سوم

 آخر رمضاناهتمام ویژه به دهه . ز

. ها  رمضان از اهمیک  بکاالیي برخکوردار اسک      طورکه اتاره تد، همه روزها و تب همان

در تمام ایکن مکاه بکه ع کادت، روزه و نیکایش بکا پروردگکار خکویش          اهل بی  رو، ازاین

تکاید جهکتش   . ا  قایکل بودنکد   ، اهمی  ویژه پرداختند  اما اینان برا  دهه آخر ماه رمضان مي

دو تب مهم قدر در آن قرار گرفته و تاید دلیلش ایکن باتکد ککه ده آخکر مکاه       این باتد که

روای  تده که چون دهه آخر ماه م کارك   از امام صادق. گیر  اس  رمضان، هنگام نتیجه

و از هم سترتکدن بکا زنکان      بسک   کمر  را محدم مى  رسید، رسول اعظم رمضان فرامى

ال کال   پرداخک  و خکود را بکراى ع کادت فکارغ      ىدارى مک  زنکده  کرد و به تکب  خود پرهیز مي

   .ساخ  مى

 وداع با ماه رمضان. ح

ها مانند نخوردن غذا و نیاتکامیدن آب را بکه دن کال     که ماه رمضان برخي محدودی  رو از آن

انکد و جکدایي    اما اولیا  خدا از فراق این ماه ناراح   تدن آن هستند دارد، برخي منتظر تمام

دانند  زیرا تنها در این ماه اس  که درها  رحمک  الهکي بکاز و درهکا       مياز آن را م ی   

تر اینده در این ماه، عاتق با مح وب خود بیدکترین ارت کا  را    از همه مهم. جهنم بسته اس 

بنابراین، باید ماه رمضان را غنیمک  تکمرد و   .  هاس  ترین لذت بخش دارد و این پیوند، لذت

انّ لِذربِّكُمُ فِذي اَِّذا ِ    »: فرمکود  رسکول خکدا  . قرار داد  نگیز ا خود را در معر  نسیم دل

گمکان، از جانکب پروردگارتکان در ایکام زنکدگي تکما،        بکي    دَهرُِْم نَفَحاتٍ ااَل فَتَعَرَّضوا لَهذا 

 «.آگاه باتید و خود را در معر  آنها قرار دهید. وزد  هایي به سو  تما مي نسیم

جکابر بکن   . ه هیاف  الهي، براى سالدان دلداده سکخ  اسک   افزون بر این، برخاستن از سفر

هنگکامى  . وارد تکدم  کند که در جمعه ماه رمضان، بر رسول خکدا  ع داا ان ارى نقل مى

پکس بکا او ودا    . این جمعه آخر ماه رمضان اسک  ! اى جابر: که چدم او بر من افتاد، فرمود
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فَذاجْعَلْنِي مَرْحُومذاً وَلَذا      جَعَلْتَذهُ   فَذإِنْ   صِذيَامِنَا إَِِّذاُِ    رَ الْعَهْدِ مِنْآخِ  لَا تَجْعَلْهُ  اللَّهُمَ  قُلِ»: کن و بگو

این رمضان را آخرین روزه ما قرار مده و چنانچه قرار دادى، پس مکا  ! خدایا   تَجْعَلْنِي مَحْرُو 

 «.خود قرار بده و ما را از رحم  خویش محروم نساز  را مورد رحم 

مَوْجُذوداً،    قَذدْرُُِ   جَذلَ   قَرِِنٍ  مِنْ  عَلَيْكَ  السَّلَا ُ»: وگو با ماه رمضان فرمود گف  در امام سجاد

سالم بکر تکو ا  همکدمي ککه هنگکام حضکور، بسکیار          ؛ وَأَفْجَعَ فَقْدُُِ مَفْقُوداً، وَمَرْجُوٍّ آلَمَ فِرَاقُه

ا  دردآور  یکد  ککه جکدایي   گاه که رفتي، فراق تو دتوارتر، و مرجا ام قدر بود  و آن گران

بکر ایکن ندتکه ت کیکد تکده ککه        همچنین در قسم  دیگر دعا  ودا  امام سکجاد « !اس 

اَلساّل ُ عَلَيكَ ما ْانَ احرَصَنا بِاالَمِ َ عَلَيذكَ واَشَذدَّ   »: پیوسته مدتاق دیدار ماه رمضان هستیم

منکد بکودیم و    ته به آمدن  عالقهسالم بر تو ا  ماهي که چه بسیار در گذت  شَوقَنا غَدَاً اِلَيكَ

 « !چه اندازه در آینده مدتاق دیدار تو هستیم
تکاب و پیوسکته مدکتاق     آید که امام در فراق ماه رمضان، بي ، به دس  مي از این گونه تع یرات

لَنذا فِذي    اللّهُمَ صَلِ عَلي مُحَمَدٍ وَاله، وَاجبُرُ مَُِّيبَتِنا بِشَهرنا، وَبارِو»: بوده اس آن دیدار مجدد 

بر محمد و آل او درود فرس  و م ی   و اندوه ما را بکا رفکتن   ! خداوندا 1 طرِنانا وَفَِِو ِ عِيدِ

 «.و برا  ما روز عید فار را م ارك و نیدو گردانکن خوبي ج ران  این ماه، به

                                                           
 . 35 ، ص هفضائل األشهر الثالنشيخ صدوق،  . 

 .58 ، ص 31، دعای الصحيفة السجادیه، علي بن حسين.  
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 مجلس چهارم

 گناه در سرنوشت انسان نقش

 *ييزد ياكبر صمد ياالسالم والمسلمين عل حجت

 مقدمه

آدمکي  هایي اس  که در رو  اخالق و عمکل   دگرگوني ،عامل سازنده تاریخ و زندگي انسان

هکا و   دهکد ککه زنکدگي    ها را به ما ندکان مکي   چهار گروه از اقوام و مل  ،تاریخ .کند بروز مي

 :اند داتته يها  متفاوت سرنوت 

هکا    و موفقیک    سرع  طي ککرده  را بهخود گروهي که آخرین مراحل ترقي و پیدرف  . 6

 .اند فراواني داتته

 .اند ده، دچار بدبختي و ذل  گردیهترین مرحلة انحاا  رسید گروهي که به پایین. 2

سکربلند و سکرافراز    ،اما روز  دیگر  خورده بودند  پراکنده و تدس  ،گروهي که یک روز. 6

 .اند تده و به عزت و سربلند  رسیده

 .اند به دره ذل  و خوار  سقو  نموده ،ترین مرحله افتخار گروهي که از عالي. 1

  باید دید عل  این تغییرات چیس ؟حال 

                                                           

  .آموخته حوزه علميه و از مبلّغان نخبه دفتر تبليغات اسالمي دانش *



 

 

 

 
14    9314رمضان ويژة توشه راهيان نور  ره 

را تکانس، اق کال، طکالا، تغییکرات اوهکا  فلدکي یکا نقدکة          این موهکو   تاید بعضي عل 

بکه   ،عل  اصلي را فرامکو  ککرده   ،اینها در واقا  بیگانگان و دتمنان و عوامل بیروني بدانند

قکانون کلکي و عمکومي را     ، در این بارهاما قرآن کریم  اند ها  خیالي و یا فرعي پرداخته عل 

قکرآن   .تناسکي در اسکالم اسک     بیني و جامعکه    جهانها قانوني که یدي از پایه  کند بیان مي

در دسک  خکود    ،ختي و بدبختي افکراد و اقکوام   هرگونه تغییر و دگرگوني در خوت: گوید مي

در  .ت ثیرات فلدي و مانند اینها هی  ککدام پایکه و اسکاس نکدارد     ،تانس، اق ال، طالا .آنهاس 

قَوْ ٍ حَتَّى ُِغَيِّرُوا مذا    لَمْ َِكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أنْعَمَها عَلى ذلِكَ بِأنَّ اللَّهَ»: خوانیم سورة م ارك انفال مي

آن اس  که خداوند هی  نعمتي را که بکه گروهکي    این به دلیل 6بِأنْفُسِهِمْ وَأنَّ اللَّهَ ََمِيع  عَلِيم؛

 «.جز آنده آنهکا خودتکان را تغییکر دهنکد و خداونکد تکنوا و داناسک          دهد تغییر نمي ،داده

خداونکد   2 إِنَّ اللَّهَ ال ُِغَيِّرُ ما بِقَوْ ٍ حَتَّى ُِغَيِّذرُوا مذا بِأنْفُسِذهِم   »: خوانیم همچنین در آیه دیگر مي

 ،در خودتکان اسک   را مگکر آندکه آنکان آنچکه      ،دهد سرنوت  هی  قوم و ملتي را تغییر نمي

 «.تغییر دهند

 همیدگي و همگاني اسک  ککه بکه    ،رحم  خداوند و تود که فیض از این آیات استفاده مي

ها  ماد  و معنکو    خداوند نعم  ،در ابتدا .رسد ها به مردم مي ها و لیاق  تناسب تایستگي

ا  بکرا  تدامکل    ها  الهي را وسیله چنانچه نعم   کند خویش را تامل حال افراد و اقوام مي

جاآوردنکد،   هآن را بک رند و تکدر  یگبو از آنها برا  پیمودن مسیر حق مدد  هندد  قرارخویش 

هکا را وسکیلة گنکاه، مع کی  و      امکا اگکر نعمک      کند بلده زیاد مي ،خداوند نعمتش را پایدار

آن  يگیرد و گکاه  مي از ایدان ها را سرکدي قرار دادند، در این هنگام اس  که خداوند نعم 

تکرین   مهم به دس  خود ماس  و ،تغییر سرنوت  ،بنابراین. کند مي ت دیل را به بال و م ی  

 . گناه و نافرماني خداوند اس  ،عامل تغییر سرنوت 

حَتَّذى ُِذذْنِبَ ذَنْبذاً      مَا أنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَسَذلَبَهَا إَِِّذاُِ  »: هفرمود در این باره امام صادق

از او  ،اسک  بخدکیده    ا ککه بکه بنکده    را نعمتکي  گکاه  خداونکد هکی    6َِسْتَحِ ُّ بِذَلِكَ السَّلْبَ؛

                                                           

 . 13انفال، آیه .  

 .  رعد، آیه .  
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همچنکین  « .مسکتحق سکلب نعمک  تکود     ،آن جهک  مگر اینده گناهي کند که به   گیرد نمي

هکی  جمعیک  و    :مور کرد که این سخن را به قوم خود بگویکد  خداوند پیام ر  را م»: فرمود

از آنچه موجکب رهکای  مکن     ،اند و آسایش بوده يگروهي که در پرتو اطاع  من در خوت

بکه آنچکه    ،دارنکد  مگر اینده من هم آنها را از آنچکه دوسک  مکي    ،اند ندادهتغییر حال   ، اس 

مع ی  گرفتکار نکاراحتي    دلیلا  که به  هر گروه و خانواده .ام تغییر حال داده ،ناخو  دارند

مکن هکم آنهکا را     ،اند تغییر موها داده ،اند، سرس از آنچه موجب عدم رهای  من اس  بوده

 6«.ام ه و تغییر موها دادهرساند ،به آنچه دوس  دارند

تکاریخي   هکا   و جریکان  ناهم از آیات قرآن ککریم و هکم از روایکات مع کوم     ،بنابراین

  .نقش بسیار مؤثر  در سرنوت  زندگي جمعي و فرد  دارد ،تود که گناه استفاده مي

ه ولکي بک    ها  فراوان الهي برخکوردار بودنکد   کند که از نعم  قرآن کریم اقوامي را معرفي مي

نه تنها نعم  را از دس  دادند، بلده به عذاب و بالها  گونکاگون   ،گناه دلیل کفران نعم  و

 .گرفتار تدند

 قوم سبأ و تغيير سرنوشت

هکا و پنکدها     مملکو از ع کرت   ،در عین حکال  ، کتاب ق ه و تاریخ نیس  کریم با اینده قرآن

لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَِةٌ جَنَّتانِ عَنْ َِمِذينٍ  لقَدْ ْانَ »: خوانیم در سورة م ارکه س   مي. س اتاریخي 

ََذيْلَ  وَشِمالٍ ُْلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور  فَأعْرَضُذوا فَأرََْذلْنا عَلَذيْهِمْ    

ءٍ مِنْ َِدْرٍ قَلِيلٍ ذلِذكَ جَزَِْنذاهُمْ بِمذا     خَمْطٍ وَأثْلٍ وَشَيْالْعَرِ ِ وَبَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أُْلٍ 

 [از قکدرت الهکي  ]ا   برا  قوم س   در محل سدونتدان ندکانه  2َْفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إاِلَّ الْكَفُورَ؛

 گذتک  و  مکي  عظکیم  ا  هرودخانک آن ] از راسک  و چک     ،[بزرگ و گسکترده ]دو باغ   بود

از روز  پروردگارتکان بخوریکد و تکدر او را     :[بکه آنکان گفتکیم    .اتک  د هکا  فکراوان   میوه

 [از خکدا ]امکا آنکان     [مهربکان  و]تهر  اس  پاك و پاکیزه و پرودگار  آمرزنده  .جاآورید به

دکان را بکه دو   ای[ ربرک پُ]سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو باغ  گردان تدند و ما رو 
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ایکن   .و اندکي درخ  سدر م دل ساختیم زلخ و درختان تورة گها  ت با میوه [ارز  بي]باغ 

 «دهیم؟ کنندگان را کیفر مي کفراندان به آنان دادیم و آیا جز کفران دلیلبه  را کیفر

اما دچار کم کود آب    خیز دات  حاصل يخاک که کردند س   در سرزمین یمن زندگي ميوم ق

. رفک   هکا  پهنکاور هکدر مکي     بارید ککه در دتک    آسا  ف لي مي ها  سیل گاهي باران .بود

از آن  ،ها  باران را پد  سد جمکا ککرده   قوم س   به فدر ساختن سد افتادند تا آب رو، ازاین

بود ککه بکین دو ککوه     «سدّ م رب» ،ترین آنها سدها  متعدد  ساختند که مهم. استفاده نمایند

از آب سکدّ   ،انکدازة نیکاز    موقکا و بکه   هکایي قکرار دادنکد ککه بکه      دریچه ،برا  سد .ساخته تد

رمیوه ت کدیل تکد   ها  سرس ز و پُ دو طرف آن به مزار  و باغ ،به برک  سد. بردار  کنند بهره

ها فراوان بکود ککه اگکر کسکي      قدر میوه آن .به بهدتي جذّاب م دل گد  ،و آن بیابان سوزان

ر از در فاصله کوتاهي، سک د  پُک   ،کرد درختان حرک  ميگذات  و زیر  س د  رو  سر مي

از سکو  دیگکر، وجکود آب فکراوان و درختکان سرسک ز سک ب تکده بکود تکا           . تد میوه مي

 . وهوا  مناقه صاف و دلرذیر باتد آب

سم تکدرگزار  را پیدکه خکویش    و ر راه ،پروردگار ها  سزاوار بود این قوم در برابر نعم 

  خضکو  و خدکو  نماینکد    ،نعم  خود قدردان نعم  خداوند توند و در برابر ولي ،ساخته

راني تکدند و چکون    ، گرفتار تهوتهبه طغیان پرداخت ،ها  الهي اما آنان به جا  تدر نعم 

در  .دیدند، بکه آزار و اذیک  آنکان پرداختنکد     ها  غیرمدرو  خود مي ان یا  الهي را مانا لذت

 .ییر کرد و مستحق عذاب الهي گردیدندتغ نسرنوت  آنا ،نتیجه

سکرس بکه وسکیلة سکیل      .نکد نسدّ را سکوراخ ک  که ها  صحرایي را م مور کرد خداوند مو 

 ،پس از مکدتي کوتکاه   .ها  آنان را ویران کرد آب تمام باغ .آن را ویران ساخ  6(مر عَ)عظیم 

بکه جکا  آن    ،به این ترتیکب  .رمیوه و خرّم به صحرایي خدک و سوزان ت دیل تدها  پُ باغ

ارز  و انکدکي درخک  سکدر بکه      همه نعم  و درختان سرس ز، مدتي درخ  بیاباني و کم

 2.جا  ماند

                                                           

توصليف  . خلقى و سختگيرى است ، به معناى خشونت و کج(بر وزن عاَلمه)« عَرامة »، در اصل از «عِرٌَ ».  

 . سيالب به آن، به شدت خشونت و ویرانگرى آن اشاره دارد

 .15، ص 8 ، ج تفسيرنمونهمكارٌ شيرازی و دیگران، .  
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ألَمْ َِرَوْا َْمْ أهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْذأَرْ ِ مذا   »: خوانیم در سورة م ارکه انعام مي

ََلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً وَجَعَلْنَا الْأنْهارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأهْلَكْنذاهُمْ بِذذُنُوبِهِمْ   لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأرْ

آیا ندیدید چقدر از اقوام پیدین را هالك کردیم؟ اقکوامي ککه    6وَأنْشَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِِن؛

هکا    بکاران . آنکان داده بکودیم ککه بکه تکما نکدادیم      هایي به  از تما نیرومندتر بودند و قدرت
اما هنگامي ککه  ]  نهرهایي را جار  ساختیم ،ها  آنان درپي برا  آنان فرستادیم و از آباد  پي

از پکس  گناهاندان نابود کردیم و جمعی  دیگر   جه آنان را به  [،سرکدي و طغیان کردند
 «.آنان پدید آوردیم

هکا را   سرنوت  جمعیک   ،کفران نعم  و نافرماني خداوند، هصراح  دارد که گنا ،این آیات
 .گردد مي آنان حتي موجب هالک  و نابود  ندک عو  مي

 :فرمایکد  مکي  ،اتاره ککرده نیز فرعون  و قرآن کریم به سرنوت  قوم تعیب، عاد، ثمود، قارون

وَمِنْهُمْ مَنْ أخَذَتْهُ الََّّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَذفْنا بِذهِ   فَكاُلًّ أخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أرََْلْنا عَلَيْهِ حاصِباً »

هریک را به کیفکر   2الْأرْ َ وَمِنْهُمْ مَنْ أغْرَقْنا وَما ْانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ ْانُوا أنْفُسَهُمْ َِظْلِمُون؛

ى دیگر را بانگى سکخ   ، بعض اى از آنها طوفان تن فرستادیم گناهدان گرفتار کردیم  بر پاره
و گروهى را غکرق ککردیم و خکدا بکر آن       بعضى را به زمین فروبردیم .فراگرف [ بار و مرگ]

 «.کردند بلده آنها خود در حق خویش ستم مى  ن ود که بر آنها ستم کند
هاس  که سک ب تکد    گناه و کار خود افراد و جمعی  پیامدنتیجه و  ،ها همه بالها و گرفتار 

هریکک را بکه کیفکر گناهدکان     »  :فرمایکد  مکي فکوق  در ابتدا  آیه  رو، ازاین .را بگیرد دامن آنها

   وَما ْانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِذنْ ْذانُوا أنْفُسَذهُمْ َِظْلِمُذونَ    »: کند در پایان آیه نیز ت کید مي« .گرفتیم

 «.کردند ستمخویدتن  بر [با گناه خود]بلده آنان بودند که   ندرد ظلمخداوند هرگز به آنان 

 آموز قوم عاد داستان عبرت

تکده، بسکیار جالکب و    بکه آن اتکاره    ها  مختلف قکرآن ککریم   داستان قوم عاد که در سوره
 از مکیالد مسکیح در سکرزمین احقکافِ    پیش ا  که حدود هفت د سال  ق یله  آموز اس  ع رت

 6قو  و نیرومند بودنکد ها   جسمبلند و  قدها  بسیاردارا   ،این قوم .کردند یمن زندگي مي
                                                           

 .6، آیه  انعاٌ.  

 .31عنكبوت، آیه .  

 .36 ، ص 5، ج تفسير نمونه مكارٌ شيرازی و دیگران،. 3
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چهارصکد سکال    ،افراد قوم عاد»: فرماید مي امام صادقکه  داتتند  چنان عمرها  طوالنيو 
 6«.کردند عمر مي

کدکاورز  خکوب    عمر طوالني، از نعم  آب فراوان و قوم عاد عالوه بر قدرت جسماني و

 به دس  آورنکد  بسیار توانستند ثروت  تدر سایه این امدانا .رمح ول برخوردار بودندو پُ

کم قدرت و امدانکات موجکب    ند  ولي کمزسابها  محدم  و قلعه  برا  خود ق رها و کاخ و

 .راه طغیان و گناه را پیش گیرندکه  تد

بکه   نسک   خویدکاوند  داتک ،   که با آنکان   «هود»خداوند برا  هدای  آنها پیام ر  به نام 

خیرخواهانه آنان را اندرز داد و به سکو  پکاکي دعکوت     هودحضرت . آنان فرستاد  سو

به زمکین افتکاد و   که  چنان  تدت کتک زدند او را به ،ولي این گروه مغرور و خودخواه  نمود

 2.هو  بود روز بي یک ت انه

هکوا بسکیار گکرم، خدکک و        به طکور  ککه  بود که مدتي باران بر قوم نازل ندد اینپس از 

مردم منتظر باران بودند تا هم هوا را تازه کند و هکم از برککات دیگکر آن     .کننده تده بود خفه

بکا   .بکود سرع  رو به گسکتر    به کهمداهده کردند ابر  در افق پدیدار تد   استفاده نمایند

عکذاب وحدکتناك    ،در حالي ککه   زاس  باران ،این ابر :دیدن ابر بسیار تادمان تدند و گفتند

همان چیز  اسک  ککه بکرا  آمکدنش      ،این 6عْجَلْتُمْ بِهِ رِِح  فِيها عَذاب  ألِيم ؛بَلْ هُوَ مَا اَْتَ»: بود

 «.باد  اس  که در آن عذاب دردناك وجود دارد  کردند تتاب مي

 :  از جملههایي دات  باد  که ویژگي  خداوند باد را م مور عذاب قوم عاد نموداین گونه، 

 «.ألِيم  رِِح  فِيها عَذاب »: بود عذاب دردناك. 6

هکر چیکزى    1  إاِلَّ مَساِْنُهُم  ءٍ بِأمْرِ رَبِّها فَأصْبَحُوا ال ُِرى تدَمِّرُ ُْلَّ شَيْ»: بود ویرانگر  تندباد. 2

ى ]هکا  تکدند ککه جکز خانکه    [  هکالك ]گاه چنان  آن. کوبد را به فرمان پروردگار  در هم مى

 «.خورد تان، آثارى به چدم نمي[  ویران

                                                           

 .315، ص    ، ج بحار األنوار،  مجلسي.  

 . 36، ص  همان.  

 . 3 ، آیه  احقاف. 3

 .3 احقاف، آیه . 3
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 ها مکیبرتغيير سرنوشت 

   به طکور  ککه  بودند بسیار دارا  مقام و منزل  ها  برمدي ،الرتید در دوران خالف  هارون

ثکروت   و ها در دس  آنان بود هارون تمام امور مملد  را به آنها واگذار نمود، عزل و ن ب

هکایي   وپکا   برامده دارا  بخدکش و ریخک    .و دارایي حدوم  در اختیار آنان قرار دات 

 ،روزگکار آنهکا   6؛ولُزُال َِذ  مٍدائِذ  ورُرَُُوَ وس رُم عَهُامَِّأ نَّإ» :اند آنان گفته بارهدرکه  چنان  بودند

 «.رف  دائمي بود که از بین نميعروسي و تادماني 

ناك تکد  هارون بر آنها خدکم  ا  که   به گونههمین گروه به ذل  گرفتار تدند ،اما روزگار 

اموال آنهکا   و سرس دس  به کدتار برامده زد و دستور داد جعفر برمدي را به قتل رساندند و

چنکان ذلیکل تکدند ککه یدکي از       آن ،آل برمک پس از هفده سال عکیش و قکدرت   .را گرف 

 : گوید بن ع دالرحمن هاتمي مي نزدیدان هارون به نام محمد

  دان نزد او ندسته اسک   خ ی  و سخندیدم زني با ت .رفتم درمیک روز عید قربان نزد ما»

: گفک   !خیکر : گفکتم  تناسي؟ این زن را مي: مادرم به من گف  .ها  کهنه بر تن دارد اما ل اس

ترین چیز  ککه   از عجیب !مادر: به او احترام کردم و گفتم .جعفر برمدي اس  درما ،او ع اده

 .برایم تعریف کن ،ا  از روزگار دیده

روز عید قرباني بر من گذت  که چهارصکد کنیکز آمکاده بکه خکدم        !پسر ا » :ع اده گف 

ولي امکروز آرزو دارم ککه یکک پوسک        دانستم داتتم و هنوز پسرم جعفر را قدرناتناس مي

قدر خوتکحال تکد    آن  پان د درهم به او دادم« !گوسفند  داتته باتم که زیرانداز من باتد

 2«!که نزدیک بود جان بدهد

زیرا برامدکه در دوران قکدرت، راه     چیز  جز گناه ن ود ،عزت زاپس ذل   دلیل این تغییر و

از  يهنگامي ککه در مجلسک  : اند درباره آنها گفته  گناه و نافرماني از خدا را پیدة خود ساختند

 ،تکد  ا  از قکرآن خوانکده مکي    اما وقتي آیه  تدند تاد مي ،آمد کفر و ترك سخن به میان مي

 .کدیدند چهره در هم مي

 كِرمَني بَبَ وُِجُت وُنارَأ   ٍجلِي مَفِ روُالشِّ رَِْذا ذُإ

                                                           

 .33 ، ص المنتهي  تتمة حاج شيخ عباس قمي،.  

 . 38، ص  ، ج مروج الذهبمسعودی،   علي بن حسين . 
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 6وِدَمَزن مِ ِثِحادِاألَبِ اوَتَأَ   ورٌَم َُهُندَت عِيَلِتُذا إوَ

ولکي هنگکامي ککه      تکد  تد، چهرة آل برمک روتن مي وقتي در مجلسي از ترك گفته مي»

ها  مکزدك   کردند و ق ه تد، باب سخن را عو  مي ا  از قرآن پیش آنها خوانده مي سوره

 «.کدیدند را پیش مي

 هکایي  فقر و پریدکاني  و یا ها رنج و ، دردها ، گرفتار تمددال بیدترباید گف   ،به طور کلي

 : فرمود امام صادقکه    چنانس او غفل نتیجه گناه و  ،آید که به سراغ انسان مي

َِضْرِبُ وَلَا نَكْبَةٍ ولَا صُدَاعٍ وَلَا مَرَ ٍ إِلَّا بِذَنْبٍ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وجَذلَّ    عِرْقٍ  مِنْ  أَمَا إِنَّهُ لَيْ َ»

تکود،   رگکي زده نمکي   2رٍ؛وَ َِعْفُوا عَنْ َْثِيذ   مِنْ مَُِّيبَةٍ فَبِما َْسَبَتْ أَِْدِِكُمْ وَما أَصابَكُمْ: فِي ِْتَابِهِ

مگکر   ،آیکد  پیش نمي ا  بیمار  و تود کند، سردرد  حاصل نمي پایي به سنگي برخورد نمي

بکه   ،هر م ی تي بکه تکما برسکد   : همان کالم خداس  که در کتابش فرمود ،و این .بر اثر گناه

 «6.کند اید و بسیار  را عفو مي اعمالي اس  که انجام داده جه 

مگکر بکه    ،زیرا هی  بال و کم ود رزقکي نیسک     از گناه پرهیز کنید» :فرمود نیز نامؤمن امیر

کنکد و   تود و پکایي ککه بکه مکانعي برخکورد مکي       حتي خراتي که بر بدن وارد مي  گناه دلیل

 1«.آید م ی تي که پیش مي

 باران محروميت از نقش گناه در

 آمکده در روایکات   رو، ازایکن . نیامدن باران، عوامل متعدد  دارد که یدي از عوامل، گناه اس 

 .توند مردم از نعم  نزول باران محروم مي ،ر اثر گناهدکه 

مَطَراً مِنْ ََنَةٍ وَلَكِذنَّ اللَّذهَ     مَا مِنْ ََنَةٍ أَقَلَ»: فرمود مي تنیدم که امام باقر: گوید ابوحمزه مي

قَوْ   بِالْمَعَاصِي صَرَفَ عَنْهُمْ مَذا َْذانَ قَذدَّرَُِ لَهُذمْ مِذنَ       عَزَّ وَجَلَّ َِضَعُهُ حَيْثُ َِشَاءُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا عَمِلَ

خداوند هکی  سکالي بکاران را     5 الْمَطَرِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ إِلَى غَيْرِهِمْ وَإِلَى الْفَيَافِي وَالْبِحَارِ وَالْجِبَال

                                                           

 .16 ، ص 6، ج  البدء والتاریخ،  مطهر بن طاهر مقدسي . 

 .1 3، ص  53، ج بحار األنوار؛ مجلسي، 65 ، ص   ، ج  الكافيکليني، .  

 .31، آیه  شوری. 3

 . 8 ، ص  3، ج  الكافيکليني، . 3

 .35 ، ص  53، ج بحار األنوار؛ مجلسي،  5 ، ص  ، ج  الكافيکليني، . 1
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ه قکومي گنکاه کننکد،    هرگکا  .دهد هر کجا بخواهد قرار مي اما  کند کمتر از سال دیگر نازل نمي

به سو  غیر آنان بکه صکحراها، دریاهکا و     ،آنچه از باران برا  آنان در آن سال مقدر کرده بود

 «.فرستد ها مي کوه

 گناه در تيرگی دل تأثير

کند و همکین   این اس  که انسان را دچار قساوت قلب و سنگدلي مي ،گناه آثاریدي دیگر از 

مَذا  »: فرمکود  امکام صکادق   .تغییر کند آدميزندگي  مسیرسرنوت  و  که تود امر س ب مي

الْخَطِيئَةَ فَمَا تَزَالُ بِهِ حَتَّذى تَغْلِذبَ عَلَيْذهِ فَيََِّذيرَ       لَيُوَاقِعُ  ءٍ أَفْسَدَ لِلْقَلْبِ مِنْ خَطِيئَةٍ إِنَّ الْقَلْبَ مِنْ شَيْ

گنکاه بکر قلکب وارد     .کند فاسد نمي قلب انسان را ،چیز به اندازة خاا و گناه هی  6 أَعْلَاُِ أََْفَلَهُ

 «.سازد آن را واژگون ميپس . بر او غل ه کند اینده تود و با اوس  تا مي

 داستان شاگرد فضيل

تاگرد  داتک  ککه از برتکرین     ،فضیل بن عیا  که عارفي نامدار و از رجال طریق  اس 

دچار بیمار  تد و بکه بسکتر احتضکار افتکاد، فضکیل بکه        تاگرد هنگامي که .تاگردان او بود

ایکن   !اسکتاد : فضیل گف  به تاگرد  اما تد «یس»م ارکه   آمد و مدغول خواندن سورة شبالین

 !سوره را نخوان

 «.ال ااإله إال » :بگو فضیل ساک  تد و گف 

ل از مدکاهده ایکن   فضکی  .از دنیا رف  ،و در آن حال «!از توحید بیزارم زیرا  گویم نمي»: گف 

برخاس  و به خانه خکود رفک     د از کنار بستر تاگر .بسیار پریدان و ناراح  تد ،حال 

در خواب دید تکاگرد  را بکه سکو  آتکش دوزخ و عکذاب       اینده و از خانه بیرون نیامد تا

چه تد که معرف  را از دسک  داد    .تو برترین تاگرد من بود : فضیل به او گف  !برند مي

 ین سرنوتتي گرفتار تد ؟و به چن

 :آلوده به سه گناه بودم: گف  پاسخ تاگرد
  چیني سخن .6
  حسدبردن به مردم. 2

                                                           

 . 31، ص 1 ، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي، .  
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بایکد سکالي یکک قکدح تکراب بنوتکم تکا         که دچار مرهي بودم و ط یب به من گفته بود. 6
 .بیمار  من رفا تود

 6.مدتدچار سوء عاق    این گونه،سرنوت  مرا عو  کرد و  ،این سه گناه
مسکیر   ،تمار  را معرفي کرده اس  ککه بکر اثکر گنکاه و نافرمکاني پروردگکار       افراد بي ،تاریخ

بلعکم  »   ماننکد و عکذاب گرفتکار تکدند    خوار زندگي آنها عو  تد و در دنیا و آخرت به 
 .«برصی ا  عابد» و «باعورا
  حتکي  ا  اس  که زمینه گناه بیش از هر زمان دیگر فراهم اسک  ، وها به گونهاین ع ر در

در برخي جاها گناهاني که بدر در دوران گذتته کمتر بکا آنهکا سکروکار داتکته، خودنمکایي      
  ککه امکام رهکا    بنابراین، اگر بالها  عجیب نازل تود، ن اید تعجکب ککرد  چنکان   .  کند مي

ثَ اللَّذهُ لَهُذمْ مِذنَ الْبَلَذاءِ مَذا لَذمْ       مَا لَمْ َِكُونُوا َِعْمَلُونَ أَحْدَ  الذُّنُوبِ  ُْلَّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ»: فرمود

دادنکد، مرتدکب    هرقدر بندگان گناهان جدید  ککه پکیش از آن انجکام نمکي     2 َِكُونُوا َِعْرِفُونَ

آورد که پکیش از ایکن بکا آن آتکنا      توند، خداوند نیز بالها  جدید  برا  آنها به وجود مي
 «.ن ودند

 ام بککا سککنگ هککر گنککاه پککرم را تدسککته   
 

 

 ام را تدسککته ما  خککدا خککودم کمککر آه 
 

 نککه راه پککیش مانککده بککرایم نککه راه پککس   
 

 ام مکن پدک  سکرم را تدسکته    اهکا    پل 
 

 دانککه اتککک خککودم را فککروختم  مککن دانککه
 

 ام نکککرخ طالیکککي گهکککرم را تدسکککته   
 

 دهنککد دیگککر مککرا ندککان خککودم هککم نمککي
 

 ام رم را تدسکککتههکککا  دوروبَککک آیینکککه 
 

 صککدبار توبککه کککردم و غککرق خجککالتم    
 

 ام چککون عهککدها  معت ککرم را تدسککته   
 

 تر از مکن ندیکده اسک     خورده دنیا تدس 
 

 ام حاال به سنگ خورده سکرم را تدسکته   
 

 آرام کککن مککرا و در آغککو  خککود بگیککر  
 

 ام ورم را تدسکته  حاال ککه بغکض تکعله    
 

 هکا  طی که   هکا  تکجره   راهم بده بکه بکاغ  
 

 ام ام ت ککرم را تدسککته  مککن توبککه کککرده  
 

 تککدن کککه بککه غیککر از گککدا  حککاال ب ککین
 

 ام در پیدکککگاه تکککو هنکککرم را تدسکککته  
 

                                                           

 .85، ص  8، ج  تفسير حكيم،  حسين انصاریان.  

 .  1، ص  ،  ج علل الشرایعشيخ صدوق، .  



 مجلس پنجم

 اجتماعی های انحراف کاهش در خانواده نهاد نقش

 *نيا سبحاني االسالم والمسلمين محمد حجت

 هکا   در رتکته  اندیدکمندان  از بسکیار   افدکار  دور، هکا   گذتکته  از ککه  موهوعاتي از یدي

 امکروزه  ککه  اسک   اجتمکاعي  هکا   انحراف گستر  کرده، معاوف خود به را علمي مختلف

 نهکاد  نخسکتین  عنکوان   به خانواده، .اس  تده جواما، از جمله جامعه ما از بسیار  گیر گری ان

 هویک   و روانکي  تخ کی   بکر  محکیط  اثرگذارترین اجتماعي، واحد ترین کوچک بدر  و

 در خکانواده  نقکش  تناخ  برا . رود  مي تمار به  اند، جامعه سازان آینده که فرزندان فرهنگي

 .ارائه نمود «انحراف»و « خانواده»باید تعریف روتني از  ابتدا اجتماعي، انحرافات کاهش

 خانواده تعریف

 برخکي . انکد  داده ارائکه  «خکانواده » از تخ ص خود تعریفي اساس بر نظران، هریک از صاحب
 اسکاس  را همخکوني  و خویدکاوند   روابکط  بعضي دانسته، اجتماعي سازمان یک را خانواده
 و روانکي  عوامکل  نیکز  گروهکي  و اقت اد ، عامل دیگر ا  عده .اند کرده تلقّي خانواده تددیل

                                                           

  .استادیار دانشگاه کاشان *
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 دیگکر  منکابا  از ککه  گونکه  همکان  صورت، هر به 6.اند نموده قلمداد آن پیدایش س ب را جنسي
 زنکدگي  هکم  کنکار  در یدجکا  ککه  اسک   افراد  از ا  مجموعه،  «خانواده» از منظور آید، برمي
  2.زوجی  یا قراب : اس  آنها یدي از این دو هم ستگي و همزیستي معیار و کنند مي

 انحراف تعریف

 بکدان  حقکوقي  منظکر  از بعضکي  اس   تده تعریف چند  منظرها  از کج رَو ، یا انحراف
 مرتدکب  و تکده  منکا  قانون وسیله به که عملي»: اند کرده تعریف گونه این را آن و نگریسته

 رفتکار »: انکد  نمکوده  تعریکف  گونه این را انحراف انتناس جامعه 6«.بیند مي کیفر قانون ط ق آن،
 اخکالق،  علکم  در 1«.نکدارد  و  انا کاق  جامعکه  هنجارهکا   و الگوهکا  با که گروهي یا فرد 
مخالفک   » را آن توان مي دیني، نگاه از. نامند مي «ناپسند و زت  رفتار» را آن و مربیان معلمان

 نظکر  از. کنکیم  مکي  تع یکر  «مع کی  » به آن از اصاالح، در که کرد تعریف «الهي دستورات با
 را صکفات  ایکن  از یدکي  حداقل که اس  رفتارهایي به ناظر کجرو  و انحراف تناسان، جرم
 موجکب  یکا  و اسک   بکدنامي  مایکة  که رفتار  یا تده ندوهش رفتار تده، منا رفتار: باتد دارا

 5.تود مي مجازات

 اسالم دیدگاه از انحرافات عوامل

هکا  اجتمکاعي برکردازیم الزم     پیش از آنده به بررسي نقش نهاد خانواده در کاهش انحکراف 
هکا    زمینه و از نظر اسالم، عواملاس  نگاهي به عوامل انحرافات از منظر دین داتته باتیم، 

 :از اند ع ارت اجتماعي انحراف

 هواپرستی .1

 نقکش  او رفتکار  و تخ کی   دادن سکامان  در ککه  اس  متعدد  نیروها  و قوا دارا  انسان،

هکا  مختلکف    انکد ککه آدمکي در عرصکه     وجود نیروها  متعدد س ب تده .دارند چدمگیر 

                                                           
 .3ل    ص ،  ج ،خانواده مدني حقوق ناصر کاتوزیان،.  

 .3 ص ،خانواده يشناس جامعه اللّه تقوی، نعمت.  

 .38ص  ،انحرافات يشناس جامعه داور شيخاوندی،. 3

 .35 همان، ص. 3

 .، مقاله اسماعيل اسفندیاری1  و 3  ش دانشگاه، و حوزه فصلنامه: ك.ر. 1
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 ایکن  از یدکي  .دچار لغز  و انحراف تود و عامل اصلي آن پیرو  از هواها  نفساني اس 

 را ارزتکي  اصکول  از بسیار  تواند مي آن، تربی  عدم و رهایي اس  که تهواني قوّه نیروها،

 تَمِيلُذوا  أنْ الشَّذهَوَاتِ  َِتَّبِعُذونَ  الَّذذِِنَ  وَُِرِِدُ» :فرماید قرآن مي. نماید خود نیازها  ات ا  قرباني

 نکوامیس  هتکک ) بزرگ انحرافي خواهان کنند، مي پیرو  تهوات از که کساني و 6 عَظِيمًا مَيْلًا

 وَاَحكذا ُ  تُتَّبَذع  اَهذواءُ  الفِذتَنِ  وُقذوعِ  بَدءُ اِنَّما»: فرماید مي  امیر مؤمنان« .هستند( الهي حدود و

 تکر   برخالف که احدامي اس  نفس وها   خواهش از پیرو  ،ها فتنه همه سرمند  2 تُبتَدَع

 « .گردد مي صادر

 فقر .2

 فقکر،  . هسکتند  مکرت ط  اجتمکاعي، بکا یدکدیگر    انحرافات و فقر که تود مي استفاده روایات از

 روحکي هکا    عقکده  ایجکاد  جامعه و در تدن ارز  بي تحقیر، تخ ی ، هعف :چون آثار 

 بسکیار   نقکش  هکا،  رَو  ککج  و جکرایم  میزان باالرفتن در توانند مي هرکدام که دارد فرد برا 

 بکه  ککه  را کسي !فرزندم» :فرماید مي  حسن امام فرزند  به خااب  علي امام.  کنند ایفا

 بسکیار  هایش لغز  ندارد، هی  که کسي مدن  زیرا مالم  اس ، خویش روز  کسب دن ال

  6«.بود خواهد

 احتیاجکات  و نیازهکا  رفکا  در تکود،  و نکدار   تنگدستي دچار تخ ي اگر روای ، این ط ق

 افکزایش  را گنکاه  و لغکز   در وقو  آدمکي  احتمال هریب امر، گردد و همین مي ناتوان خود

 .دهد مي

 تکو  ککه  ثروتي 1 الْإِثْمِ عَلَى َِحْمِلُكَ فَقْرٍ مِنْ خَيْرٌ الظُّلْمِ عَنِ َِحْجُزُوَ غِنًى»: فرمود  صادق امام

 ،روایک   ایکن  «.وادارد زتکتي  و گناه به را تو که اس  فقر  از بهتر بازدارد، ستم و ظلم از را
 معرفکي  فقکر  آثکار  از را ها زتتي و و گناه کند مي بیان را ها رَو  کج و فقر بین راباه وهوح به

                                                           

  .5  نساء، آیه.  

  .88، ص 11 ، خطبهالبالغه نهجشریف الرضي، .  

 . 35 ص ، 5ج  ،بحار األنوار مجلسي،. 3

 . 3 ص ،5  ج ،وسائل الشيعه ، عاملي حرّ. 3
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امیکر   .تکود  جکرایم  بکروز  سکاز  زمینکه  توانکد  مي فقر که ورزد مي ت کید ندته این بر و نماید مي

  «.کند مي فاسد را اخالق تنگدستي، 6 االَْخاْلقَ ُِفْسِدُ اَلْعُسْرُ»: فرمود  مؤمنان

 منحرف افراد با همنشينی .3

 از زبکان اهکل دوزخ   قکرآن  .کنکد  مي فراهم را انحراف  زمینه فاسد نیز با م اح   و همندیني

 ککا   !مکن  بکر  وا  2 الذذِّْْرِ  عَذنِ  أضَلَّنِي لَقَدْ* خَلِيالً  فُلَاناً أتَّخِذْ لَمْ لَيْتَنِي وَِْلَتَى َِا» :فرماید مي

  «.کرد منحرف از ذکر مرا او همانا !گزیدم برنمي دوستي به را فالني

 ال» :فرمکود  دارنکد،  ناپسکند  صکفات  ککه  دوسکتاني  از گرفتن فاصله در خ وص  امام علي

 و تکر  مکردم  بکا  م کاح    از 6 تَعلَذمُ  ال وَاَنتَ شَرّاً طَبعِهِ مِن َِسرِقُ طَبعَكَ فَإنَّ الشَّرِرَ تََّحَبِ

 دزد  مکي  منحکرف  ط کا  از را ناپکاکي  و بکد   ناخودآگکاه،  طکور  بکه  ط یعک   بررهیز که فاسد
آدمي از آسکیب   دین صیان  هددارها، برا  وها  توصیه این همه« .خ ر  بي آن از که درحالي

 بکا  ککه  کسکي  1 َِسذلَم  ال السّوءِ صاحِبَ ََِّحَب مَن»: فرماید مي صادق امام. اس  گمراهي

 «. [تود مي آلوده ناپاکي به سرانجام و] ماند نمي سالم تود، همندین بد رفیق

 بينی خودکم .4

 نگکران  و آتکفته  همیر  بیند، مي ناچیز و پس  را خود و اس  بیني خودکم گرفتار که کسي
 خدکمگین  همکواره  نگرنکد،  مکي  اهانک   و خکوار   چدم با را او که کساني به نس   و دارد
 اعتنکایي  بکي  دیگکران،  بکا  معاتکرت  و آداب و اجتمکاعي  قوانین و مقررات به رو، ازاین .اس 
 بنکدها   قیکد و  از را خکود  چکرا  اسک ،  افتاده مردم نظر از که حال کند مي ت ور و ورزد مي

 انحرافکي  اعمکال  بکه  را او تفدکر،  طکرز  ایکن . ندنکد  آزاد قکانوني  هکا   محدودی  و اجتماعي

 را خویدکتن  ککه  کسکي  5 شَرُِّ تَأمَن فاَل نَفسُهُ عليه هانَت مَن» :فرمود  هاد  امام. دارد وامي

 «. ن ا  ایمن او ترّ از ،(کند مي حقارت احساس) یابد مي خوار و ناچیز

                                                           

 . 3 ص ،  ، جغرر الحكم ودرر الكلمآمدی،  تميمي.  

 .5  ل 8 فرقان، آیه .  

 .1  ص ،  ج ،وراٌ مجموعه عيسي وراٌ، بن مسعود. 3

 . 356، ص العقول تحف حراني، شعبه ابن. 3

 . 383 ص همان،. 1
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 خانواده .5 

 بکر . نیسک   پوتکیده  کسکي  بکر  فرزندان رفتارها  و عقاید افدار، ساماندهي در خانواده نقش
 تکوجهي،  بکي  خکانواده، در  بزهدار  و مهم کلید  عوامل جمله از پژوهش، یک نتایج اساس
 6.باتد ميبر فرزندان  والدین نظارت عدم و مواالتي بي
 بکه « مدکهد  و تهران تربی  و اصالح کانون» از که تحقیقي و اجتماعي پژوهش یک م نا  بر

 آنکان  دو سکوم  داتته، درگیر  خانه در بزهداران، ها  خانواده از سوم یک حدود آمده، عمل

 در میکان  الزم مح ک   درصد از11 و بوده معتاد ها خانواده درصد23 تده، مي متوسل کتک به

 طفولیک   دوران بکه  مربو  فقط بزهدار ، در خانواده ت ثیر 2.اند بوده محروم خانواده اعضا 
 نمایکان  را خکود  تک ثیر  تربیتکي  خألهکا   و ها کاستي جواني حتي و نوجواني در نیس   بلده

 :از اند ع ارت که تمار  از آنها  سازند مي

 مادر و پدر اختالف ـ

. گکذارد  مي خانواده اعضا  روان بر تومي و نامالوب آثار مادر، و پدر مداجره و ناسازگار 
 اسک ،  اولیه نیازها  از که را صمیمی  و صفا آرامش، طعم خود خانه محیط در فرزندان اگر

 دام در زیکاد،  احتمکال  بکه  و گدک   خواهند خود گمدده دن ال به خانه از خارج در نچدند،
 بکه  فرزنکدان  اوقات، گاهي .توند مي داده سوق بزهدار  سو  به افتاده، فاسد افراد و تیادان
 فکرار  منکزل  از حتي تده، عالقه بي کار یا تح یل به نس   رواني، آرامش خوردن برهم عل 
 ککه  پژوهدکي  در» .تود مي فراهم ها بزهدار  انوا  به آنان گرایش زمینه سرانجام، و کنند مي
 حکال  در یا گرفته، طالق درصد مادراندان15 که تد معلوم آمده، عمل به بزهدار فرد 388 از

 مکادر   و پکدر  دارا  مجکرم،  افکراد  درصد33 که دهد مي ندان دیگر بررسي. اند بوده جدایي
 6«.اس  داتته وجود ستیزه و نظر اختالف آنها کرده، بین زندگي جدا هم از که اند بوده

 فرزندان ميان تبعيض ـ

بعضکي   بکه  نسک    کمتر اهتمام و فرزندان برخي به والدین بیدتر توجه و خانواده در ت عیض

 روحیکه  بکا  خانکه،  در ت عکیض . تود مي فرزندان در بدبیني و نفرت حس ایجاد موجب دیگر،

                                                           

 .  3 ص ،سرقت یابي جرٌ و يشناس جرٌ حسيني، اصغر قربان علي.  

 . 85  ص ،  ج ،انساني شخصيت و تربيت سيدمجتبي هاشمي،.  

 .  3 ص ،اجتماعى شناسى آسيب اللّه ستوده، هدایت. 3
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 روان و روح بکر  را ناپکذیر   ج کران  خسکارات  و دارد منافات فرزندان نفس عزّت و حساس

 . دهد مي سوق خانه از فرار و اعتیاد سرق ، :ناهنجارهایي مانند به را آنها و کند مي وارد آنان

 محبت در تفریط و ـ افراط

 ککودك . اسک   کودککان  ویکژه  بکه  انسکاني،  هکر  اساسکي  و اولیکه  نیازهکا   از مح ک ،  به نیاز

 و عکاطفي  رتکد  برا  دارد، نیاز خوراکي مواد انوا  به خود جسماني رتد برا  که گونه همان

 ککه  اسک   قکو   بسکیار  عوامکل  از مح ک ،  کم کود . اسک   مح   نیازمند تدن هم اجتماعي

 از ککافي  مح ک   که نوجواني. دهد مي سوق بزهدار  وسو  سم  به را جوانان و نوجوانان

 اخالقکي  انحرافکات  و رفتکار   اخکتالالت  انکوا   پکذیر   بکرا   ندکرده،  دریاف  مادر و پدر

 انحکراف  و جکرم  اصکلي  ریدکه  را مح ک   کم کود  نظکران،  صکاحب  از بسیار  .دارد آمادگي

 زمینکه  تواند ميزیاد  رفاهي امدانات قراردادن اختیار در و حدّ از بیش توجه که دانند  چنان مي

 . تود آنان در رفتار ها   ناهنجار  بروز

 خانه در پدر حضور عدم ـ

 قاطعیک ،  قدرت، به اس ، محتاج مادر سرتار عواطف و احساسات به قدرکه همان خانواده،

 صکرفاً  یکا  و نداتته حضور خانه در پدر دلیل، هر به اگر حال .دارد نیاز پدر مدیری  و تدبیر

 از الزم انسکجام  و نظکم  پاتیده تکده،  هم از امور خانواده تیرازه باتد، داتته فیزیدي حضور

 .تود مي فراهم بزهدار  به گرایش زمینه خانواده اعضا  در و رود مي میان

 اجتماعی کنترل و نظارت کاهش. 6

 کمکال  بکا هکا  آن و بدهکد  افکراد  بکه  را رَو  ککج  اجازه که باتد ا  گونه به اجتماعي روابط اگر

 نکو   هکر  بکرا   آمکادگي  ناسکالمي،  ساختار چنین باتند، یددیگر ناهنجار  تاهد تفاوتي بي

 و فسککاد  از چکرا  کند که ندوهش مي را پیدین ها  ام  کریم قرآن رو، ازاین. دارد را انحرافي

 قَذبْلِكُمْ  مِذنْ  الْقُذرُونِ  مِذنَ  َْانَ فَلَوْلَا»: توند الهي عذاب از مانا تکا ندردنکد جلوگیر  مندرات

 هکا   امک   میکان  از چکرا  پس 6 مِنْهُمْ أنْجَيْنَا مِمَّنْ قَلِيلًا إِلَّا الْأَرْ ِ فِي الْفَسَادِ عَنِ َِنْهَوْنَ بَقِيَّةٍ أولُو

                                                           

 . 6   آیه هود،.  
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 زمکین  در فسکاد  از تکا  نماندنکد  بکاقي  گروهي [تدند، هالك الهي عذاب به که] تما پیش از

 «.دادیم نجاتدان ما که آنها از اندکي مگر کنند  جلوگیر 

 جمعی ارتباط وسایل و ها رسانه. 7

 ایجکاد  در توجکه  درخورها   مؤلفه جمله از توانند مي مدتوب و تنیدار  دیدار ،ها   رسانه

 فرهنگکي  تهکاجم  .باتکند  انحرافکي  رفتارهکا   و بزهدار  سو  به جوانان آور  رو  انگیزه

 پیکدا ا   تکازه  ابعکاد  روز هکر  مکذه ي،  جوامکا  در ت ثیرگکذار   برا  غرب سو  از جان ه همه

 بکا  بکار  و ایکن  هکالیوود  بکا  روز هکا، یکک   مکاهواره  غیراخالقيها   ت ده با روز کند  یک مي

 ب یننکد،  خواهند مي که ا  ت ده هر برا  افراد آمریدا، و در اروپا .مستهجن اینترنتي ها  پایگاه

 برنامکه  رایگکان  به صورتها  ت ده این ایران در اما کنند  پرداخ  دالر 1  تا 28 ماهیانه باید

 661 تعکداد  ایکن  از ککه  اسک   فعکال  تلویزیکوني  ماهواره 688 جهان، کل در». کنند مي پخش

 و زبانکان  فارسکي  برا  فقط که زبان فارسي ها  ت ده. دهند مي پوتش را ایران فضا  ماهواره

 رسکیده  کانکال  618 از بکیش  بکه  اینکک  هم کنند، مي پخش و تولید برنامه ها ایراني خ وصبه

 تک ده  هکزار  63 حکدود  دریافک   امدکان  انکد،  فعال ایران فضا  در که هایي ماهواره اس   اما

 معمکولي  هکا   دیکش  بکا  را تک ده  دوهزار حدود تعداد، این از و اند کرده فراهم را تلویزیوني

 638 هکا،  تک ده  ایکن  بکین  در دهد ککه  مي ندان ها بررسي .کرد دریاف  باال کیفی  با توان مي

 و درخواسکتي  هکا   آهنکگ  رقص، کلی ، موسیقي، پخش حال در روز ت انه صورت به کانال

 موزیدکال  تکوها   و ها کلی  خود، ها  برنامه خالل در ت ده 6288 حدود. هستند کنسرت

 6«.دارند اخت اص ل اس و مد نمایش به ت ده، 38 حدود. کنند مي پخش

 انحرافات کاهش در خانواده نقش

 و نوجوانکان  در بزهدکار   بکروز  و ظهور عوامل گف  که توان مي گذت ، آنچه به عنای  با

 در خکانواده  ککه  اس  ط یعي . اس  خانواده مربو  به اوّل درجه در جامعه، در امروز جوانان

 از افکراد  پیدکگیر  هکا    راهتکرین   مهکم  از یدکي  دارد  زیکرا ا   کننکده  تعیین نقش نیز آن حل

 خکانواده  نهکاد  از ککه  اسک   جامعکه  تده پذیرفته هنجارها  وها  ارز  کردن دروني انحراف،

                                                           

 . 33381 : مطلب ، کد353 تير  6  :پایگاه اینترنتي الف، تاریخ دسترسي.  
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 و نخسکتین  خکانواده،  دینکي،  متکون  ت کیکدات  اساس بر و اسالمي معارف در. تود مي ترو 

 کننکد  کوتاهي امر این ایدان در اگر. اس  فرزندان پذیرکردن فرهنگ عامل ترین بدیل بي تاید

: فرمکود   خکدا  رسکول . تکوند  مي سرزنش و بازخواس  ندنند، کامل خویش را رسال  و

 حضکرت  مدکرك؟  والکدین : پرسیدند !والدیندان جانب آخرالزمان، از ها  بچه حال به وا »

  6«.دهند یاد نمي خود فرزندان به را واج ات که مؤمني والدین نه : فرمود

. تکده اسک    ت کیکد  پذیر  فرهنگ تیوه به دیني پیروان برا  اسالم در تعلیم که اس  روتن

 شَذيءٍ  مِذنْ  فِيهَا أُلْقِي مَا الْخَالِيةِ ْالْأَرْ ِ الْحَدَثِ قَلْبُ إِنَّمَا»: فرماید مي امام حسن به  علي

 آن در هرچکه . اسک   آمکاده  زمین چون طفل، دل 2 قَلْبُك ِقْسُوَ أَنْ قَبْلَ بِالْأَدَبِ فَبَادَرْتُك قَبِلَتْهُ

 مدکغول  ذهنک   و تکود  سکخ   دلک   ایندکه  پیش از تو تربی  به من. پذیرد مي تود، نهاده

  «.کردم اقدام گردد،

 ها سازي ارزش نهادینه هاي شيوه

 ایکن  توانکد  چگونه مکي  دید باید دارد، فرزندان پذیر  فرهنگ در اصلي نقش خانواده که حال

 فراینکد  در بتوانکد  آنده برا  خانواده تربیتي، اندیدمندان اعتقاد به برساند؟ انجام به را مهم امر

 :کند رعای  را ذیل مراحل باید باتد، موفق فرزندان پذیر  فرهنگ

 آموزش. 1

 مسدود انحرافي رفتارها  انجام راه تدریج به تود، همگاني تربی  و تعلیم ا  در جامعه اگر

 امر در« .تود مي بسته زندان یک در کنید، باز مدرسه یک»: گوید مي هوگو ویدتور .تود مي

 و متعادل احساسات و عواطف و درس  افدار دهي تدل برا  تیوه بهترین باید تعلیم،

 رفتار ج ران غیرقابل آثار و بهنجار عمل مث   آثار به فرزندان نمودن آگاه و صحیح رفتار

ِ عَلَي وَلَدَُِ أَعَانَ عَبْداً اللَّهُ رَحِمَ»: فرمود  اکرم رسول. تود انتخاب نابهنجار  بِالْإِحْسَانِ بِرِِّ

 و نیدي بر را فرزند  که را ا  بنده کند رحم  خداوند 6 وَتَأْدِِبِهِ وَتَعْلِيمِهِ لَهُ وَالتَّأَلُّفِ إِلَيهِ

                                                           

  .16 ، ص األخبار جامع شعيری،  محمد بن محمد.  

  . 3 ، نامهالبالغه نهجشریف رضي، .  

  .65 ص  ،1 ج ،  الوسائل مستدرك حسين نورى،. 3



 

 

 

 
   19  های اجتماعی نقش نهاد خانواده در کاهش انحراف: مجلس پنجم

 او پرور  و آموز  به و بگیرداُنس  او با نماید، احسان او به اینده به کند  یار  سعادتش

 انجام به ت میم آنان تا بگذارند آزاد را فرزندان باید کنند مي گمانها  خانواده بیدتر «.برردازد

 به کودکي در را خود فرزندان دارند وظیفه والدین دیني، نظر از که درحالي بگیرند  فرایض

 صادق امام.  باتند کرده پیدا را الزم آمادگي بلوغ، وق  در تا دهند عادت ع ادت انجام

 نماز دهیم مي دستور رسیدند، سالگي پنج به فرزندمان که هنگامي بی  اهل ما»: فرمود

 6«.کنید امر نماز به سالگي هف  از را خود کودکان تما پس .بخوانند

 اسک   الزم جوانکان،  و نوجوانکان  بزهدار  کاهش یا و افزایش در خانواده نقش به عنای  با

 آمککوز . نماینککد اقککدام خککود فرهنککگ و فدککر آگککاهي، سککاح ارتقککا  در گرامککي والککدین

 اعتمکاد بکه   تقویک   گفکتن،  نه مهارت یابي، دوس  آیین صحیحها   رو  :مانند هایي مهارت

 گکروه  تکابا  راحتکي  بکه  نوجکوان  تکد  خواهکد  باعث مناقي،ها   گیر  ت میم اتخاذ نفس و

 فکرد ،  هویک   بکرا  تث یک    مهارتي عنوان یابي برا  او به دوس  و امر نگیرد قرار همساالن

 دوسکتان  رقابک  بکا   میکدان  در فکرد   اسکتعدادها   گستر  ها  اجتماعي و اندیده تقوی 

 .تود ت دیل

 محبت .2

 هکا   نوجکوان  و هکا  جکوان  در ککه  ناهنجکار   رفتارها  از که اتاره تد، بسیار  طور  همان

 عکاطفي  خکأل  دچکار  و مح ک   که آنان تدنه بینیم، ناتي از این حقیق  گویاس  مي امروز 

 راسکتا،  ایکن  در. کند ت مین تواند نمي سالم خانواده نهاد جز کسي هی  چنین نیاز  را .هستند

 که اقکدامات  کنند  چنان مح   خود فرزندان به نس   کرده سفار  و مادران پدران به اسالم

 و دادن سکوار   بوسکیدن،  گکرفتن،  آغکو   در ندکاندن،  زانکو  رو  :ق یکل  از رفتار ، و عملي

 نکواز   دسک   ناآنک  سکر  بر باز  کردن و هدیه دادن، خوابیدن، کودکان کنارها  وق  بعضي

  صکادق  امکام . اسک   گرفتکه  قکرار  ت کیکد  و توجکه  مکورد  روایکات  از بسیار  در کدیدن،

 بکه  مح ک   جه  به را ا  همانا خدواند بنده 2 لِوَلَدِِِ حُبِّهِ لِشِدَّةِ العَبدَ لَيَرحَمُ اللّهَ اِنَّ»: فرماید مى

 حکد  در و مناقکي  عاقالنکه،  بایکد  مح ک   ال ته« .دهد مي قرار خویش رحم  مورد فرزند 

 . سازد آتنا مالوبها   ارز  با را او و نماید ت مین را فرد م لح  تا باتد اعتدال
                                                           

  .315ص  ،3ج ،  الكافي کلينى، .  

  .11 ، ص6 همان، ج.  
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 حمایت. 3

  عهکده  بکر  مهکم   وظیفه دو این خ وص، در . اس  حمای  خانواده، مهم کارکردهاى از یدي

 تدکدیل  و همسکر  انتخاب درآنها  به کمک همچنین و فرزندان از مالي حمای  :اس  والدین

 بکال   فرزنکد  که باتد داتته مالي توانایي که کسي» :فرمود  خدا رسول روایتي در .خانواده

 گنکاه  تکود،  گنکاه  دچار فرزند نتیجه، در و ندند چنین اما درآورد، همسر  ازدواج به را خود

 مکن  فرزنکدم بکر   حق: کرد عر  اکرم رسول به مردى 6«.نوت  خواهند پدر عهده  بر را

 خکوبى  اسکم  بکه  را او 2 حَسَذناً  مَوْضِذعاً  وَتَضَذعُهُ  وَأَدَبَهُ اَْمَهُ تُحَسِّنُ»: فرمود حضرت چیس ؟

 دیگکر،  روایک   در «.بگمار مناس ى و خوب کار بر را او و نما ادبش درستى به کن  نامگذارى

 حقکوقى  6 بَلَغَ إِذَا وَُِزَوِّجُهُ الْكِتَابَةَ وَُِعَلِّمُهُ اَْمَهُ ُِحَسِّنُ ثَلَاثَةٌ وَالِدِِِ عَلَى الْوَلَدِ حَ ِّ مِنْ»: فرماید مي

 بیکاموزد   وى بکه  نوتتن کند  انتخاب او براى نیدو اسم: اس  چیز سه دارد، پدر بر فرزند که

 «.نماید فراهم را ازدواجش وسایل تد، بال  وقتى

 نظارت. 4

 رفتکار  بیدکتر بکر   نظکارت  انحرافکات،  از اعضکایش  بکرا  پیدکگیر    خانواده نقشترین  مهم

 هکا صکرفاً نقکش حمکایتي پیکدا ککرده و       خکانواده  امروز ، ها  در خانواده مت سفانه،. س هاآن

 را پیکام  ایکن  هکا،  سریال و ها فیلم غالب. کنند مي ایفا کمتر را خود نظارتي و هدایتي ها  نقش

 فرزنکدان  از بایکد  فقکط آنهکا  یافتکه،   پایکان  والکدین  نظکارت  دوران که کنند مي القا مخاطب به

 :ماننکد  خکانواده  در هایي آسیب بروز و والدین اقتدار کاهش موجب امر، همین .کنند حمای 

. اسک   تکده  مجرد ها  جوان افزایش اعتیاد و یا آمار افزایش پسر، و دختر روابط تدن عاد 

 ایمکان  ککه  کسکاني  ا  1 ناراً وَأهْلِيكُمْ أنْفُسَكُمْ قُوا آمَنُوا الَّذِِنَ أُِّهَا ِا»: فرماید مي متعال خداوند

 « .دارید نگه دوزخ آتش از را تان خانواده و خود! اید آورده

                                                           

  . 33 ص ،6  ج،  العمال کنز،  هندی الدین متقي حساٌ بن علي.  

 .81 ص ، 5 ج ،بحار األنوارمجلسي، .  

 .   5 ص ، 1  ج همان،. 3

 . 6 آیه  تحریم،. 3



 

 

 

 
   13  های اجتماعی نقش نهاد خانواده در کاهش انحراف: مجلس پنجم

 و تعلکیم  در دقتدکان  بیدکتر  هکا،  بچه تدلیف سن از بعد امام» :گوید مي خمیني امام عروس

 رود مکي  بیکرون  خانه از کي تان بچه دانید مي تما آیا: پرسیدند مي ما از همیده. بودها آن تربی 

  6«کند؟ هایي مي صح   چه یا و کند مي وآمد رف  کساني چه با آید؟ مي کي و

 و نیسککتند خککود فرزنککدان از مراق کک  فدککر در چنککدان والککدین هککا، خککانواده از بسککیار  در
 تمکاس  موجکب  اسک   ممدکن  رهایي بدیهي اس  که. توند مي رها خود حال به کودکاندان
 و نوجکوان  بزهدکاران  ککه  اسک   حکالي  در این،. تود ناباب و بیگانه اتخاص با آنان مستمر
 .کنند مي معرفي بزهدار  به بر گرایش مؤثر عوامل از را ناباب دوستان عمدتاً جوان
 جوانکان  و نوجوانکان  معاتران نظارت و برا  کنترل را والدین بیدتر توجه واقعی ، این ق ول
 توسکط  ایدکان  دوسکتان  ککه  اند کرده اظهار بزهداران درصد  پنجاه پژوهش، یک در». طل د مي

 ککار  خکالف  افکراد  نوعاً دوستاندان تی  آنان، از درصد13 حدود نیز و اند تده دستگیر پلیس
 تکدن  سکارق  در زیاد  نقش ناباب، دوستان که اند کرده اظهار نیز آنان از درصد5/33. اند بوده
 بکه  دسک   دوستاندان، توجه خاطر به که اند کرده اظهار افراد همین از درصد56 و دارند افراد

 2«.اند زده سرق 
 ککه  باتکد ا   گونکه  بکه  بایکد  فرزنکدان،  به نس   والدین سو  از کنترل و نظارت اِعمال ال ته

 در. اعتمادنکد  بکي  آنکان  بکه  نس   والدیندان که ندنند احساس و باتد نداتته منفي پیامدها 
 مراق ک   از ککه  سازند متقاعد را خود فرزندان ا  درس ، تیوه به باید مادر و پدر حال، عین

 خکود  فرزنکدان  که رسانند مي جایي به را گیر  سخ ها  خانواده بعضي. نیستند نیاز بي والدین
 زیکرا  دهکد   نمکي  هرگز نتیجکه خکوبي   روتي، چنین دارند  بازمي دوس  نو  هر داتتن از را

 و آورد ميبکار  افسکرده  و غیراجتمکاعي  گیکر،  گوته را نوجوان خوب، دوستان از تدن محروم
 اوهکا  مناسکب،   کردن فراهم با کوتند مي آگاه مادر و پدر. اس  بار زیان او، بسیار آینده برا 
  . بدهند خود فرزندان به را دوستان بهترین انتخاب امدان

                                                           

 .  5 ص  ، ج  ،آفتاب پای پابه ميررضا ستوده،.  

،  قلم  شلهر  جوانلان  ميان در سرقت با مرتبط اجتماعى ل اقتصادى عوامل و ميزان بررسىمحمد فويدى، .  
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 مجلس ششم

 ل کاهش معنویت در خانوادهلع

 *اعظم نوري

 درآمد

انسان از آغاز پیدایش، همواره به سو  خداوند و معنوی  و کمال گرایش داتکته  یعنکي بکر    
، ایکن نیکاز را   تکریعتي کامکل  دین اسالم، به عنکوان  . اساس فارتش به معنوی  نیازمند اس 

از جملکه  . ت مین نموده، راهدارها  الزم برا  رسکیدن بکه معنویک  را معرفکي ککرده اسک       
ترین نهاد جامعه اسک   خانواده، بنیاد . رهنمودها، توجه به کانون خانواده و اعضا  آن اس 

همکواره من کا   تواند من ا و مند  تغییراتي بزرگ در ساح جامعه باتد  چراککه خکانواده   و مي
هکا  یکک    ت مین نیرو  انساني کارآمد در جامعه اس  و بخش بزرگي از اقدامات و رسکال  

دار بر عهده دارد  اما مت سفانه، معنویک    ا  آرماني و دینفرهنگ یا آیین را برا  تحقق جامعه

 آمَنُذوا  ذِِنَالَّذ  أَُِّهَذا  ِا»: فرماید قرآن کریم مي. در خانواده معاصر تا حدود  کاهش یافته اس 

 و خکود  !ایکد  آورده ایمکان  ککه  کسکانى  اى 6وَالْحِجذارَةُ؛  النَّاسُ وَقُودُهَا ناراً وَأهْلِيكُمْ أنْفُسَكُمْ قُوا

 «.دارید نگه هاس ، سنگ و ها انسان آن هیزم که آتدى از را خویش خانواده

                                                           

  .آموخته حوزه علميه دانش *

  .6تحریم، آیه .  



 

 

 

 
16    9314رمضان ويژة توشه راهيان نور  ره 

معکاد و تسکلیم در   ها  معنوی ، باور به وجود خداوند س حان، اعتقکاد بکه   ترین تاخ ه مهم
اگر ایکن امکور بکه طکور اعتقکاد  و عملکي در رفتکار و اعتقکادات و         . برابر فرامین الهي اس 

توان فضکا  خکانواده را، معنکو  و روحکاني     عملدرد اعضا  خانواده وجود داتته باتد، مي
دهکد، امکور معنکو  تکا     امروزه با تغییراتي که در عرصکه فرهنکگ جهکاني رو  مکي    . دانس 

در . هکا قکرار دارنکد   در معر  تغییکر ارز   ها  امروزرنگ تده، گویي خانواده محدود  ک
 .پردازیم ترین عوامل کاهش معنوی  در خانواده مي این نوتتار، به بیان مهم

 ضعف باورهاي دینی. الف

اگکر  . ها و اعمال انسان در زندگي، بکر اسکاس باورهکا و اعتقکادات اوسک      گیر جه  همه
فرد  و اجتماعي، بر اساس عقایکد صکحیح و در مسکیر اهکداف آفکرینش      باورها در زندگي 

ترین اعتقادات در زنکدگي انسکان    از مهم. باتد، زندگي توأم با سالم  و سعادت خواهد بود
که به طور مستقیم بر زندگي خانوادگي ت ثیرگذار اسک ، خکداباور ، اعتقکاد بکه معکاد و در      

تکرین عامکل    بر این اسکاس، مهکم  . ف زندگي اس ها  دیني در مسائل مختلنظرگرفتن آموزه
 :توان این گونه برتمردهعف باورها  دیني در خانواده را مي

 ضعف خداباوري. 1

بکه  . ترین اعتقاد دیني، ایمان به خدا و احساس حضور او در تمام لحظات زندگي اسک   مهم

 أقْذرَبُ  وَنَحْذنُ »داند  يتع یر قرآن، انسان مؤمن، همواره خدا را همراه و تاهد بر اعمال خود م
 « .تریم نزدیک قل ش رگ از او به ما و 6 الْوَرِِدِ حَبْلِ مِنْ إِلَيْهِ

کند همه رفتارها و زنکدگي خکانوادگي را بکه سکو  کسکب رهکای        با این بینش، تال  مي
توکل، ص ر بر مددالت، تسلیم و رها، همگي از آثکار  : هایي نظیرویژگي. خداوند سوق دهد

خداباور  در وجود انسان اس  که به خود  خود، فضا  خکانواده را آکنکده از معنویک  و    
ن ود این اعتقاد یا هعف آن، موجب ترس از مددالت، غکم  . راباه قل ي با خدا خواهد نمود

انساني که به صورت قل کي   اماتود  ها  پوتالي و غیرخدایي ميبردن به پناهگاه و اندوه، پناه

 إلهذي »: بینکد و ن رت و یار  او یقین دارد، هی  یاور  جز او برا  خود نميبه وجود خدا 
 2«.وَرَبّي مَن لِي غَيرُو

                                                           

 .6 ق، آیه .  

 . ، فرازی از دعای کميلمفاتيح الجنانشيخ عباس قمي، .  



 

 

 

 
   11  علل کاهش معنويت در خانواده: مجلس ششم

 توجهی به معاد  بی. 2

ا  در توجکه بکه مسکائل معنکو  در خکانواده دارد،      یدي از باورها  مهم دیني که نقش ویژه

ي و ککاهش  هکا  علمک  امکروزه، بکا وجکود پیدکرف     . اعتقاد به زندگي پکس از مکرگ اسک    

ها رو به فزوني نهاده که بخدي از ایکن   ها در خانوادهها و نگرانيمددالت زندگي، اهاراب

 6.هدفي و احساس پوچي در زندگي اس مددالت، در اثر احساس بي

باور به معاد، موجب ایجاد انگیزه و تدویق افراد بکرا  تحمکل مدکدالت و انجکام وظکایف      

هکا  فکراوان   قرآن کریم به پادا . در فضا  خانواده اس خانوادگي و توجه به امور معنو  

کوتند تکا   کند که در صورت باور قل ي به آن، افراد برا  دستیابي به آن، مياخرو  اتاره مي

 أَنْذتُمْ  الْجَنَّذةَ  ادْخُلُذوا »: رفتارها  خود را در مسیر رهای  الهي قرار دهنکد  از جملکه فرمکوده   

 وَتَلَذذُّ  الْذأَنْفُ ُ  تَشْذتَهِيهِ  مذا  وَفِيهذا  وَأْْذوابٍ  ذَهَبٍ مِنْ بَِِّحافٍ عَلَيْهِمْ ُِطافُ تُحْبَرُونَ وَأزْواجُكُمْ

 تکادمانى  نهایک   در همسکرانتان  و تکما  [:تود مى خااب آنها به] 2خالِدُونَ؛ فِيها وَأنْتُمْ الْأعْيُنُ

 تکراب ] طالیکى  هکاى  جکام  و [غکذا  ى]هکا  ظرف [که اس  حالى در این]! توید بهد  وارد

 آن از هکا  چدکم  و خواهد مى ها دل آنچه( بهد ) آن در و گردانند مى آنها گرداگرد را [طهور

 «.ماند خواهید آن در همیده تما و دارد وجود برد، مى لذت

تود که افراد به دلیل مددالتي نظیر فقدان عزیز  یا معلولی  یدکي از اعضکا   گاهي دیده مي

کنکد یکا لکب    توند که آنها را از صرا  مستقیم دور ميکدانده ميیا فقر اقت اد ، به گناهاني 

تکود  باور به معاد در افراد، موجب مي. توندگدایند و به کفر و الحاد کدیده ميبه تدوه مي

در . مددالت دنیا را در برابر آخرت، محدود و گذرا بداننکد و بکا ب کیرت بکه آنهکا بنگرنکد      

نماینکد و ایکن امکر در     ید ثواب الهي، ص ر و تحمل ميعرصه خانوادگي نیز زن و توهر به ام

 .بخدي خانواده بسیار مؤثر اس  فرایند استحدام

ها  دیني آتنا تکوند و خکداباور  و معکادگرایي را     بر این اساس، باید زن و توهر با آموزه

را الگکو  خکود قکرار      و حضرت زهرا  در فضا  خانواده حاکم نمایند و زندگي علي

 .دهند

                                                           

 .53 و  3 ،   ، ص شناسي و دینروانکارل یونگ، .  

 . 5و  51زخرف، آیه .  
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 جنگ نرم .ب

ترین ابزارها برا  تضکعیف ث کات و امنیک  اجتمکاعي و فرهنگکي یکک        امروزه، یدي از مهم

رود  یعنکي برانکداز  نکرم و تکال       کدور، جنگ نرم اس  که تهدید  بزرگ به تکمار مکي  

درحقیقک ، جنکگ نکرم ع کارت از هکر      . دتمن برا  تسلط کامل در ابعاد مختلف بر جامعه

دهکد تکا   ها و هنجارها  جامعه را مورد هجوم قرار ميکه ارز  آمیز اس اقدام غیرخدون 

در صورت پیروز ، به تغییر در الگوها  رفتار  و خلق الگوها  جدید منجکر تکود ککه بکا     

حوزه تهدید در جنگ نرم، عرصکه فرهنگکي،    6.الگوها  رفتار  نظام حاکم در تعار  اس 

آن مح کول ذهکن نخ گکان و     هکا  موجکود در  ریکز  سیاسي و اجتمکاعي اسک  و برنامکه   

از . کارتناسان اس  که بیدتر از رو  القا و اقنا  بکر ذهکن و تفدکر مکردم ت ثیرگکذار اسک       

 :جمله ابزارها  جنگ نرم در ایران ع ارت اس  از

 ماهواره. 1

توانکد  ها  ارت ا  جمعي در ع کر حاهکر اسک  ککه مکي     این رسانه، از قدرتمندترین رسانه

هکا   در جامعه ایران، بکا وجکود هجمکه   . ها را درنورددکدورها و قارهراحتي مرزها  میان  به

هکا  دینکي و   فرهنگي فراوان از سو  دتمنان، این رسانه بیدتر به عنوان ابزار  هکد ارز  

هکا   انداز  ت دها  برا  راهمیالد  به بعد، موج گسترده 2885از سال . اسالمي، جلوه دارد

هکا  جکذاب، مکد و    ها ت ده فیلم و سکریال د و در پي آن، دهزبان ایجاد ت ا  فارسيماهواره

نگار ، با هدف اثرگذار  بر مناسک ات فرهنگکي   ها  تلویزیوني موسیقي و هرزهل اس، برنامه

هکا ککه مخاطکب اصکلي آن     از جمله اهداف این برنامکه  2.و اجتماعي جامعه ایران به راه افتاد

ساز  روابط دختر و پسکر، تکرویج    دون ، عاد ترویج خ: ها هستند، ع ارت اس  ازخانواده

دادن زنکدگي پکس از طکالق،     دادن طکالق و تکیرین ندکان    ها  جنسي، آسکان جلکوه  آزاد 

همکه ایکن امکور، بکه     . بندوبار  و نوتیدن مدروبات الدلي، بي6ساز  خیان  همسران عاد 

                                                           

 .3، ص  ، ج (مجموعه مقايت قدرت نرٌ) های بسيج و سرمایه اجتماعيقابليتمسعود کرمي، .  

 .31 ، ص «هازن؛ نظاٌ سلطه و رسانه»ابراهيم شفيعي سروستاني، .  

، نوشلته  «بلار ملاهواره در خلانواده   نگاهي بله پياملدهای زیلان   »مقاله : ك.؛ همننين ر31 مان، ص ه. 3

 .335ش، ص 353 ، رمضان توشه راهيان نور رهايسالٌ محمدرضا بهروز،  حجت
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 دینکي،  گيزنکد   تغییر در س کهمچنین . معنا  حذف دین و معنوی  از عرصه زندگي اس 

  6.توند محسوب مياهداف ماهواره ترین  از مهم ،حجاب حذف ویژه به

 هاي اینترنتیپایگاه. 2

هکا  افکراد   ها یا نیازمنکد  ترین سرگرمي ها  اینترنتي، امروزه به یدي از مهماستفاده از پایگاه

اطالعکات  جامعه ت دیل تده  هرچند امور  مانند ایجاد دولک  الدترونیکک و دسترسکي بکه     

پژوهدي، یدي از آثار ارزتمند این پدیده اسک   امکا در کنکار آن، اینترنک  توانسکته سک ک       

زندگي بسیار  از افراد را به تدل منفي تغییر دهد  زیکرا دسترسکي بکه مسکائل غیراخالقکي،      

ها  اینترنتي و گستر  و رواج برخي مفاسد اجتماعي، از جمله پیامکدها  اینترنک    دوستي

ها ندان داد بیدتر کساني ککه  روم ز ماالعات در مورد مسائل غیراخالقي در چ یدي ا. اس 

 2.پردازندبا آنها م اح ه تده بود، هنگام چ  به مسائل جنسي و بحث در آن باره مي

ها نظارت خاصي در مورد اسکتفاده فرزنکدان و جوانکان خکود از     مت سفانه، بسیار  از خانواده

در ایکن تکرایط، درحقیقک ، بکا قکراردادن      . ا  مختلکف ندارنکد  هک اینترن  و ورود به پایگاه

. تکوند امدانات مختلف برا  فرزنداندان و عدم نظکارت ککافي، موجکب انحکراف آنهکا مکي      

تردید، یدي از م ادیق مهم نظارت والدین بر فرزندان، این اس  ککه بکر اسکتفاده آنکان از      بي

 نذاراً  وَأهْلِذيكُمْ  أنْفُسَذكُمْ  قُذوا  آمَنُذوا  الَّذذِِنَ  اأُِّهَ ِا»: قرآن فرموده. فضا  مجاز  نظارت نمایند

 6«.وَالْحِجارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا

 الگوسازي. 3

دستگاه آفرینش با توجه به نیازهکا   . تناسي تربیتي، الگوساز  اس  یدي از اصول مهم روان

داده اسک   بکه   یابي، حس تقلید و همانندگرایي را در وجود بدکر قکرار   انسان در مسیر کمال

هکا تقلیکد    تکر عنوان مثال، کودکان به طور ناخودآگاه، برا  پُرکردن خأل ذهني خود، از بکزرگ 

  1.توند دهد، مت ثر مي کنند و از آنچه در محیط زندگي رخ ميمي

                                                           
 .5 ، ص رساله کارشناسي ارشد ،«زبان ای فارسي های ماهواره مطالعه کيفي نحوه دریافت شبكه»رضا کاوند، .  
، فصلنامه اخالق «شناسي اینترنت و بحران اخالقي در جوامع معاصر آسيب»علي ربيعي و آوات رضانيا، .  

 . 65، ص 3در علوٌ و فناوری، ش 

  .6تحریم، آیه . 3

 .  ، ص 38و  35، فصلنامه مطالعات اسالمي، ش «نقش الگوسازی در رشد و سقوط انسان»سيد مهدی صانعي، . 3
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رو، قرآن ککریم در برخکي    ازاین. داتتن الگو برا  رتد و تعالي، امر  الزم و هرور  اس 

 لَقَذدْ »: ا  ت سي بدر برا  هدای  معرفي نموده اس   از جملکه فرمکوده  آیات الگوهایي را بر

  6«.حَسَنَة أَْوَةٌ اللَّهِ رََُولِ فِي لَكُمْ ْانَ

 مذا  وََْذذلِكَ »: همچنین، نقش الگوها  منفي را در هالل  انسکان را نیکز بیکان ککرده اسک      

 آثذارِهِمْ   عَلذى  وَإِنَّا أمَّةٍ  عَلى آباءَنا وَجَدْنا مُتْرَفُوها إِنَّا قالَ إاِلَّ نَذِِرٍ مِنْ قَرَِْةٍ فِي قَبْلِكَ مِنْ أرََْلْنا

 مگکر  نفرسکتادیم   اى انذارکننده پیام ر تو از پیش دیارى، و تهر هی  در گونه این و 2 مُقْتَدُون

 آنکان  آثکار  بکه  و یکافتیم  آیینکى  بر را خود پدران ما: گفتند آن مغرور و مس  ثروتمندان اینده
. صکراح  بیکان تکده اسک      در این آیه، نقش الگویي والدین برا  فرزندان به« .کنیم مى اقتدا

هکا  ککاذب، سکعي    پرور امروزه، جهان غرب با الگوساز  از برخي عناصر فاسد و قهرمان
مت سفانه، غکرب در ایکن عرصکه موفکق     . در جذب جوانان به سو  فرهنگ منحط غرب دارد

ها و جوانان، تح  ت ثیر این الگوها قکرار گرفتکه، نکو      وادهبوده اس   زیرا امروزه بعضي خان
 .تود نمایند که در غرب ارائه مي گونه انتخاب مي  ل اس را آن

 گسترش فرهنگ لذت جنسی. 4

پککذیر نمککوده، گسککتر  تککدت آسککیب  هککا  غربککي را بککهاز جملککه امککور  کککه خککانواده 
محکور    از دستاوردها  انسکان  ها  جنسي، یديت لی  آزاد . ها  جنسي اس  بندوبار  بي

توانکد خکارج از هکر    به جا  خدامحور  در جهان غرب اس   به این معنکا ککه آدمکي مکي    
به دن ال این تفدر، عالوه بر روابط نامدکرو  زن و  . چهارچوب، تنها در بند غرایز زندگي کند

د تکده  گرایي، در جهان غرب ایجاها  دیگر  از انحرافات جنسي مانند همجنس مرد، تدل
ککه   درحکالي  6تکوند  ها  فرهنگي، از طرق مختلف به دیگر کدورها تزریق مکي و ناهنجار 

بکر اسکاس   . کنکد هکا ایجکاد مکي   روابط انحرافي در جامعه، مددالت بسیار  را برا  خانواده
گرایي جنسي بکه معنکا     فرهنگ اسالمي، به ات ا  قانوني غریزه جنسي توجه تده و از لذت

  :به قول سعد  تیراز  .دیده اس غربي آن، نهي گر

 دگککککر لککککذت نفککککس، لککککذت نککککداني
  

 اگکککر لکککذت تکککرك لکککذت بکککداني
 

                                                           

 .  احزاب، آیه .  

 .3 زخرف، آیه .  

 .333، ص عصر اماٌ خمينيمير احمدرضا حاجتي، : ك.ر. 3
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 گسترش گناه. ج

ترین عوامل عدم توجه به امور معنو ، گستر  گناه و مع ی  در راباکه   یدي دیگر از مهم 

 ایندکه  و 6  ََعى ما إِلَّا لِلْإِنْسانِ لَيْ َ وَأنْ»: به تع یر قرآن کریم. دوسویه خانواده و جامعه اس 

توان انتظار داتک  هنگکامي   بنابراین، نمي« .نیس  او کوتش و سعى جز اى بهره انسان، براى

توجهي به انجکام واج کات و تکرك     که گناهاني نظیر استفاده از مال حرام، گناهان جنسي و بي

 :و مول بیانبه . محرمات وجود دارد، فضا  خانواده توأم با معنوی  و یاد خدا باتد

 2سککککو  مککککا آیککککد نککککداها را صککککدا 
  

 این جهان کوه اسک  و فعکل مکا نکدا    
 

 ،آمکده ي در روایتک . در برخي روایات به ت ثیر گناه در کاهش امور معنو  اتکاره تکده اسک    

خیز  و از خواندن نافلکه سکحر   چرا از تب :سؤال کرد تخ ي از امیر مؤمنان، امام علي

مرد  هستي که گناهانک ، دسک  و پایک      6؛كوبُنُذُ كَتْدَيَّد قَقَ لٌجُرَ نتَأ»: محرومم؟ فرمود

 «.دانرا به غل و زنجیر بسته

 ُ صاَلة َاللَّيْلِ وَاِنَّ الْعَمَلَ السَّذيّيءَ اََْذرَعُ   حْرَاِنَّ الرَجُلَ َِذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُ»: هفرمودنیز  مام صادقا

از نمکاز تکب محکروم     ،مرتدکب گنکاهي تکود   کسکي ککه    1؛في صَاحِبِهِ مِنَ السِّكِين فِي اللَّحْمِ

از نفکوذ چکاقو در گوتک      ،دهنکده آن  درستي که نفوذ اثر ککار ناپسکند در انجکام    به .گردد مي

 « .تر اس  سریا

 پرستیدنياگرایی و تجمل. د

هکا  سکاده سکنّتي، تغییکرات     طل کي، زنکدگي  در سالیان اخیر، با رتد فناور  و افزایش رفکاه  

وسایل رفاهي گستر  یافته و بسیار  از افراد جامعکه بکه دن کال امدانکات     ا  نموده، گسترده

این امر، موجب اصل قرارگرفتن امور دنیکو  در برابکر مسکائل معنکو      . بیدتر و بهتر هستند

ا  که خداوند دنیا را در اختیار بدر قرار داده تا بتواند به وسیله آن، توتکه  تده اس   درحالي

                                                           

 .35نجم، آیه .  

 .، دفتر اولمثنوی معنویمولوی، .  

 .311، ص 3، ج الكافيکليني، . 3

 . 5 ، ص  همان، ج . 3
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 را آنچکه  ما 6 نَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْ ِ زِِنَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أُِّهُمْ أحْسَنُ عَماَلًإِ»برا  آخرتش برگیرد  

 «.کنند مى عمل بهتر کدامدان که بیازماییم را آنها تا دادیم قرار آن زین  اس ، زمین روى

 الذدُّنْيا  الْحَيذاةُ  أنَّمَا اعْلَمُوا»: همچنین در مورد واقعی  زندگي دنیو  در قرآن کریم آمده اس 

 ثُذمَّ  نَباتُذهُ  الْكُفَّذارَ  أعْجَبَ غَيْثٍ َْمَثَلِ وَالْأواْلدِ الْأمْوالِ فِي وَتَكاثُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَفاخُرٌ وَزِِنَةٌ وَلَهْو  لَعِب 

 و پرسککتى تجمکل  و سککرگرمى و بکازى  تنهککا دنیکا،  زنکدگى  بدانیکد کککه  2 مَُّْذذفَرًّا فَتَذراُِ  َِهِذي ُ 

 ککه  بکارانى  هماننکد  اسک    فرزنکدان  و امکوال  در طل کى  افکزون  و تکما  میکان  در فخرفروتى

 آن ککه  اى گونهبه تود  مى خدک سرس [اما]برد   مى فرو تگفتى در را کداورزان مح ولش

 «.بینى مى زردرنگ را

گرایکي   وتاب کسکب ثکروت و تجمکل    هاس  که در تباین آیه، ترسیمي برا  برخي خانواده

دادن در این مسیر، از فهکم   اند تا حد  که نه تنها خود، بلده فرزنداندان را با سوقگرفتهقرار 

تکود  اگرچکه گفتکه مکي    .انکد فلسفه اصلي زندگي چند روزه دنیا و امور معنو  محروم نموده

بکه   ظرفى دهانه گرایش به معنویات جزئي از فارت انسان اس ، اما به گفته استاد قرائتي اگر

 نکزوالت  از بگیرد، قرار زمین طرف به اگر ولي تود  مى آن وارد در باران باتد، آسمان طرف

 .باتکد  مادیّکات  جانکب  بکه  روحش دهانه که انسانى اس  چنین برد  نخواهد اى بهره آسمانى

 6.بود خواهد ن یب بى الهى معنوی  باران از که اس  بدیهى

 اعتياد به مواد مخدر.  ه

امروزه، داندمندان علوم اجتماعي راباه منفي معنوی  با احتمال م رف مکواد مخکدر را در    

نوجوانکاني ککه بکه اهمیک  نقکش مکذهب و       . انکد بسیار  از تحقیقات خود به اث ات رسانده

کننکد، از احتمکال کمتکر     ها  مذه ي تکرک  مکي  معنوی  در زندگي پي برده و در فعالی 

همچنکین،   1.رخار مانند سیگارکدیدن یا م رف الدل برخوردارندجه  ورود به رفتارها  پُ

                                                           

 . 5کهف، آیه .  

 .1 حدید، آیه .  

 .8  ، ص 6، ج تفسير نورمحسن قرائتي، . 3

های هویتي، معنویلت و حمایلت اجتملاعي    آوری سب  مقایسه تاب»مدني و دیگران، سيد علي حسيني . 3

 .11، ص   پژوهي، ش  ، فصلنامه اعتياد«شده در افراد معتاد، غيرمعتاد و بهبودیافته ادراك
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آورنکد، مفکاهیمي   گردان رو  ميکساني که به م رف مواد مخدر و استفاده از داروها  روان

. تکود خدا، مسئولی  دیني و اعمال نیک میان آنها سس  تده یا به طور کلي محو مکي : مانند

تکوند   ناخواه مرتدب جرایمي مکي  ، خواهواد مخدرت مین م منظورمواد به این کنندگان  م رف

هکا، بکه طکور ط یعکي، بکه      این گروه. کند ها و امنی  اجتماعي را تهدید مي ارز معنوی ، که 

ها  آلوده و انوا  جرایم مانند دزد  یکا قتکل سکوق    معاترت با افراد ناباب، حضور در مدان

عنوی  در زندگي آنها بکاقي نخواهکد   در این ترایط، هی  جایي برا  دین و م. توندداده مي

 .ماند

 سکان ن کوَد زیکرا    خورده از ایکن  يمس ِ مِ
 

 6تککو چنککین بککیهُش و مککدهو  از افیککوني    
 

دهد که خود را بکه هالکک  و ت کاهي نیفدننکد      صراح  به مسلمانان فرمان مي قرآن کریم به

اعتیکاد بکه مکواد    « .نیفدنیکد  هالک  به خود، دس  به را خود 2التَّهْلُكَة؛ إِلَى بِأِْدِِكُمْ تُلْقُوا واَل»

 ،اس  که در آیکه تکریفه   فرد و خانواده ترین م ادیق هالک  و نابود  یدي از بزرگ ،مخدر

 ،آیکه تکریفه اطکالق دارد و مق کود     ،يیبه تع یر مرحوم عالمه ط اط کا  .از آن نهي تده اس 

 6.دنهي از ارتداب هر عملي اس  که موجب هالک  و نابود  انسان تو

 فقر. ز

به همکین دلیکل، در برخکي    . یدي از ارکان مهم خانواده، بخش اقت اد و ت مین معید  اس 

احادیث، برخوردار  توهر از دارایکي نسک ي، جکزء معیارهکا  همسکرگزیني قلمکداد تکده        

بکودن زنکدگي و    هزینهقناع ، کم: هایي مانندتوان ارز بند  روایات مي ال ته با جما 1.اس 

. ها  زنکدگي قکرار داد  گرایي را در کنار تال  برا  ت مین رزق، جزء اولوی تجملپرهیز از 

هکا  زن، موجکب   بکودن هزینکه   سک ک  5 مِن بَرَْةِ المَرأةِ خِفّةُ مَؤونَتِهذا »: در روایتي آمده اس 

ها  ذهني باتکد و  تواند باعث ایجاد دغدغهاما به هر حال، مددالت مالي مي« .برک  اوس 

                                                           

 .  ، بيت 53 ، قصيده 365، ص دیوان اشعارناصر خسرو، .  

 .15 بقره، آیه .  

 .63، ص  ، ج الميزان في تفسير القرآنسيد محمدحسين طباطبایي، . 3

 . 1و   1، ص 3 ، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي، . 3

 .38 ، ص 11 ، ج بحار األنوارمجلسي، . 1
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در مکورد تک ثیر    امام علي. ها  ایمان را به لرزه درآوردتواند پایهیات، گاه ميبر اساس روا

  :به فرزند  محمد حنفیّه فرمود فقر اقت اد  بر جن ه معنو  زندگي انسان،

از آن به خدا پناه ب ر  چرا ککه فقکر، دیکن آدمکي را نکاقص و      . ترسم از فقر بر تو مى! فرزندم»

  6«.سازد مىعقل و فدر او را مضارب و مردم را نس   به او و و  را نس   به مردم، بدبین 

تود که مکردان  گرایي، گاهي دیده ميها و افزایش تجملتدن خانواده امروزه، به دلیل م رفي

ها، برخکي بکه سکو  درآمکد حکرام      خواهيگاه بر اثر زیاده. آیندها برنميهده ت مین هزینهاز ع

ها  حرام به عرصکه  ها  این مسئله و ورود لقمه ترین آسیب توند که یدي از مهمکدانده مي

َْسذبُ الحَذرا ِ   »: در این زمینه فرمکوده  امام صادق. خانواده، گرایش به گناهان بیدتر اس 

و هدای  آنهکا را دچکار   ]گذارد  مي [نامالوب]در فرزندان اثر  ،درآمد حرام  2«ي الذُّرِّةُِبينُ فِ

 «[.کند مددل مي

 هاي انحرافی از معنویتبرداشت. ح

هکا  درسکتي از سک ک زنکدگي اسکالمي و      تکود ککه برداتک    ها دیده ميگاهي در خانواده

بکه رعایک  کامکل حجکاب و     معنوی  وجود ندارد  به عنوان مثال، ممدن اس  برخي زنکان  

عدم اختال  با نامحرمان توجه چنداني نداتته باتکند، امکا بکه دادن نکذر  و یکا حضکور در       

این امور، نتیجه تناخ  ناکافي و غیرصحیح از س ک زنکدگي  . مند باتند مراسم مذه ي عالقه

ننکد  توا هکا  ککافي، نمکي   دیني اس  و یا اینده والدین به دلیل نداتتن اطالعکات و آمکوز   

دار  میان اعضا  خکانواده، بکه    گاهي دین. ها  اسالمي را به فرزندان خود منتقل کنندارز 

صورت ف لي اس   مثالً هنگام مواجهه با مددالت یا در ماه رمضان یا محرم، به معنویکات  

: که قکرآن فرمکوده   بینند  چناننیاز از امور معنو  ميکنند و در دیگر ایام، خود را بيتوجه مي

ُ عَنْهُ َْشَفْنا فَلَمَّا قائِماً أوْ قاعِداً أوْ لِجَنْبِهِ دَعانا الضُّرُّ الْإِنْسانَ مَ َّ وَإِذا»  َِذدْعُنا  لَذمْ  َْذأَنْ  مَذرَّ  ضُرَِّ

 پهلکو  بکه  ککه  حکالى  در را مکا  رسکد،  [نکاراحتى  و] زیان انسان به که هنگامى 6مَسَّهُ؛ ضُرٍّ  إِلى

 برطکرف  او از را نکاراحتى  ککه  هنگکامى  امکا  خوانکد   مکى  اسک ،  ایستاده یا ندسته یا خوابیده
                                                           

 .1 3، حكمت البالغهنهج صبحي صالح، .  

 . 13، ص   ، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي، .  

 .  یونس، آیه . 3
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 نخوانکده  بکود،  رسیده او به که مددلى حل براى را ما هرگز گویى که رود مى چنان ساختیم،

 «.اس 

موارد  که در این مقاله یادآور تدیم، به طکور کلکي، از دالیکل عمکده ککاهش معنویک  در       

تکوان بکا اتخکاذ راهدارهکا  مناسکب و      مکي خانواده معاصر ایراني اسک  ککه اثکر هریکک را     

 .گیر  هرچه بیدتر از رهنمودها  دیني، در جامعه کاهش داد بهره





 مجلس هفتم

 از دیدگاه قرآن خانوادهفروپاشی عوامل 

  *نيا تبريزي عبدالکريم پاکاالسالم والمسلمين  حجت

 اشاره

 بکه طکور معمکول، از عکدم     ککه  اسک   خارنکاکى  بسکیار  عوامل از بنیان نظام خانواده، تزلزل

 بلدکه  فرزندان، و توهر و زن تنها آن، نه هاى آسیب گیرد و ندئ  مي توهر و زن هماهنگى

رو، اسالم برا  اسکتحدام نظکام خکانواده،     ازاین .کند را نیز تهدید مي بعدى هاى نسل و جامعه

ها و عوامکل فروپاتکي آن، بخدکي از     بیني کرده که تناخ  زمینه راهدارها  مناس ي را پیش

یعنکى زن و تکوهر را    ،خداوند دو رکن اساسى خکانواده به همین جه ، . هاس  این راهدار

هُنَّ لِبذاس   » :ي هماهنگي داتته باتندباید در تمام ابعاد زندگکند که  به منزله ل اسى قلمداد مى

  «.یدیل اس تما و تما هم ل اس آنها ،زنانتان 6 لَكُم واَنتُم لِباس  لَهُنَّ

 نگکاه خکانواده از   نظکام  هاى تزلکزل و فروپاتکى   برخى عوامل و زمینه بیان به ،در این نوتتار

 .پردازیم آیات مى

                                                           

 .استاد سطح عالي حوزه علميهپژوهشگر و * 

 .85  ، آیهبقره . 
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 زن و شوهرعدم همفکري . 1

به طور  که همتکا ن کودن    اندارناپذیر اس   امر  همسران، همتایي و از منظر اسالم، تناسب

کنکد و همکواره طکرفین چنکین آرزو      ، زندگي مدترك را به جهنمي سوزان ت دیل مي همسران

 فاصکله  تکو  و مکن  میان کا  اى 6 الْقَرِِن فَبِئْ َ  الْمَشْرِقَينْ بُعْدَ وَبَيْنَكَ بَيْنىِ َِالَيْتَ»: کنند که مي

 «!هستي همندین بد  چه .بود مغرب و مدرق

 اي از امام خمينی ـ خاطره

 :در خاطرات ایدان آمده اس 

دختکر دارد و از  آقا  ثقفي، : وقتي آقا  لواساني گف . سالم بود و هنوز زن نگرفته بودم 23»

ق ل از این، سرم به درس و ککالس گکرم بکود و فدکر     . آنها تعریف کرد، قلب من کوبیده تد

بکه اطرافیکان ککه    . ا  فدر ندکرده بکودم   به کسي و خانواده ،تا آن موقا. ندرده بودم ازدواج را

 .خکواهم از خمکین زن بگیکرم    نمکي  :کردند زودتر سروسامان بگیر، گفته بودم خیلي اصرار مي

تکوم، زنکم بایکد     اگر قرار باتد درس بخوانم و مکالّ . باید کسي را پیدا کنم که کفو هم باتیم

 2«... .مت ن خود اید از قم زن بگیرم  از یک خانواده روحاني و همب .همفدر من باتد

از طرف من ایراد  نیس  و ق کول  »: گف  آقاجانم مي»: گوید نیز در این باره مي همسر امام

رو  « .جکان بکد بگکذرد    گذارد به قدسکي  برد، آدمي اس  که نمي اگر تو را به غرب  مي. دارم

 2«. رو  آقا تناخ  دات ،ا  رفاق  چند ساله

 لِلْخَبيثذينَ  الْخَبيثذاتُ »: فرمایکد  کفوبکودن زن و تکوهر ت کیکد نمکوده و مکي      قرآن کریم بر هکم 

 و پلیدنکد  مکردان  سکزاوار  پلید، زنان 6 لِلطَّيِّباتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبينَ وَالطَّيِّباتُ لِلْخَبيثاتِ وَالْخَبيثُونَ

 زنکان  تایسکته  پکاك،  مکردان  و اند پاك مردان تایسته پاك، زنان .پلید زنان سزاوار پلید، مردان

 :  سراید مولو  در توهیح این آیه مي «.پاك

 بکدان  ایکن  جکذب  کنکد  را خوبي خوب
 

 بخکککوان و  بکککر طی کککین و طی کککات 
 

                                                           

 .38زخرف، آیه .  

 .5، ص   83 ، ش  35 خرداد  6 روزنامه خراسان، پنجشنبه .  

 .6 نور، آیه . 3
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 ککرد  جکذب  چیکز   چیکز  هکر  جهان در
 

 سککرد سککرد و کدککید را گرمککي گککرم 
 

 انکککد جکککاذب را ناریکککان مکککر ناریکککان
 

 6انکککد طالکککب را نوریکککان مکککر نوریکککان 
 

  افشاى اسرار خانواده. 2

ایکن امکر، عامکل مهکم     . وظیفه هر زن و توهرى اسک   ،حفظ اسرار و رازهاى پنهان خانواده

مولکو   . باتکد  استحدام خانواده محسوب تده و افدا  آن، عامل تزلزل بنیکان خکانواده مکي   

 :  گوید مي

 نهفکک  سککرّهرکککه  کککه پیغم ککر گفککک 
 

 جفکک  خکککویش مکراد  بکککا گکککردد  زود 
 

 تککود پنهککان زمککین در چککون هککا، دانککه
 

 2تکککود بسکککتان سرسککک ز  آن، سکککرّ 
 

باید منتظر عواقکب دردنکاك    ،اگر زن یا مردى نتواند این وظیفه مهم خانوادگى را رعای  کند

ِ حِفْظِ عَنْ ضَعُفَ مَن» :فرماید مي علي امام .آن باتد  نتوانکد  ککه  کسي 6 غَيرِِ لِسِّرِ َِقْوَ لَم َِرِِّ

 «.کند حفظ را دیگران اسرار تواند نمي باتد، خود اسرار رازدار

  ـ افشاي راز پيامبر

ککردن اسکرار، بکه     که ممدکن اسک  فکا    این امر مهم را یادآور تده  1سوره تحریمقرآن در 

پیکام ر  هنگکامى ککه   »: در برخي تفاسیر ذیل این آیات آمده اسک  . بینجامدفروپاتى خانواده 

هنگکامى ککه پیکام ر بکه      .را فا  نمود او آن ،اکرم رازى را با یدى از همسرانش در میان نهاد

چه کسى تو را از ایکن راز نهکانى آگکاه سکاخ ؟     : پرسید ،همسر  خااى او را گوتزد کرد

 5«.را به من اطال  داد آن ،خداوند دانا و آگاه: فرمود

 تکود ککه   همسر خااکار را توبیخ کرده و یادآور مىخداوند متعال آن این سوره، همچنین  در

اگکر  » :پس، باید توبه کند. از همسر  گردد اوى یممدن اس  موجب جدا ،این عمل ناپسند

                                                           

 .83ل  81، دفتر دوٌ، بيت مثنوی معنویالدین محمد مولوی،  جالل.  

 . 55 ل  56 همان، دفتر اول، بيت .  

 .  3، ص رر الحكم ودرر الكلمغعبدالواحد تميمى آمدى،  .3

 .1 ل 3 ، آیهتحریم .3

 .53 ، ص 1ج  ،تفسير الصافى کاشانى، محسن فيض مال. 1
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طکور بکا افدکاى     اگر همکین  .هایتان از حق منحرف گدته زیرا دل  به نفا تماس  ،توبه کنید

زیکرا    ى از پکیش نخواهیکد بکرد   ککار  ،همسر بزرگوارتان اقدام کنیکد  اسرار خانوادگى بر هدّ

امیکد  . پدکتی ان اوینکد   ،خداوند یاور اوس  و همچنین ج رئیل و مؤمنان صکالح و فرتکتگان  

  پروردگار  به جاى تما همسرانى بهتر براى او قرار دهکد  ،اس  که اگر تما را طالق دهد

  6«.باکرهکننده، مهاجر، غیرباکره و  کار، ع ادت همسرانى مسلمان، مؤمن، متواها، توبه

 چی  رازداري یک قهوهـ 

آمکد   عجی کي  قحاي اترف، نجف بزرگ علما  از الغااء، کاتف جعفر تیخ عالمه زمان در 

آمکده   تیخ حضور تا اینده به. تدند  اما هرچه دعا کردند، اثر  ندات  باران محتاج مردم و

برداتک  و  دسک  بکه دعکا     مؤمنکان  امیکر  در حکرم  جعفر تیخ .کند دعا خواستند او از و

 مکردم اثکر    دعا، و نماز همه این با باتند  مي باران محتاج مردم !من موال  ا : عر  نمود

  .بفرماید عنایتي بخواهید خداوند از .اند ندیده

 مکرد  ! تکیخ جعفکر  : فرمکود  امکام  مدرف تکد و  حضرت به محضر تیخ رؤیا، عالم در

و  تکد  بیدار تیخ .کند ترک  دعا مراسم او در بگو .اس  نجف و کوفه راه بین در چي قهوه

چکي را   یکک قهکوه   ، امکام  از اینده از بین این همه عالم و عارف در حکوزه علمیکه نجکف   

 . زده تد انتخاب کرد، تگف 

 در را تکب  .نمود پیدا را چي قهوه مرد،  نجف و کوفه راه در بین ط ق فرمایش امیر مؤمنان

نکه   خوانکد   معمکولي مکي   نمکاز  رد  عکاد  اسک  و  فک  مرد، این دید تیخ. گذراند خانه قهوه

بکه همکین   . کند مي مثل مردم عاد  هم دعا. دهد ا  انجام مي و نه اعمال ویژه اس  الذکر دائم

! مکرد  ا : گف  و آمد چي قهوه نزد.  جه ، از مقام معنو  او با آن زندگي معمولي متحیر تد

 قکرار  دعکا  اسکتجاب   وسیله را مؤمنان توامیر  تو چه ارزتي پیش خداوند دار  که موالیمان

 ؟ا  چگونه به چنین مقامي دس  یافته. بگو جایگاه بلندت را عل   اس ؟ داده

 دامکاد  را تکو  دارم آرزو: گفک   مادرم .بودم خانه  قهوه در دوران جواني تاگرد: گف  چي قهوه

 عروسکي  مقکدمات  .کرد خواستگار  برایم دختر  او. دادم مادرم به کردم و جما پولي. کنم

                                                           

 . نازل شده است خدا  نمودن ی  راز خانوادهى، از سوى یكى از همسران رسول در مورد فاش ات،این آی . 
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ناراحک    چرا :گفتم .یافتم مضارب و متوحش را خیلي عروس زفاف، تب تد  اما مهیا من

ایکن راز را   و ام داده دس  از را عف  سرمایه  واقعی  این اس  که: گف  و مضارب هستي؟

 !حال خود داني .داند نمي خدا جز کس هی 

 وقک   بهترین اعن !خداوندا :طل یدم و گفتماز این آزمون به خداوند عالم پناه برده و استمداد 

 و آبکرو   ککنم  نظکر  صکرف  رازدار  کرده و از افدا  این موهو  تو رها  برا  که اس 

 کسکي  حکال  به تا هدچنان که دادم به همسرم قول و نگفتم هی .  مسلمان را حفظ کنم زن این

 .دانس  نخواهد کسي هم بعد به حاال از ندانسته،

 خکدا  جکز  احکد   .کنم مي زندگي زن آن با حال به گذرد و تا آزمون سخ  ميها از آن  سال

 . داند تا اینده اعن تما اصرار کردید و من امر تما را اطاع  کردم نمي را ماجرا

بکه خکدا در آزمکون    ! مکرد  ا : با تحسین رازدار  و ، گف  الغااء کاتف جعفر تیخ عالمه

بکه میکان    چکي  قهکوه  !کن دعا بیا حاال !ا  کرده خدا تسلیم بزرگي را مهمي برنده تده و عمل

 .هسکتند  تکو  رحمک   محتکاج  مردم !خدایا :گف  و کرد بلند آسمان به جمعی  آمد و دس 

 بکاران . ککنم  مي عفو طلب مردم و خود برا  تو پیدگاه از .کنم دعا من داده که پیغام علي

 و گردیکد  ظکاهر  آسکمان  در ابرهکا  که بود بلند مردم  ها دس  !فرما نازل را خویش رحم 

 6. رحم  الهي آغاز تد باران

 گرفتن حقوق یکدیگر نادیده. 3

. اعضکاى آن اسک    دوسکویه ها، داراى قوانین ویژه و حقکوق   همانند سایر نظام ،نظام خانواده

خداونکد  . باتکد  مى  قایل هایيبراى زن نیز امتیاز ،هدر نظر گرفتاگر اسالم براى مرد حقوقى را 

ر دو  بک هماننکد وظکایفى ککه     ،بکراى زنکان   2 ولَهُنَّ مِثلُ الَّذى عَلَيهِنَّ بِذالمَعرُوفِ » :فرماید مى

 «.اى نیز قرار داده تده اس  حقوق تایسته ،آنهاس 

اگر یدى از طکرفین از  . اى هرورت دارد براى هر خانواده ،رعای  متقابل حقوق زن و توهر

کدکتى  ، خکود قکدم بکردارد    ها ه اختیارانجام وظایف خود کوتاهى کند و یا بیش از محدود

                                                           

 (با اندکي ویرایش عبارت. )35 ص  ،قصص الدعاء،  ،زاده قاسم ميرخلف.  

 .8   ، آیهبقره . 
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از همان روز نخسک  دختکر و پسکر     چنانچه. دتاهد گرفتار خوخانواده در گرداب اختالف 

آن حقوق و وظایف همدیگر را بدناسند و در رعایک    ،بندند که با همدیگر پیمان وصل  مى

ادت و آرام و تکوأم بکا سکع    دنیکایي و مددالت زندگي کاهش خواهکد یافک     ،تال  نمایند

بکه معنکا  پکذیر      ىیپیمکان زناتکو   درحقیقک ، . خوت ختى را در پیش رو خواهند دات 

والَّذذِنَ هُذم   »: کنکد  هرگز عهد و وفاى خود را فرامو  نمىمؤمن، حقوق اس  و  پای ند  به

و هکا   امانک   کننکده  مراعکات  همواره کساني هستند که[ اهل ایمان] 6 عوناتِهِم وعَهدِهِم رانالِاَم

 «.ندیش هستهاى خو پیمان

آنکان منجکر    بکه تیرگکى روابکط    زوجکین، از عواملى که در اثر کوتکاهى   دو نمونهدر اینجا به 

 :کنیم اتاره مىگردد،  مي

 از شوهر  نافرمانىـ 

زنکان صکالح،    2؛ت انِتذ اتُ قالِحافالَّّ»: کند خداوند بانوان تایسته را متواها و مایا معرفى مى

از روزى ککه بکا تکو    »: عر  کردبه همسر   }حضرت فاطمه «.بر هستند مایا و فرمان

 6«.ام ننموده  هرگز با تو مخالف ،ام آغاز کرده م رازندگى مدترک

را  مدیری  خانه را به مرد سررده و بکانوان مسکلمان   ،ى که خداوند متعال ط ق فارتیاز آنجا

سکرانجام  امکر،  انگارى و عدم توجه به این  سهل ،1نمودههمسراندان به اطاع  از   موظف نیز

 .در خانواده به وجود خواهد آورد را ناخوتایندى

 ى رسککاند سککخنیسکتیزه بککه جککا 
 

 5هککاى کهککن کککه ویککران کنککد کککاخ 
 

ناگفته نماند که برخي مردها با بهانه قراردادن این آیه، مسئولی  خود را در ق کال همسرتکان   

ورزند  بکدون ایندکه حقکوق زن را مکدّ      طرفه اصرار مي اطاع  یکگیرند و فقط بر  نادیده مي

                                                           

 .8 ، آیهمؤمنون . 

 .33 ، آیهنساء . 

 . 5 ، ص 33ج ، بحار األنوارمجلسى،  .3

 «.سرپرست و نگهبان زنان هستند ،مردان ونَ عَلَى النِّساءِ؛اَلرِّجالُ قَوّامُ»: 33 ، آیهنساء .3

 .شاهنامهفردوسي،  ابوالقاسم. 1
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ککه وجکوب اطاعک  زن از تکوهر، محکدودی  دارد و مکوارد آن        نظر داتته باتند  درحالي

  برا  مثال، خروج زن از منزل در غیرموارد وجکوب، بکه اذن تکوهر وابسکته      مدخص اس 

نیس  دستورها  تکوهر را اطاعک    اس  و در غیر استمتاعات و امور مربو  به آن، واجب 

اگر در این زمینه، توهر مرتدب خالفى تود، زن عالوه بر مخالف ، وظیفکه دارد و  را  . کند

 6.امر به معروف و نهى از مندر بنماید

  عدم توجه به آراستگى ظاهرىـ 

  کننکد رعای   داده که آن را خداوند متعال آیات حجاب را نازل کرده و به زنان مؤمن دستور

وال »: گرى خکوددارى نماینکد   پوتش خود را حفظ و از عدوه ،باید در مقابل نامحرمانیعني 

از « .ددنیک ن آتکدار  ها  خود را ، زین همانند جاهلی  نخستین 2  ولىهِليَّةِ األاتَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الج

نکو  پوتکش،    بکه  چنان اهمی  دارد که حتى حفظ حجاب براى زنان آنعف  و  ،منظر آیات

فَذال تَخْضَذعْنَ   » :که قرآن کریم فرموده چنان 6اتاره تده در قرآن  آنان نیزآرایش  و آهنگ صدا

که در دلکش بیمکار     آن[ چون]پس به ناز سخن مگویید   1قَلْبِهِ مَرَ  ؛  الَّذي في  بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ

 «.ورزدطما مي[ به تما]اس ، 
در مقابهل همسرانشهان معطهر و    نماید که بهانوان مسهلمان    از سوی دیگر، استا الرکید میاما 

زنکى اسک  ککه چکون بکا همسکر         ،بهترین زنان تما»: فرمود امام صادق .آراسته باشند

زره حیکا را   ،زره حیا را از خود دور سازد و چون از خلوت توهر  بیرون آید ،خلوت کند

  5«.بر تن کند

ا  را به بیرون منکزل ب کرد    یعنى آراستگى ،را نادیده بگیرد ها  سازندهین دستورى ایاگر بانو

 .به بنیان مستحدم خانواده لامکه خواهکد زد   ،و در منزل نزد همسر  افسرده و پژمرده باتد

                                                           

 .35 ، ص 3 ، ج استفتائاتا  موسوى خمينى،  سيد روح.  

 .33 آیه، احزاب . 

 . 1 ، آیه ؛ نور15احزاب، آیه  .3

  .  3 احزاب، آیه. 3

 .3 3 ، ص1، ج كافىالکليني،  .1
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مکردان   ، بکرا  نظم و آراستگىدر همن، آراستگي ظاهر ، تنها به زن اخت اص ندارد  بلده 

 ،خداونکد متعکال   6  الْجَمَذال   ُِحِذبُ   فَذإِنَّ اللَّذهَ جَمِيذلٌ   » :فرمود صادقامام . هرورت دارد نیز

 «.دارد ى را دوس  مىزی ایو س  زی ا

: چیسک ؟ پیکام ر فرمکود    زن بکر  مکرد  حکق  :کرد سؤال و رسید خدا رسول خدم  زني

رد در غیرمکوا )بدون اجازه او، روزه مستح ي نگیرد و بدون اجازه و ، از خانه خارج ندکود  »

 بهتکرین  با بروتد، را هایش ل اس بهترین سازد، خوت و عارها بهترین با را   نیز خود(وجوب

 و بکدارد  عرهکه  تکوهر  بر را خویش ت انگاه و ص حگاه صورت، بدین و کند زین  زیورها

 2«.اینهاس  از بیدتر مرد، حقوق

 و خوتک و  پکاکیزه،  و نظیکف  بایکد  دارد  همسر  مورد در را وظیفه همین نیز در مقابل، مرد

حسکن بکن   . کنکد  زنکدگي  زی کا  منکزل  در و برسد سروصورتش اصالح به باتد، ل اس خو 

مدرف و متوجه تد که امکام ظکاهر  مرتکب و آراسکته      رهاروز  به محضر امام  ،جهم

بکا   ،آرى :امکام فرمکود  اید؟   کرده خضابآیا : با تعجب پرسید. هم کرده اس  6دارد و خضاب

از جملکه آندکه     دانى که این کار سود فکراوان دارد  مگر نمي ام  اب کردهخضنیل برگ حنا و 

 .که دوسک  دارى در او ب ینکى   زی ایي و آراستگي را ب ینددوس  دارد در تو همان همسرت 

ه مگکر بک   ،عف  بیرون تدند و فاسد گدکتند و چنکین ندکدند   دایره از در اقوام گذتته زنانى 

 1«.آرایش خودان به دتوجهى تواهران واساه کم

  سوء ظن. 4

هکا و   قضکاوت  ،بکدون یقکین   ،زنى پرداخته آنان به گمانهگاهي  ،در زندگى مدترك زن و مرد

دچکار تیرگکى    آنهکا روابکط   ،د و در نتیجکه دهنک  مکي از خود ندکان   ا  زده هاى تتاببرخورد

                                                           

 . 33، ص 6 همان، ج  . 

 .18  ص ،1  ج ،وسائل الشيعه؛ حرّ عاملي، 118، ص 1 ج  همان،.  

آرایشلي کله   آننه موی سر و صورت یا پوست بدن را با آن رنگ کنند؛ مثل حنا، وسمه و یا سایر لوازٌ . 3

 .کندانسان به وسيله آنها ظاهرش را زیبا و هلگون مي

 .  8، ص مكارٌ األخالقحسن طبرسي، . 3
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ترین مسکائل گرفتکه تکا زوایکاى دیگکر زنکدگى را        ممدن اس  از جزئى ،لهئاین مس. دتو مي

وآمکدها، نکو     رفک   :هایي چکون  ، معموالً در عرصهزن به مرد و برعدسبدگماني . دربرگیرد

 .کند بروز ميها و سایر ابعاد زندگى مدترك  ىمهمانها،  رفتارها، غذاخوردن

اى  بکا روحیکه   ،ددهک  مکى  رخ ا  مسلمان همواره در مقابل حوادث و اتفاقاتى که در زنکدگى 

 پیرامکون خکویش،  داند که نسک   بکه    خود را موظف مى و کند مىبینانه با آن برخورد  خو 

 ،ل روتن به دسک  نیامکده  یتا زمانى که خالف آن ثاب  ندده و دال و نظر مث   داتته باتد

را از سوء ظن نس   بکه افکراد برحکذر     مؤمنانقرآن کریم . ا  را ادامه دهد بینانه رفتار خو 

 6 تجَسَّسُذوا  واَل إِثْذم    الظَّذنّ  بَعْضَ إِنَّ  الظَّنّ مِّنَ َْثِيرًا اجْتَنِبُواْ ءَامَنُواْ الَّذِِنَ َِأِهُّا» :فرماید مى ،داتته

چکرا ککه بعضکى از      هکا پرهیکز کنیکد    زنکى  گمانکه  از از بسیارى !اید اى کسانى که ایمان آورده

 «.س  و هرگز در کار دیگران تجسس ندنیداگناه  ،ها گمان

در هکا از جملکه    در همه عرصکه  ،ز عواقب ناتایس  سوءظنخداوند متعال براى جلوگیرى ا

بکه زنکان    ،ظکن  سوء به دلیلصادر کرده و در مورد کسانى که محدمي  ها دستور ،ها خانواده

 ،کسکانى ککه بکه زنکان پاککدامن     »: دهکد  تکر  فرمکان مکى    اهیانبه ق ،زنند پاکدامن تهم  مى

بکر ایدکان هدکتاد تازیانکه بزنیکد و دیگکر        ،اگر چهار تاهد نیاورند ،دهند هاى ناروا مى نس  

 2«.ندا تهادت آنان را نرذیرید که فاسق

 ـ بدبينی شوهران

. تکود  منتهکي  گر  وسواسي به که حد  به نه ولي کند، مراق   همسر  از باید اگرچه مرد

 هسکتند و  بکدبین  همسراندکان  به نس   دلیل بي م تال بوده، بدگماني بیمار  به مردها بعضي

 .دهند مي خیان  احتمال آنان درباره

 تلکخ  ا  خکانواده  و خکود  بکر  را زنکدگي  تکود،  م تال سوز خانمان بیمار  بدین که مرد  هر

 و اسک   بدبین همسر  حرکات و اعمال به نس   کند، مي جویي بهانه چنین مرد ، .کند مي

پیکدا   ندکانه  و تکاهد  دیکوار  و در از دارد، ظکن  سوء چون نماید و مي تعقیب را او سایه مانند

                                                           

 .   ، آیهحجرات . 

 .3 ، آیهنور . 
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 بکا  مکثالً  تکمارد   مي قاعي دالیل منزله به نیستند، خیان  دلیل اصلًا که را چیزهایي کند و مي

 .اسک   که خیانتدار تود مي معلوم پس کرد، تعارف و سالم مرد فالن با چون: گوید مي خود

 یدکدیگر  خواهکان  تکود ککه   مکي  معلوم پس کرد، نگاه او به بام پد  از همسایه جوان چون

 6.هستند

 ها ـ بدبينی خانم

 زنکي .  دهنکد  تان را در آستانه فروپاتي قرار مکي  ظن بیجا خانواده ها نیز با سوء در مقابل، خانم

 زنکي  خانکه  بکه  تکوهرت : گفک   دوسکتانم  از یدکي : گف  و کرد تدای  داور  تورا  به

 خانکه  بکه  و تدم ناراح  بسیار .دارد حقیق  که دانستم و کردم تعقیب را او. دارد وآمد رف 

 .کنید تن یه را خااکارم توهر که خواهم مي تما از اکنون. رفتم پدرم

 متوجکه  خرید همن. رفتم داروخانه به دارو خرید برا : گف  زن، سخنان ت یید همن توهر

 و ککردم  کمکک  او به. اس  کم پولش آمده، داروخانه به تیرخدک خرید برا  که زني تدم

 تحقیکق  از پکس  داوران .دادم ادامکه  هکایم  کمک به اس ، ا  بیچاره و بیوه زن فهمیدم که بعداً

 2.دادند آتتي را آنان و تدند توهر نی  حُسن متوجه

 ىیگو دروغ. 5

هکاى مقکدس ککالم     از واژه گکویي  راسک  در مقابکل،  . هاى افراد پس  اس  از ویژگى ،دروغ

خداونکد مکردان و   مکثالً    مورد با مدتقاتش در قرآن آمده اسک   11 وحى اس  که بیش از 

مؤمنکان   6؛دِقونُااُولئذكَ هُذمُ الَّّذ   »: فرمایکد  مکى  و زنان با ایمان را با صداق  توصکیف ککرده  

 «.اند ىیگو اهل راستى و راس  ،حقیقى

ککه ککدورت و کینکه و     همچنکان   ى اسک  یگکو  در پرتو صداق  و راسک   ،صفا و صمیمی 

زن و مکردى ککه بکا همسکر      . ى اسک  یگو کارى و دروغ در اثر خدعه و فریب ،اعتمادى بى

                                                           

 .56 ص  ،همسردارىابراهيم امينى،  . 

 .68 ص ، همان.  

 .1  ، آیهحجرات .3
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اهل خانکه  نزد جایگاه او  ،ا  رفتار نماید دروغ و فریب با خانوادهبا صادقانه برخورد ندند و 

 .ددگر ى، توسط همسر و فرزندانش مىیجو انتقامس ب  ،تود و به مرور زمان متزلزل مى

آنکان بکا    .اسک   نهاى مسلما خانواده، بهترین الگو برا  و على زندگى مدترك فاطمه

 درسخن عکاطفى  این  که   چنانکردند عدق و صفا و مح   و صداق  با همدیگر زندگى مى

. گواه این حقیقک  اسک    ،هاى گفتار حضرت فاطمه نس   به همسر خویش قسم آخرین 

گکو و خیانتدکار    گاه در طول زنکدگى مکرا دروغ   هی ! پسرعموى بزرگوارم»: فرمود فاطمه

  6«.ام هرگز با تو مخالفک  ننمکوده   ،ام آغاز کردهرا ندیدى و از روزى که با تو زندگى مدترك 

تکو نسک   بکه خکدا دانکاتر و       !خدا، اى دختر پیکام ر  رپناه ب» :صادقانه پاسخ داد على امام

را  وتک  ،ارتر و بزرگکوارتر از آنکى ککه بخکواهم در مکورد مخالفک  بکا خکود        کنیدوتر و پرهیز

 2«.سرزنش نمایم

  خيانت. 6

 و خیانک ،  ککارى  پنهکان . ندا مرام همرنگ و همدل و هم ،زن و توهر مسلمان در یک خانواده

درس زنکدگى   ،آنکان  رفتکار دیگر اعتماد دارنکد و ایکن   یددر روابط آنان راه ندارد و کامالً به 

 .باتد براى فرزنداندان مى

اعتماد همسر خویش سوء اسکتفاده ککرده و خیانک     ناکرده زن یا توهر بخواهد از  اگر خدا 

نماید، قاعاً زندگي خود و همسر و فرزندانش را در معکر  نکابود  قکرار خواهکد داد و از     

قکرآن  . ا  نخواهد برد  چراکه عاق   خیان ، بیچارگي فرد خیانتدار اسک   خیان  خود بهره

 جکایى  بکه  را پیدکگان  خیانک   نیرنگ خداوند همانا 6؛الخْائنِين َْيْدَ ِهَدِى لَا اللَّهَ أَنَّ»: فرماید مي

 «.رساند نمى

چرانکي، روابکط    آزار همسر، چدم: توان به خیان  مرد به زن، انواعي دارد که از جمله آنها مي

ها  ناروا بکه او، اتکاره    دادن  نامدرو  با دیگر ، خوددار  از پرداخ  حقوق زن و یا نس  

 .کرد

                                                           

 . 5 ، ص 33ج  ،نواراأل بحارمجلسي،  . 

 . 1 ، ص   ، ج روضة الواعظينفتال نيشابورى،  . 

 . 1یوسف، آیه . 3
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 :مانند باتد  داتته تواند مي مختلفي  ها هم صورت مرد به زن خیان 

 .کند توهر ت رف اموال در او اذن بي مرد، غیاب در زن یعني : مالي ک خیان 

کنکد و یکا    آبکرو  بکي  دیگران نزد را او و نماید افدا توهر را اسرار زن یعني :آبرویي خیان  ک

 .باتد داتته نامدرو  راباة اجن ي مرد اینده با

کننکده بکه خکانواده،     فرد خیانک   6.ن اس اصفات کفار و منافقدر تمار قرآن خیان ، از منظر 

گیرد و خداوند بارها نفکرت خکود را از خائنکان بیکان فرمکوده اسک   از        ردیف آنان قرار مي

 دوسک   را گنهدکار  پیدگان خیان  همانا خداوند 2 أثِيمًا خَوَّانًا ْاَنَ مَن ُِحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ»: جمله

 «.ندارد

 جايتوقعات ب. 7

جاسک  ککه بیدکتر مواقکا بکه طکالق منجکر        یتوقعکات ب  ،هکا  از عوامل مهم فروپاتى خانواده

ا   کند و ساح زنکدگى  مردى که همواره همسر خود را با دیگران مقایسه مى یازن . گردد مى

توانکد زنکدگى    نمکى  ،سنجد ا  مى هاى ذاتى خانواده ىیرا بدون توجه به قدرت مادى و توانا

دس  همواره وجود دارد و انسکان در مسکابقات مکادى     باالى چراکه دس   داتته باتد يآرام

قککرآن کککریم از  ،بککه همککین جهکک   .برسککد ،ى کککه از او جلوترنککدیتوانککد بککه آنهککا  نمککى

ى یهکا  هاى مادى که به گکروه  و هرگز چدمان خود را به نعم » :چدمى نهى کرده همو چدم

یم و روزى یها و مظاهر زندگى دنیاس  تا آنکان را بیازمکا   اینها تدوفه .میفدن ،ایم دادهاز آنان 

 6«.بهتر و پایدارتر اس  ،پروردگارت

تکدر   ،ى که داریکم یها آموزد که همواره در مقابل نعم  هاى اسالمى به ما مسلمانان مى آموزه

را بکا   یشو هرگکز افدکار خکو    تر از خود نگاه کنیم ینیبه ط قات پا ،نموده و در مسائل مادى

هکا و   وگرنکه بکا بهانکه     مدو  نسکازیم  ها چدمى همو توقعات بیجا و چدم ،تقلید از دیگران

 .داداز دس  خواهد خود را  شآراممان  يزندگ ،مورد بى ها انتظار

                                                           

 .18؛ انفال، آیه 3 مائده، آیه .  

 .15 نساء، آیه .  

   . 3 طه، آیه . 3



 

 

 

 
   11  عوامل فروپاشی خانواده از ديدگاه قرآن: مجلس هفتم

تکرى از   ینیهمواره به کسانى نگاه کن که رت ه پا ،در زندگى دنیوى»: فرماید مى امام صادق

تاکر و سراسگزار باتکى و خکود را    ،پایان خداوند ها و الااف بى تا در مقابل نعم   دارندتو 

را بکه سکوى خکود جکذب      الهکي جود و بخدش  ،هاى الهى قرار داده تایسته افزایش نعم 

 6«.کنى

  نزد دیگران ،طرح اختالف. 8

قکدام نماینکد و   ل خود بکه حکل آن ا  چه زی اس  که اوّ ،اگر میان زن و مرد اختالفى پیش آید

 .نیسک   تکر  ، تایسکته بکراى رفکا ککدورت و حکل اختالفکات      تکان بدانند که کسکى از خود 

آینکده  خااهکاى  گیکر    و از تکدل نمایکد   ميبه حل مددل کمک  ،عذرخواهى ساده طرفین

 . کند جلوگیر  مي

ان بنیک گکردد و از اسکتحدام    اسرار خانواده فا  مکي  انتقال یابد،به بیرون از منزل  اختالفاگر 

ت  انِتذ اتُ قالِحاالَّّفَ»: فرماید تایسته مى در توصیف همسرانقرآن . تدخواهد کاسته خانواده 

نکد و در غیکاب   ا ى هسکتند ککه متواهکا   یآنهکا  ،صالح همسران 2 ت  لِلغَيبِ بِما حَفِظَ اللَّهُافِظاح

  «.کنند حفظ مىخانواده را اسرار  ،همسر خود

 حرمـ داوران مَ

راهدکار  در مرحلکه دوم، قکرآن    ،اختالفات خانوادگى در داخکل منکزل  نددن  حلدر صورت 

از ایجاد تداف و اخکتالف   ،اگر در زندگى مدترك» :کند اى را به زوجین پیدنهاد مى تایسته

یکک داور از خکانواده تکوهر و یکک داور از خکانواده زن       ،بیم داتکته باتکید   در روابط خود

را بکه  او خداونکد   ،ت میم به اصالح داتته باتکد این داور صالحی  و  چنانچه .انتخاب کنید

 6«.دانا و آگاه اس  ،گرداند و همانا خداوند این کار موفق مى

افراد نکادان، سکودجو   . کردمنتقل  دهخانوادگى را به بیرون از خانواها   اختالفن اید  ،بنابراین

اسرار و نکابود   تدن  ، س ب فا را تددید کرده ها جا اختالفیهاى ب با دخال  ،و غیرصادق

 .نظام خانواده خواهند تد
                                                           

 .335، ص 8ج ، مستدرك الوسائلحسين نورى،  . 

 .33 ، آیهنساء . 

 .31 نساء، آیه .3
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  هاى اختالف عدم توجه به زمينه. 9

آرامکش الزم را بکراى    ،اگکر مکردى در منکزل   . آرامکش اسک    ،هاى بزرگ الهى یدى از نعم 

ککه زن اگکر    همچنکان . اع ابى ناراح  خواهد داتک   و ، روحى افسردهنداتته باتدزندگى 

خکود  وظکایف   نداتته باتد، ،بانوى مسلمان الزم اس  که براى یک را امنی ، آسایش و رفاه

بکه   ،زنانکه  هکا   و ویژگي در مورد حاالتکریم قرآن رو،  ازاین. تواند ایفا کند نمى خوبي به را

  6.مردان سفار  کرده اس 

بسکیارى از   ،تردیکد  بى ،رعای  کننددر عرصه جسم و روان را هاى الزم  زمینه ،اگر زن و مرد

 ،مرد عاقکل  .ناتى از خستگى و افسردگى روحى حل خواهد تد ها  فها و اختال کدمدش

هکا و   برد و کدبانوى فهمیده خسکتگى  هاى بیرون از منزل را به داخل خانه نمى هرگز ناراحتى

 .دهد مددالت داخل منزل را زمینه پرخا  و قهر و اخم قرار نمى

به مکن   ،اس  و بدون جه روزى به خانه رفتم و دیدم همسرم ع  انى »: گوید توهرى مى

 !فالنکى : ا  بکاز تکد و بکا مالیمک  گفک       چهکره  ،بعد از مدتى. تعجب کردم .کند تندى مى

امکروز در هکواى سکرد، ل کاس      .منکدم  ام عالقکه  را دوس  دارم و به زندگىو دانى که من ت مى

 ،دهکا هکم مکرا اذیک  ککرده بودنک       ها چند بار روى زمین افتاده بود و بچه تسته بودم و ل اس

که ع  انی  و تندى من همیدکه    بدان ،بعدازاین. تندى کردمتو ناخواسته ع  انى بودم و به 

را دوسک   تکو  هرگکز خیکال ندنکى     و ناراح  نیستمت از .جدى نیس  و طور اس  همین

 .ندارم

از روى عکدم   ،ککنم  تکود و تنکدى مکى    گاهى اوقاتم تلخ مى که پس بدان من هم: به او گفتم

با حالک    و کند بلده مددالت بیرون مرا ناراح  مى  نیس  وادهزندان و خان، فرتوعالقه به 

امکا بکدان     ى کنمیرو تندى و تر  ،ممدن اس  .توم ع  انی  و اوقات تلخى وارد خانه مى

سکال   65بکیش از   ،از آن زمکان : گویکد  او مى. که ع  انی  من ناخواسته بوده و جدى نیس 

 2«.ى پیش نیامده اس یگومگومیان ما نزا  و ب و دیگرگذرد  مى

                                                           

 .    ، آیهبقره . 

 (.با اندکي ویرایش) 11 ص  ،بهشت خانوادهسيد جواد مصطفوی،  . 
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هکا را   و نکاراحتى ها  اخکتالف را از بکین ب رنکد     زمینه ،که زن و توهر مسلمانسزاوار اس  

َِسُدُّ جَوْعَتَهَذا وََِسْذتُرُ عَوْرَتَهَذا وَلَذا     »: فرمود پیام ر .دنوسیله بدخلقى و ع  انی  قرار نده

که او را گرسنه نگذارد و بدنش را بروتکاند و  حق زن بر توهر  این اس   6؛ُِقَبِّحُ لَهَا وَجْها

 2«.کرده با او برخورد ندند کدیده و اخم هم اى در گاه با چهره هی 

و  اسک   رو خکو   ،نادر برخورد با اعضاى خانواده و سایر مؤمن ،مؤمن»: نیز فرمود على

 6«.ا  را در دل دارد اندوه و غ ه

 نظري در رفاه خانواده تنگ. 11

. ، عککدم توجککه بککه مسککائل رفککاهي اسکک کنککد عککواملى کککه خککانواده را نککابود مککىاز جملککه 

مورد مکرد، در روح و روان همسکر و فرزنکدانش، آثکار بکد  بکر جکا          ها  بي گیر  سخ 

 سکخ  زندگى را نس   به زن و فرزندانش  نظر باتد و اگر مرد  خسیس و تنگ. گذارد مي

، بکاز نداتکته باتکد    ا   چهکره  و    گدکاده بگیرد و با وجود مدن  و برخوردارى از مال، دس

هکا  لفظکي و بکدبیني و نفکرت، در چنکین       درگیکر  .  زندگي او به جهنم ت دیل خواهد تکد 

خداونکد در  .  ا  حاکم تده و آرامش و آسایش از فضا  خانه رخ  خواهکد بسک    خانواده

 خَشْذيَةَ  لَّأمْسَذكْتُمْ  إِذًا  رَبذىّ  مَذةِ رَحْ خَزَائنَ تَمْلِكُونَ أنتُمْ لَّوْ»: فرماید وصف حال چنین افراد  مي

 انفکاق  ترس از قاعاً بودید، پروردگارم رحم  دار خزانه تما اگر 1 قَتُورًا الْانسَانُ وَْاَنَ الْانفَاقِ

  «.اس  بخیل و نظر تنگ انسان، و. دادید نمى کسى به چیزى ،[تهیدستى و]

 را آنکان  و گیکرد  مکى  تنکگ  خانکه  اهکل  و زن بکر  را زنکدگى  ککه  کسى از منظر اهل بی 

: فرمکود  رسکول خکدا  . از رحم  خکدا دور اسک    بخورند، را ا  لقمه حسرت دارد وامي

ده، تک  لعنک   5 ؛َِعُذول   مَذنْ   ضَذيَّعَ   مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ألْقَى َْلَّهُ عَلَذى النَّذاسِ مَلْعُذونٌ مَلْعُذونٌ مَذنْ     »

                                                           

 .  1، ص 1 ، ج كافيال کلينى،.  

 . 5ص ، عدة الداعيابن فهد حلى،  . 

 .361، ص 63ج  ،نواراأل بحارمجلسي،  .3

 .11 اسراء، آیه . 3

 .  ، ص 3 ، ج الكافيکلينى،  .1
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بکر   ککه  کسى تده اس  تده، لعن  لعن  .کند دیگران بار را خود سنگینى که تده کسى لعن 

َِنْبَغِي لِلرَّجُذلِ أنْ  » :فرمود رها امام« .آنان را هایا گرداند[ حق]ا  سخ  گیرد و  خانواده

تایسته اس  که انسان بکر اهکل و عیکال خکود وسکع  و       6  ُِوََِّعَ عَلَى عِيَالِهِ َْيْلَا َِتَمَنَّوْا مَوْتَه

 «.گدایش دهد تا مرگ او را آرزو ندنند

                                                           

 .  همان، ص .  



 مجلس هشتم 

  سالخوردگان حرمت از پاسدارى

  *شهرضا رحمتى والمسلمين محمداالسالم  حجت 

 اشاره

مْ  لِتَبْلُغُذوا  ثذمَّ  طِفْذالً  ِخْذرِجُكُمْ  ثمَّ عَلَقَةٍ مِنْ ثمَّ نُّطفَةٍ مِن ثمَّ تُرَابٍ مِّن خَلَقَكم الَّذِى هُوَ»  ثُذمَّ  أشذدَّْ

 کسکى  او،  ؛تَعْقِلُذونَ  لَعَلَّكذمْ  وَ مُّسذمىى  أجَذالً  لِتَبْلُغُوا وَ قَبْلُ مِن ُِتَوَفى مَّن مِنكُم وَ شيُوخاً لِتَكُونُوا

 را تکما  سکرس ، (تده بسته خون) علقه از سرس، نافه بعد از، آفرید خاك از را تما که اس 

 رسکید  مى خود قوّت کمال و مرحله به بعد .فرستد مى بیرون [مادر تدم از] طفلى به صورت

 مرحلکه،  ایکن  بکه  رسیدن از پیش تما از گروهى [میان، این در] و توید مى پیر آن، پس از و

 «.کنید اندیده تاید رسید، مى خود عمر سرآمد به نهای ، در و میرند مى

 از اگرچکه . تکود  مى ترو  سالخوردگى مرحله، سالى میان و جوانى دوران تدن سررى از پس

 اگکر . اس  دوره این رهاورد تجربه، از بارى کوله اما تده، کاسته ها سال این در جسمى قواى

                                                           

  .آموخته حوزه علميه پژوهشگر و دانش *

 .65 غافر، آیه . 
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نتکایج تکگرفي در   ، تود آمیخته جوانان قدرت با بینند، مى خام خد  در سالخوردگان آنچه

 .آمد خواهد زندگي به دس 

 تکود  اصالح نگاه باید این نو  دانند مي دوران انحاا  و سستي برخي سالخوردگى را صرفاً 

 سکالمندى  و پیکرى  که دیدگاه این. ندات  این واقعی  زندگي به بار ت سف و منفى نگر  و

 توجکه  مکورد  حکواس  دیگر و گو  و دید هعف یا بدن مریضي و قوا هعف دید از تنها را

اس   بلده باید نس   به جایگکاه سکالخوردگان توجکه ویکژه      بزرگ بس اتت اهى، دهد قرار

 .دات  و حرم  و احترام آنان را رعای  نمود

  سالمندان حرمت جایگاه و ارزش

 بکه  نگکاهى  اسک   خوب، برردازیم سالخوردگان گرامیدات  به بررسي موهو  آنده پیش از

 ککه  مهم اس  رو آن از سالخوردگان، حرم  رعای . داتته باتیم سالمندان جایگاه و ارز 

 بکر  احترام سکالمندان،  و جایگاه رعای  آدمى، کرام  و توجه به انسان تدریم اصل  اساس بر

 و صکالح  اوالد تربیک   و مدتکب  و اسکالم  راه در را عمرى اس   همن اینده واجب همگان

 بکا  آگاهى و تجربه از ارزتمند اى گنجینه کرده، سررى حالل آوردن دس  در مسیر به زحم 

 بکراى  و چدکیده  بسکیار   هکا   سردى و گرمکى  زندگى، دوران در سالخوردگان. خود دارند

 بکا  برکک ،     أَْذابِرُِْم  مَعَ الْبَرََْةُ»: فرمود خدا پیام ر که چنان اند  برک  و خیر  مایه جامعه

 « .تماس  بزرگساالن

 در پیکام ر  هماننکد ، جمکا  و خانواده میان در را سالمندان پیام ر اسالم وجود دیگر، روایتى در

در توهکیح ایکن سکخن      « .أمَّتِذه  فِذي  َْذالنَّبِيِّ  أهْلِذهِ  فِذي  الشَّذيْخُ »: اند تمار آورده به  ام  میان

 حرمک   خانکدان خکویش   بزرگان به نس  ، فامیل یک افراد مجموعه حدیمانه باید گف  که

 ارج آنکان  داورى و رأى بکه ، هکا  اختالف در و کنند مى مدورت آنان با کارها در و گذارند مى

 بکه  را ککدورتى  و تفرقکه  یکا  سازد مى خامو  را اى فتنه آتش، آنها سخن یک گاهى. نهند مى

 .سازد مى م دل آتتى و همدلى

                                                           

 .35  ص، 51 ج، األنواربحار ، مجلسى . 

 . 8  ص،    ج، وسائل الشيعه، عاملى حرّ . 
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 ها رفع اختالفنقش سالمندان در 

 بکه  وقتکى . اسک   هستند، نعم  و برکک  وجودتکان ناتکناخته    زنده اغلب تا، سالخوردگان

 چکه . بکدهیم  دسک   از که ایدکان را  بریم مى پى آنان کارگداى نقش و مهم و حساس جایگاه

 چهکره  «خانکدان  بکزرگ » ازدرگذت  پس که خانوادگى ىها نزا  و قهرها و ها اختالف بسیار

 و گرایکد  مکى  سکردى  بکه  یا تود مى قاا که وآمدها و رف  ها راباه بسیار چه و دهد مى ندان

بکوده   فامیل معاترت واُنس ، امید، دلگرمى مایه که اس  محورى از دنیا رفتن فقط آن، عل 

 . اس 

 و حراسک   مکورد  و بماند محفوظ تایستگي بخدي سالمندان به جایگاه هدای   بنابراین، باید

   لِسِذنِّه  الْكَبيذر  وَ لِعِلْمِذهِ  العذالِم  ُِكْذرَ ُ »»: فرمایکد  مکى  علکى  امیر مؤمنان،. گیرد قرار تقوی 

 «.حرم  نهاد باید، ا  و بزرگي سن برا  را بزرگسال و علمش، جه  به را داندمند

 نقش سالمندان در توليد فکر

 و زنکدگى  پُربکارکردن ، آن حاصل که کند تولید اندیده و فدر جامعه براى اس  قادر سالمند

 توانکد  مکى ، چدکیده  زندگى طول در او که هایى وگرمى سردى. اس  مادى تولید افزایش حتى

 اسکالم  دسکتور . باتکد  جامعه سعادت راه فرا چراغى و زندگى راه هموارکردن براى اى وسیله

از  پیکرى،  بکه  جکوانى  از عمکر  دوران گکذر  که اس   چنان سنّ  یک بزرگان، به احترام براى

 جَعَذلَ  ثُذمَّ  ضَذعْفٍ  مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذى اللَّهُ» :خوانیم مى قرآن کریم در .الهي اس  هاى سنّ  جمله

   «.ضَعْفاً قُوَّةٍ بَعْدِ مِنْ جَعَلَ ثُمَّ قُوَّةً ضَعْفٍ بَعْدِ مِنْ

 پیکرى  بکه  و کنکد  مکى  گکذر  مرحله این از بعد، و دارد نیرو و قوّت جوانى، روزگار در انسان

 تدسکتگى  بکا  همکراه  پیرى که اس  آن بر خداوند سنّ ِ و اس  زندگى قانون این، .رسد مى

 دوران همکان  بکا  بتواند باید رسیده، سالمندى به و کرده ع ور جوانى دوران از که کسى. باتد

 در امکروزه  اسک ،  ممدکن . تکود  حفظ او احترام  و کند زندگى آبرومندانه به صورت جوانى

                                                           

 .115   ح،   ج ، ودرر الكلم الحكم غرر، تميمي آمدی . 

هلاه بعلد از    آن. ، نيرومندى داد سپس، بعد از ناتوانى. خداست که شما را از ناتوانى آفرید»: 13روٌ، آیه  . 

 «. آفریند و او، دانا و تواناست بخواهد، مىهرچه . نيرومندى، سستى و پيرى قرار داد
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 قکرار  مهکرى  بکى  مکورد  خکود  فرزنکدان  طکرف  از افرادى که چنان ن اتد  چنین موارد، بعضى

 .به نظاره ندس  سالمندان هاى خانه در توان مى را ا  مت سفانه نمونه که گیرند مى

  سالخوردگان حرمت از پاسدارى به دستور

 جوانکان  بکه  ککه  تکوجهى  همکه  با و نگرد مى تدریم و احترام نظر با سالمندان جامعه به اسالم

 مقکدار  بى و ارز  بى را آنان وجود، جامعه افراد که کند مى رفتار اى تیوه به سالمندان با، دارد

 بکه  اسالم بوده، بسیار بکاارز   توصیه مورد که اس  امورى از، سالمندان از حمای . نرندارند

 از سکالخوردگان،  و اسک   دانکایى  و تجربه نماد و ندانه سالخوردگى اسالم، در. آید مى تمار

، هکا  دانکش  از اى گنجینکه  آنهکا  ککه  جهک   آن از ویکژه  بکه  برخوردارند  تگفتى اجتماعى مقام

 قکرار  احتکرام  و مح  ، دلجویى مورد باید رو، ازاین. باتند مي ها اندیده و ها ها، خاطره تجربه

 و احادیکث  در بزرگکان،  و سکاالن  کهکن  بکه  احتکرام . تکود  داتته گرامى تخ یتدان و گیرند

  .مورد ت کید فراوان اس  ما، روایى جواما

 بکاره  ایکن   در اککرم  رسکول  که اس  جایى تا آنان، به احترام و سالمندان جایگاه و ارز 

 تعظکیم  و تدکریم  هکا   تکیوه  از یدى   الْمُسْلِمِ الشَّيْبَةِ ذِى إِجْلَالُ اللَّهِ إِجْلَالِ مِنْ»: اس  فرموده

 دیگکر  روایتکى  در همچنکین « .اسک   مسکلمان  سکالخوردگان  بزرگداتک   و احترام خداوند،

 أْْذرَ َ  مَذنْ  وَ الشَّذيْبَةِ  ذِى الْمُؤْمِنِ إِجْلَالُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِجْلَالِ مِنْ»: فرمود  حضرت که خوانیم مى

 قَبْذلَ  بِذهِ  َِسْذتَخِفُّ  مَذنْ  إِلَيْذهِ  اللَّذهُ  أرََْذلَ  شَيْبَةٍ ذِى بِمُؤْمِنٍ اَْتَخَفَّ مَنِ وَ بَدَأ اللَّهِ فَبِكَرَامَةِ مُؤْمِناً

 هرککه  .اسک   مکؤمن  سکریدموى  [پیرمکرد ] نهادن به حرم  بلندمرت ه، خداى احترام از   مَوْتِهِ

 را سکریدمویى  مکؤمن  هرککه  و ککرده  تکرو   خداونکد  داتتن به گرامى، دارد گرامى را مؤمنى

 «.تمارد س ک را او مرگش، از پیش که بگمارد او بر را کسى خداوند تمارد، س ک

 بکه  احتکرام    اُمَّتذي  مِذن  الشَّذيخِ  تَذوقِيرَ  إجاللذي  مِذن  إنَّ»: فرمکوده   اسالم گرامى پیام ر نیز

 «.اس  من به نهادن حرم ، من ام  سالخورده

                                                           

 . 3  ص، 3 ج ، الكافى، کلينى.  

 .355 ص، 3 ج ، همان . 

 .3 61ح ،   ج  ،العمّال کنز،  هندی الدین متقي حساٌ بن علي .3



 

 

 

 
   911  پاسداری از حرمت سالخوردگان: مجلس هشتم

 داریکد  بزرگ را خود سالمندان   ...أَرْحَامَكُمْ صِلُوا وَ ِْبَارَُْمْ عَظِّمُوا»: فرماید مى صادق امام

   صِذغارَُْم  ارحَمذوا  وَِ ِْبارَُْم وَقِّروا»: فرمودند در کالمي دیگر« .... کنید صله خود ارحام با و

 «.عاوف  داتته باتید خویش کودکان به نس   و کنید احترام خود بزرگساالن به

از . اسک   جامعکه  سکالخوردگان  بکه  احترام واقعى،  تیعه و مسلمان  ندانه اسالم، م ین دین در

 نیسک   مکا  از  صَذغِيرَنَا  َِذرْحَمْ  وَ َْبِيرَنَا ُِوَقِّرْ لَمْ مَنْ مِنَّا لَيْ َ»: فرموده صادق امام رو که این

 لَذا  ثَذةٌ ثاَل»: اند نیز فرموده« .ننماید ترحم ما خُردسال  به و ندند احترام را ما بزرگسال که کسى

 سکه    الْعَادِلُ الْإِمَا ُ وَ الْقُرْآنِ حَامِلُ وَ الْإَِْلَا ِ فِى الشَّيْبَةِ ذُو بِالنِّفَاقِ مَعْرُوف  مُنَافِ ٌ إِلَّا حَقَّهُمْ َِجْهَلُ

: اسک   معکروف  نفکاق  بکه  ککه  منکافقى  جز گیرد، نمي نادیده را کسي آنها حق که هستند کس

 «.عادل پیدواى و دربردارد را قرآن که آن، کرده سرید اسالم در را مویش که آن

 از حرمت سالمندان سيره بزرگان دین در پاسداري

 اى ویکژه  توجه سالخوردگان، حرم  از پاسدارى و رعای  به نس   نیز دین سیره بزرگان در

 حضکرت  محضکر  در ککه  کسکانى  .تد ترفیاب  اکرم رسول حضور پیرمردى اس   تده

 پیغم کر . ندکان دادنکد   کنکدى  او بکه  جا دادن در و ننمودند را رعای  احترامش بودند، ندسته

 لَذمْ  وَ صَغِيرَنَا ِرْحَمْ لَمْ مَنْ مِنَّا لَي َ»: فرمود تد و ناراح  ادب برخالف رفتار  این از  اکرم

 قکرار  احتکرام  و تدکریم  مورد را ما پیران و ندند ترحم ما خُردساالن به که کسى   ْبِيرَنَا ِوَقِّرْ

 «.ندارد پیوستگى و بستگى ما با و نیس  ما از ندهد،

 احترام به والدین

داتکتن   حرمک  نگکه   مادر باتکند،  و پدر اگر برخوردارند و احترام از، عموم طور به سالمندان

 کنکد  مکى  نهى پیر مادر و پدر به نس   پرخا  و تندى از کریم قرآن .تر اس  آنان، بسي الزم

                                                           

 . 3 همان، ص  . 

 . 1 همان، ص  . 

 . 3 همان، ص  .3

 .33 ص،   ج ،ورّاٌ مجموعةفراس،  ابي ابن .3



 

 

 

 
918    9314رمضان ويژة توشه راهيان نور  ره 

 و آنکان  برابکر  در رأفک   بکال  گستردن و تواها و خضو  و تایسته لحن و نیک سخن به و

 : نماید مى دعوت ایدان حق در دعا و خیرخواهى

 ْاِلهُمَذا  أوْ أحَذدُهُمَا  الْكبرَ عِندَو َِبْلُغَنَّ إِمَّا إِحْساناً بِالْوَالِدَِْنِ وَ إَِِّاُِ إاِل تَعْبُدُوا أال رَبُّك قَضى وَ»

 وَ الرَّحْمَذةِ  مِذنَ  الذذُّلِّ  جَنَاحَ لَهُمَا اخْفِض وَ* ْرِِماً  قَواْلً لَّهُمَا وَقُل تَنهَرْهُمَا ال وَ أفٍّ لهَُّمَا تَقُل فاَل

 و پهدر  بهه  و نپرستید را او جد: داده فرمان پروردگارق و  ؛صغِيراً رَبَّيَانى َْمَا ارْحَمْهُمَا رَّب قُل

 کمتهرین ، رسهند  پیهرد  سن به الو ندد، آنرا دود هر یا، دو آن از یر  هرگاه! کنید نیر  مادر

 آنرها  بهه  بدرگوارانهه  و سهنجیده  و لطیه   گفتار و مدن فریاد آنرا بر و مدار روا آنان به اهانت 

! پروردگهارا : بگهو  و آر فرود آنان برابر در، لط  و محبت از را خوی  الواضع هاد بال و بگو

 «!ده آرار رحمتشان مشمول، کردند الربیت کوچر  در مرا آنرا که گونه همان

 بکه ، ندنکى  صکدا  اسکم  بکه  را آنان: که اس  آن، بزرگسال مادر و پدر به  نس   احترام و ادب

، نگکویى  سکخن  پرخاتکگرانه  و بلنکد  بکا آنکان  ، نروى راه جلوتر آنان از، برخیزى احترامدان

و  کهولک   در آنکان  از و بدانى بزرگ اى وظیفه را آنان به خدمتگزارى ،برآورى را نیازهایدان

 .کنى مراق   پیرى

 بکازوى  بکه  پسر و رف  مى راه پسر  همراه که نگریس  مردى به پدرم»: فرمود باقر امام

 [پکدر   بکه   نسک     حرمتکى  بى دلیل به] جوان آن با، بود زنده تا پدرم. بود داده تدیه  پدر 

  «.ندرد صح  

 نهکى  آن از و اسک   ندوهیکده  و حکرام تدن،  والدین  «عاق» و آنان آزردن که اندازه همان به

 ایکن  و تکده  سکفار   آنکان نیکز   بکه   نیدى و رهای  جلب و آوردن دل ایدان دس  به، تده

 امکام  به: گوید تعیب بن  ابراهیم. اس  آمده تمار به فرزندان تدن  بهدتى س ب، خدمتگزارى

 حکاجتى  هرگکاه . اسک   تکده  نکاتوان  و سکالخورده  و بسیار پیر پدرم: کردم عر  صادق

 تَلِذيَ  أنْ اَْذتَطَعْتَ  إِنِ»: فرمکود  حضکرت . کدکیم  مى دو  بر و داریم مى بر را او باتد، داتته

 او تکوى،  کارهکاى  دار عهکده  بتکوانى  اگکر    غَداً لَكَ جنَّةٌ فَإِنَّهُ بِيَدِوَ لَقِّمْهُ وَ -فَافْعَلْ مِنْهُ ذَلِكَ

                                                           

 .3  ل 3 اسراء، آیه  . 

 .63 ص ،  5 ج ، بحار األنوار ،مجلسى.  

 .16همان، ص  .3



 

 

 

 
   911  پاسداری از حرمت سالخوردگان: مجلس هشتم

 تکو  بکراى ، قیامک   فکرداى   این ککار در  که بگذار او دهان در لقمه دستان  با حتى کن  چنین

 «.بود خواهد [آتش از سرر یا] بهد 

 آموزي از سالمندان تجربه

 تکوان  مکى  را زندگى مح ول واقا، در که اس  عمر آدمي مراحل از زی ا اى مرحله، سالمندى

 هکر خکانواده یکا    بنکابراین، . ککرد  منتقکل  جکوان  نسکل  بکه  را آن و نمود بردات  زمان این در

 مایکه  ککه  سالمندان هاى توانایى و تجربه به خویش، مددالت حلّ و پیدرف  براى ا  جامعه

 ویکژه  موقعیک   بکه  توجکه  بکا  نیکز  سکالمندان  مقابل، در. اس  نیازمند تدت به، هستند برک 

 و تخ کی   بکه  احترام که دارند جدید نسل و اطرافیان از هایى خواسته ناخواه خواه خویش،

 و انکد  احتکرام  خواستار معموالً سالمندان. هاس  خواسته ترین مهم از آنان، حرم  از پاسدارى

: فرمایکد  مکى  خدا که پیام ر چنان باتند  دیگران مح   و عنای  و توجه مورد خواهند مى

 دراز عمکر  و همدم مح   برابر در، پیر   مَالٍ َْثْرَةِ وَ حَيَاةٍ طُولِ وَ أنِي ٍ حُبِّ عَلَى شَابٌّ الشَّيْخُ»

 « .اس  جوان، بسیار مال و

 راهکا  آن نهکى  و امکر ، دیگکران  و تکود  توجه آن به، دادند دستور اگر خواهند مى سالخوردگان

 خ کوص  به آنان اس   تادابى و خاطر رهای  موجب، آنان به اطرافیان احترام. باتند پذیرا

 خکویش  فعالیک   و تکال   براى میدانى و کنند مى امنی  احساس آن، سایه در که باب  آن از

بلدکه  ، دارنکد  احتکرام  بکه  احتیاج فقط سالمندان و پیران که نیس  گونه این واقا، در. یابند مى

 بکا  اگکر . کرد استفاده او ارزتمند تجارب از باید که اس  اجتما  از عضوى سالخورده انسان

 عواطفدکان  و خددد مى آنها در ها ع  انی  از بسیارى  ریده، تود برخورد احترام با سالمند

 خ کوص  در زیکادترى  مداراى و تحمل و تد خواهد تر افزون اطرافیان به مح تدان و بیدتر

 .دهند مى ندان خود از دیگران رفتار

  سالخوردگان به احترام برکات و آثار

 و خکانواده  برکک ِ   مایه و گذرانیده خدم  و ع ادت در را عمرى که سالخوردگانى به احترام

 بکراى  فرصکتى  هر از اس  که خوب چه. باتد مى پادا  داراى و فضیل  با بسیار اند، جامعه

  اککرم  رسول. نماییم استفاده، باتند مى سالمندان خانه در که افرادى و فامیل بزرگان دیدار
                                                           

 .56  ص، 53 ج همان، . 
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 پیرمسکلمانى  که کسى   الْقِيمَةِ َِوْ َ فَزَعِ مِن اللَّه آمَنَهُ الْإَِال  فِى شَيْبَةٍ ذا وَقَّرَ مَنْ»: اس  فرموده

 «.خواهد دات  ایمن قیام  روز ترس از را او خداوند بزرگ دارد، را

 و پندارنکد  مکى  مکزاحم  تخ کي زیکاد  و   ،هکا  خانواده در را سالمندان غرب، وجود فرهنگ

 بکه ، باتکند  نداتکته  مزاحمکى  و ندکود  محکدود  تکان  فکردى  هاى آزادى آنده براى کوتند مى

بفرسکتند    «سکالمندان   خانکه » به و کنند دور خانوادگى روابط و خانه محیط از را آنان ا  گونه

 رعایک   بکه  و نیکز  اسک   قایکل  حرم  بسیار  و برایدان نهد مى ارج پیران به اسالم اما آیین

 تدکویق  ایدکان  پختکه  افدکار  و تجکارب  از گیرى بهره به کرده، سفار  آنان و احترام حقوق

 برککات  و آثکار  معنکوى،  پکادا   بکر  عالوه سالخوردگان، حرم  از پاسدارى چراکه کند  مى

 و مهکر  عاکر  پیچیکدن  برککات،  ایکن  جمله از دارد  دن ال به اجتما  و انسان براى نیز دیگرى

 فرمکوده  صکادق  امام که چنان اس   جامعه فضاى در احترام و ادب و صمیمی  و مح  

 مکورد  جامعکه  در خکواهى  مکى  اگر   فَاخْشُنْ تُهَانَ أنْ شِئْتَ إِنْ وَ فَلِنْ تُكْرَ َ أَنْ شِئْتَ إِنْ»: اس 

 و تحقیکر  بکا  خکواهى  مکي  اگکر  و کن برخورد نرمى و مدارا به مردم با باتى، احترام و تدریم

 «.گیر پیش در خدون  و تندى رو  توى، مواجه مردم اهان 

 وظایف جوانان در برابر سالخوردگان

 عکاطفى و  هکاى  رتکته  هکم ، ننهنکد  حرم  آنان جایگاه به و ندناسند را پیران قدر جوانان اگر

 محکروم  سکالخوردگان  تجربکه  و رأفک   از هکم ، تکود  مکى  گسسکته  هکم  از انسانى پیوندهاى

  علکى  حضرت. ها  انساني و اسالمي اس  ارز  آنها به توجهى بى  ندانه هم توند و مى

 از، مکردم  رفتکارى  هکاى  ناهنجکارى  و زمانه اوها   از انتقاد همن، خویش سخنان از یدى در

 :ت کید کرده و فرموده مسئله دو این بر جمله

 سکر  بکه  اى زمانکه  در تکما    فَقِيرَهُم غَنِيُّهُمْ َِعُولُ لَا وَ َْبِيرَهُمْ صَغِيرُهُمْ ُِعَظِّمُ لَا ...زَمَانٍ فِي أنَّكُمْ»

 رسکیدگى  فقیکر  بکه ، ثروتمنکد  و کنکد  نمکى  تدکریم   و تعظکیم  بکزرگ  بکه  کوچک که برید مى

 «.نماید نمى

                                                           

 .383 ص، 8 ج، الشيعة وسائل ، عاملى حرّ . 

 .16، ص العقول تحف ،ابن شعبه حراني . 

 .3815 ح،   ج ، ودرر الكلم الحكم غرر، تميمي آمدی .3



 

 

 

 
   999  پاسداری از حرمت سالخوردگان: مجلس هشتم

 در رفک  و  حکج  سفر به سرس. تد مسلمان ،«ابراهیم بن  زکریا» نام به گویند جواني مسیحي

 و مکادر  و پدر: که بود این امام از هایش سؤال جمله  از. کرد دیدار را صادق امام، سفر این

؟ بخکورم  غذا آنان با و باتم آنان با آیا. نابیناس  نیز مادرم؟ کنم  چه. اند ن رانى هنوز بستگانم

. زننکد  نمکى  آن بکه   دس   اصالً، نه: گف ؟ خورند مى خوك گوت   آیا: پرسید صادق امام

 مربکو   کارهاى خودت، رف  دنیا از اگر و کن رسیدگى مادرت به و با  آنان با: فرمود امام

 .مدن واگذار دیگران به و بده انجام را او دفن و کفن به

 و نیدکى  بسکیار  مکادر   بکه   صکادق  امکام  توصکیه  به، حج سفر از بازگد  از پس زکریا

 خکدم   در و ککرد  مکى  تمیکز  را او و سرووها ل اس، خوراند مى غذا او به کرد، مى مالطف 

ن کرانى   که تر پیش! پسرم: پرسید زده تد و تگف ، رفتار تغییر این از مادر . بود کوتا وى

 گونکه  ایکن  تکدن  مسکلمان  و هجکرت  از پس که تده چه !نداتتى رفتارى چنین من با بودى، 

 او آیکا : پرسکید  مکادر . اسک   داده مکن  به را دستور این پیام ر فرزندان از یدى: گف ؟ اى تده

 پیکام ر  حتمکاً  او، نه که دات  اصرار مادر. اس  پیام ر پسر او، خیر: گف  پسر؟ نیس  پیام ر

 از پکس ، خیکر : داد جکواب  پسکر  . اسک   پیکام ران  تعالیم از، تعلیمات گونه این چون اس  

 مکادر   .اسک   الهکى  پیکام ر  آخکرین  فرزندان از یدى او،. آمد نخواهد پیام رى، اسالم پیام ر

 .کن عرهه من بر را دین آن و بده ارائه هم من به. اى برگزیده را دین بهترین! پسرم: گف 

 مسکلمان  و گروید اسالم به هم او. کرد عرهه خویش مسیحى مادر بر را اسالم تعالیم، فرزند

  .رف  دنیا از

 و والکدین  بکا  معاترت تیوه  مورد در «دین دستورهاى» به عمل ت ثیر بر تاهدى این داستان،

 دل در را هکدای   نور و کند مى جذب اسالم به  را مسیحى یک که اس  سالمندان با برخورد

 .تاباند مى او

 و سکالمندان  گرامیداتک   و بزرگکان  بکه  نسک    ادب در پرتو بایسته اس  که ،اساس این بر

 داتکته  عکاطفى  و مسکتحدم  رواباى و صفا با اى خانواده و خوب اى جامعه، ایدان از مراق  

 .باتیم

                                                           

 .61  ص،  5 ج ، بحار األنوار ،مجلسى . 
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 هاي دیگر انتقال فرهنگ پاسداشت والدین به نسل

 نسکل  بکه  فرهنکگ  ایکن  انتقکال  سکالخوردگان،  حرم  از پاسدارى مهم برکاتِ و آثار از یدى

. گدک   خواهکد  بکر  مکا  خکودِ  سالى، بکه  کهن در ا  ثمره و نتیجه که در نهای ، اس  بعد 

 و ترهکا  بکزرگ  بکه  احتکرام . گیرنکد  مکى  الگو آن از، ب ینند ترها بزرگ رفتار در را آنچه، کودکان

 مکا  فرزندان، یابد تجلى ما رفتار و عمل در اگر، سالخوردگان به نس   تدریم و ادب رعای 

 و انتظکار ادب  ککه  کسکى . کنند مى رتد سنن و آداب همین با و آموزند مى را فرهنگ این نیز

 و مکادر  و پکدر  بکه  را نسک     حالک   همکین  بایکد ، دارد فرزنکدانش  از تناسى حق و معرف 

 .او بیاموزند از هم ترها کوچک تا دهد ندان ترها بزرگ

 تکا ، کنیکد  احتکرام  بزرگانتکان  بکه     صِذغَارُُْم  ُِذوَقِّرُْْمْ  ِْبَذارَُْمْ  وَقِّرُوا»: فرماید مى على امام

 «.کنند احترام تما به نیز ترها کوچک

ُمْ آبَاءَُْمْ بَرُّوا»: اس  فرموده نیز صادق امام  تکا ، کنیکد  نیدکى  پکدرانتان  بکه     أَبْنَذاؤُُْم  َِبَرَّْ

 «.کنند نیدى تما به هم فرزندانتان

 رفع مشکالت سالخوردگان تأمين نياز و

 صکادق  امکام  ککه  چنان آنهاس   به آزار نرساندن سالخوردگان، به احترام هاى گونه از یدى

 الْذأذَى  َْذفِّ  مِذنْ  أفْضَذلَ  ءٍ بِشَذيْ  تََِّذلُونَهُمْ  لَذيْ َ  وَ أرْحَامَكُمْ صِلُوا وَ ِْبَارَُْمْ عَظِّمُوا»: فرمودند

 آزار از بهتکر  رحمکى،  صله و کنید صله خود ارحام با و دارید بزرگ را خود سالمندان   عَنْهُم

 «.نیس  آنها به نرساندن

 سکیره  و روایکات  در ککه  دارد وجود ن ایدهایى و بایدها سالخوردگان، حرم  از پاسدارى در

 .اسک   تکده  ویکژه  عنایک   آن بکه  طهارت و ع م  بی  اهل و  اسالم گرامى پیام ر

 و او بکرعدس  و دانکد  نمکى  تکال   و ککار   دایکره  از خکارج  را جامعکه  سکالمندان  اسالم، هم

 اسکتیفاى  و او حکال   رعایک   بکه  توجکه  داند و هم مى محترم را ا  تجربه با همراه تخ ی ِ
                                                           

 .1165  ح  ، ج ، ودرر الكلم الحكم غرر، تميمي آمدی . 

 .61 ص ،  5 ج ، بحار األنوار ،مجلسى . 

 . 3  ص، 3 ج ، الكافى ،کلينى .3
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 احتکرام  اجتمکا ،  سکالمندان  دیگکر  و سکالخورده  مکادر   و پدر حقّ. داند مى هرورى را حقش

. بکود  خواهکد  نیکز  آنان نیازهاى و مددالت رفا به توجه تامل حرم ، این و نیس  صِرف

 .باتد تعاون و امداد همراه باید، تدریم و احترام واقا، در

 دیدنکد  را پیرمردى ک ظاهراً ن راني ک   .کردند مى ع ور مسیرى از اى عده همراه امیر مؤمنان

 در :دادنکد  پاسکخ ؟ دهکد  مکى  انجکام  را کار این چرا :فرمود حضرت .کرد مى نیازمندى ابراز که

: فرمکود  حضکرت  .اس  دیگران کمک نیازمند، از کار افتاده که اکنون اما کرده  مى کار جوانى

 ککار ، دارنکد  کار انجام توانایى که زمانى تا آن، حاکمی  تح  افراد که حدومتى حال به واى

 دسکتور  گکاه  آن! نماینکد  نیکاز  اظهکار  دیگران برابر در باتند مج ور ناتوانى روزگار در اما کنند

 پیکروان  از و اسک   مسکیحى  ککه  گفتند اطرافیان .دهند قرار او براى سهمى المال بی  از دادند

 اگکر  حتکى  حاکمیک ،  تح  افراد همه اسالمى، جامعه در: فرمود حضرت .نیس  تما دینى

  «.گیرند قرار حمای  مورد باید ن اتند، مسلمان

 فِذى  لَذهُ  ِكتُذبَ  أنْ الْمَلَذك  اللَّذهُ  ِأمُرُ الْكبَرِ مِنَ ضَعُفَ إِذَا الْمُسْلِمَ إِنَّ»: فرماید م   اکرا پیامبر

 ِكتُذبُ  مَلَكذاً  اللَّهُ وَْلَ مَرِ َ إِذَا ذَلِك مِثْلُ وَ مُجْتَمِع  نَشِيطٌ شَابٌّ هُوَ وَ ِعْمَلُ ْانَ مَا تِلْك حَالِهِ

مسلمان هنگامی که ضع  پیهری بهر او ذلبهه      ؛صِحَّتِه فِى الْخَيرِ مِنَ ِعْمَلُ ْانَ مَا َُقْمِهِ فِى لَهُ

دهد که در ایهن حهال اعمهال نیرهی را کهه او در       دستور می( مَلَری)ای  کند خداوند به فرشته

 «.داد، برای  بنویسند ستمت انجاا میجوانی و شادابی و 

 حضکرت  ککه  چنکان  وسکال   سکن  نکه  اس  و حق، برخورد در مالك بدانیم باید :پایانى نکته

 هدکدار  و بکه او  ککرد  بیکان  را حق آتدارا، دات  بیدتر  سن که خود عموى به ابراهیم

 و آنکان  جاهالنکه  افدکار  از پیکروى  بکه  منجکر  ن ایکد  گذتتگان، به احترام و ادب بنابراین،. داد

کدکیده   تکرك  به انسان که اس  حدّى تا، نیاکان احترام و اطاع . تود آنها به نابجا وفادارى

  .نگردد منحرف حق مسیر از و ندود

                                                           

 . 5  ص،   ، جورّاٌ مجموعةفراس،  ابي ابن.  

 .    ص،    ج، الشيعة وسائل ، عاملى حرّ . 

 .سوره اسراء  3ل  8 آیات ، ذیل تفسير نورمحسن قرائتي، : برهرفته از .3





 مجلس نهم

 پیامدها و آثار سازی؛ شایعه

 *اكبر بابازاده االسالم والمسلمين علي حجت

 مقدمه 

وَ مَغَارِبَهَذا فَسُذفِكَ بِهَذا      الْذأرْ ِ   مَشَارِقَ  خَرَجَتْ مِنْكَ َْلِمَةٌ فَبَلَغَتْ»: فرماید مي  رسول خدا

پراکنکي از   سخن نابجا و تایعه 6 انْتُهِكَ بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَا ُالدَّ ُ الْحَرَا ُ وَ انْتُهِبَ بِهَا الْمَالُ الْحَرَا ُ وَ 

ها بکه نکاحق ریختکه تکد، امکوال       تو فا  تد و ترق و غرب را فراگرف  و در اثر آن، خون

 « .ها به خار افتاد و تو مسئول همه این جنایات هستي مردم به غارت رف ، نوامیس انسان

ر  خارنکاك روانکي و اجتمکاعي اسک  ککه سرچدکمة آن       پراکني، بیما ساز  و تایعه تایعه

خ اث  دروني و توطئه سیاسي و اجتماعي گروهي از یک طرف، و فرومکایگي برخکي افکراد    

 .باتد از سو  دیگر مي

تده که معموالً در زمینه پخش مسائل منفکي و انحکراف در امکور     تایعه، به معنا  خ ر پخش

رود و نوعي حرکک  منفکي و رذیالنکه بکه      کارمي سیاسي و آبروریز  و هتک حیثی  افراد به

 .آید تمار مي

                                                           

  .پژوهشگر حوزه علميه *

  . 1  ، ص  ، ج الكافيکليني، .   
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باید توجه دات  که انسان، موجود  اجتماعي اس  و این افراد هسکتند ککه جامعکة بکزرگ     
رو، پاکي و سالمتي آنهکا، تک ثیر مث تکي در پکاکي و سکالمتي       ازاین. دهند انساني را تددیل مي

انکدازد و   منافا و آرامش عموم مردم را بکه خاکر مکي   ساز ،  بنابراین، تایعه. آحاد مردم دارد
که اسالم با این پدیدة تکوم اجتمکاعي    همگان وظیفه دارند با این بیمار  م ارزه نمایند  چنان

إِنَّ الَّذِنَ ُِحِبُّونَ أنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِنَ آمَنُوا لَهُذمْ عَذذاب  أَلذيم  فِذي     »: برخورد نموده اس 

ها در میان مردم تکیو  یابکد،    دوس  دارند زتتي[ حتي در دل]کساني که  6؛...وَ الْآخِرَةِالدُّنْيا 

 «.عذاب دردناکي در دنیا و آخرت برا  ایدان مهیا گردیده اس 
پراکنکي و حتکي    سکاز  و تکایعه   هرگونه تکایعه : کنیم از این آیه و تفسیرها  آن، استفاده مي
 2.اس  رهای  قل ي به آن، جزء گناهان ک یره

: فرمایکد  سکاز  و هکررها  اجتمکاعي آن مکي     نیز در ندوهش و خار تایعه  رسول خدا

وَ مَغَارِبَهَا فَسُفِكَ بِهَا الدَّ ُ الْحَرَا ُ وَ انْتُهِبَ بِهَذا الْمَذالُ     الْأَرْ ِ  مَشَارِقَ  خَرَجَتْ مِنْكَ َْلِمَةٌ فَبَلَغَتْ»

پراکنکي از تکو فکا  تکد و تکرق و       سخن نابجا و تکایعه  6 الْحَرَا ُ الْحَرَا ُ وَ انْتُهِكَ بِهَا الْفَرْجُ

ها به ناحق ریخته تکد، امکوال مکردم بکه غکارت رفک ،        غرب را فراگرف  و در اثر آن، خون
 «.ها به خار افتاد و تو مسئول همه این جنایات هستي نوامیس انسان

 سازي سازان و چرایی شایعه شایعه

قاعاً منافقان در فروترین ط قکه  1؛الدَّرْوِ الْأََْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نََّيراإِنَّ الْمُنافِقينَ فِي »

 .«بخش نخواهى یاف  از آتش دوزخ خواهند بود، و هرگز براى آنان یاورى نجات
گکر، در رأس   بندگان مؤمن و خوب خدا، دتکمناني دارنکد ککه منافقکان و بیمکاردالن توطئکه      

هکا، در   ایکن گکروه   5.دهند رهاني که بیدترین عذاب الهي را به خود اخت اص مياند  مغ آنان
                                                           

 .5 نور، آیه .  

، هناه «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ ْولئِ َ کانَ عَنْهُ مَسْؤُيً»: سوره اسراء که فرموده 36با توجه به آیه .  

  .ناهان دیگر استقلبي نيز هناه است؛ بلكه ریشه ه

،   ، ج روضة المتقين في شرح من ي یحضره الفقيله ؛ محمدتقي مجلسى،  1  ، ص  ، ج الكافيکلينى، . 3

  .53ص 

 .31 نساء، آیه . 3

 .31 نساء، آیه : مانند. 1
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ها  فری دارانکه   توانند به طور آتدار دتمني کنند و به همین جه ، از راه موارد بسیار  نمي
پراکنکي، از جملکه ترفنکدها  ایکن      سکاز  و تکایعه   ککه تکایعه   6تکوند  و غیرمستقیم وارد مي

هکا  مکردم را    ، جنگ رواني فراهم سکازند و تکوده   ند با این تیوهکوت آنان مي. کوردالن اس 
نگران کرده، آنان را از مسائل اصلي و محور  دور سازند و حیثی  بزرگان و نیدان و پاککان  

 .را هدف گیرند و مردم را از اطراف آنان دور نمایند
ه، از دل ناپکاك و  ها  ایکن گکروه را بکرمال نمکود     ها و کینه قرآن کریم در آیات بسیار  نقده

 2.دهد چهرة منافقانه و گفتار معنادارتان خ ر مي
ذیکل آیکه    المیکزان  مفسران ارجمند قرآن، از جمله مرحوم عالمه ط اط ایي در تفسیر ارزتمند

: فرمایکد  سازان، به اهداف تکیااني آنکان پرداختکه، مکي     ، همن معرفي تایعه6مربو  به تایعه
این امور زده و اخ ار دروغ و تکایعه را رواج داده و از ایکن    افراد منافق و بیماردل، دس  به»

 1«.گرفتند طریق، مؤمنان و مسلمانان، حتي نوامیس و خانوادة پیام ر را هدف مي
کند و از این طریکق، دتکمنان    در ع ر ما، این تیوة فری دارانه با ابزار پیدرفته خودنمایي مي

وسکیله،   گیرنکد تکا بکدین    را هکدف مکي   ها  مذه ي و سیاسي ما داخلي و خارجي تخ ی 
عالوه بر تخریب و تکرور تخ کیتي آنکان، رونکد رتکد و پیدکرف  کدکور و همکاهنگي و         

 .هم ستگي مردم را مختل سازند

 پراکنی هاي شایعه نگاهی به عرصه

گیکرد و   ها  مختلف فرد ، سیاسي، اجتماعي و خانوادگي تکدل مکي   ساز  در حوزه تایعه

سازان در مسیر اهداف خود، همکه   تایعه. جان ه اس  ي، گسترده و همهپراکن ها  تایعه عرصه

کننکد   گیر  مي ها را دن ال مي کنند  آنان در حوزه فرد ، آبرو  نیدان و پاکان را هدف گزینه

اهمیک  جلکوه    و در حوزه مسائل اجتماعي نیز موهوعات محور  و اساسي اجتمکا  را بکي  

سکازند و از همکه    رنکگ مدکغول مکي    ا  و ککم  ل حاتیهها  مردم را به مسائ دهند و توده مي

                                                           

  «.... یُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذینَ آمَنُوا»: 1 ل  8بقره، آیه .  

وَ لَلوْ نَشلاءُ   * قُلُوبِهِمْ مَلرٌٌَ ْنْ لَلنْ یُخْلرِجَ اللَّلهُ ْضْلغانَهُمْ        حَسِبَ الَّذینَ فيٌْْ »: 31ل    5 محمد، آیه .  

 «.لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ْعْمالَكُمْ  لَأرَیْناکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسيماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ في

 «... .ْنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ إِنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ«  :5 نور، آیه . 3

 . 55، ص 1 ، ج الميزان في تفسير القرآنسيد محمدحسين طباطبایي، . 3
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تکر، بکرا  تضکعیف نظکام و جلکوگیر  از رتکد و پیدکرف  آن، در مسکیر حدومک  و           مهم

 . کنند انداز  مي مسئوالن کدور سنگ

 :پردازیم ساز  مي ها  تایعه در ادامه، به بررسي عرصه

 سازي در حوزة فردي شایعه. 1

و از نظکر معنکو ،    6خداوند او را زی ا آفریکده . ق  اس انسان، گل سرس د عالم و جهان خل

هکا بگیرنکد    بنابراین، بندگان خدا باید از خالق خویش درس. خوانده اس  2«خليفة اهلل»و  را 

  و حرم  یددیگر را حفظ کنند تا بندگان الهي آرامش و آسایش داتته باتند و بکه پیدکرف   

پراکنکي را   گر و منافق، تیرها  مسکموم تکایعه   مالوب نایل توند  اما مت سفانه، گروهي توطئه

تکرین   چنکین ککار  را زتک      امیر مؤمنان، علکي . سازند ميبه سو  این موجود الهي رها 

هکا  ناپسکند ،    چراکه چنین حرک  6داند  ها مي ترین جرم ها خوانده، کیفر  را سنگین بد 

 . نماید دار نموده، آرامش و آسایش را از افراد جامعه سلب مي تخ ی  افراد را لده

عَلَى الظَّنِّ وَ لَا تَلُومُونَ أنْفُسَكُمْ عَلَذى    النَّاسَ  لُومُونََِا عَبِيدَ السَّوْءِ تَ»: فرماید مي  حضرت علي

سکازید؟   دار مي چگونه بدون علم و یقین، دیگران را متهم و لده! مروت ا  ناکسان بي 1؛الْيَقِينِ

 «!مانید اید، ساک  مي دانید چه کرده ها  خویش که مي ولي در مورد زتتي

تکوان رصکد ککرد و توسکط      وصي و مسائل تخ ي را نمکي ها  خ  از دیدگاه اسالم، حریم

چنانچکه  »: فرمایکد  مکي   که امکام ککاظم   وآن، با آبرو  مردم باز  نمود  چنان ها  این حرف

پنجاه نفر افراد مؤمن و مسلمان بر هد انساني اظهار نظر کنند و حتکي سکوگند بخورنکد، امکا     

به حرف خود تخص توجه ککن   خود  مندر این سخنان باتد، حرف همه را کنار بگذار و

باتي که خداونکد بکه    و مواظب با  تا حیثی  انساني را خراب ندني  وگرنه جزء کساني مي

 5«.ایدان وعدة عذاب الیم داده اس 

                                                           

 «.وَ صَوَّرَکُمْ فَأحْسَنَ صُوَرَکُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ»: 63غافر، آیه .  

 «.إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأرٌِْ خَليفَةً«  :31بقره، آیه .  

، 3، ج هميلزان الحكمل  شهری،  ؛ محمد محمدی ری 318، ح مم ودرر الكلالحك ررغتميمي آمدی، . 3
 «.مِنْ ْقْبَحِ الْعُيُوبِ وَ شَرِّ السَّيِّئَاتِ  الْعُيُوبِ  تَتَبُّعُ»: 3653 ، ح 18  ص 

 .  11، ص تحف العقولابن شعبه حراني، . 3

  .316، ص 3 ، ج تفسير نمونه؛ مكارٌ شيرازی و دیگران، 3، ح 615، ص 8، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي، . 1
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 سازي در حوزة خانوادگی  شایعه. 2

هکا    پراکني همیده و همه جا زت  و ناپسند اسک ، امکا پیامکد    ساز  و تایعه اگرچه تایعه

بکه ایکن   . ا  غیرقابکل تحمکل اسک     حوزة خانواده بسیار دردناك و آثار اجتماعي تلخ آن در

نیکز آثکار    پیام ر اسکالم  6.جه ، قرآن مجید به مرتد ان آن، وعده عذاب عظیم داده اس 

گردیکد و بکا    تکدت ناراحک  مکي    نمکود و از ایکن امکر بکه     تخری ي این کار را یکادآور  مکي  

 2.کرد سازان برخورد مي تایعه

تر اس  و دتمنان در ایکن حکوزه فعالیک  بیدکتر       ها فراهم  ر ما، ابزار تهدید خانوادهدر ع

کننکد و پیونکد    نمایند  مثالً از طریق فضا  مجکاز ، حکریم پکاك خکانواده را تهدیکد مکي       مي

 . دهند ا  را بر باد مي اندازند و آبرو  خانواده مستحدم زندگي مدترك را به خار مي

پیرمرد  با زني ازدواج کرد و زن از او باردار گد  و هنوز بچکه بکه    در تاریخ آمده اس  که

دنیا نیامده، توهر  مُرد و پسران همسکر پیدکین آن پیرمکرد، زن بابکا را مکتهم نمکوده و بکه        

پراکنکان و تکهود    خلیفة وق ، عمر بکن خاکاب، تحک  تک ثیر تکایعه     . ساز  پرداختند تایعه

هکا   با هوتیار  تمام، به داد زن رسید و تکایعه   دروغین، حدم رجم صادر کرد  ولي علي

و به نظام حدکومتي و بکه پیکروان     6پراکنان حدّ تهم  جار  ساخ  را خنثا نمود و بر تایعه

 .سازان را به نمایش گذات  خویش، درس زندگي داد و تیوة درس  برخورد با تایعه

 ـ توجيه خالف در جلسة رسمی

به خالف  رسید و عدال  اسالمي و اجتماعي را پیکاده نمکود،     زماني که امیر مؤمنان، علي

ا  بکه نکام    خواهان نتوانستند عدل حضرت را تحمکل نماینکد  از جملکه دربکار تکاهانه      زیاده

خواهان به دور او جمکا   سفیان ت سیس تد و زیاده بن ابي معاویة امیه به ریاس  حدوم  بني

 .تدند

                                                           

 «.وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ»: 3 نور، آیه .  

حَتَّى تَرَبَّلدَ وَجْهُلهُ وَ الْتَلوَى عِلرْقُ        اللَّهِ  رَسُولُ  فَغَضِبَ»:  3، ح 161، ص 1، ج فروع کافيکليني، .  

 «. عَيْنَيْهِ  الْغَضَبِ بَيْنَ

 «.الْمُفْتَرِینَ حَدّاً حَدّاً  وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ»: 3، ح 15 ، ص 8 ، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي، . 3
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روز  معاویه، زیاد بن عُ َید را به تام دعوت نمود و مردم را در کاخ سلانتي تکام پکذیرایي   

. سرس از حاهران خواس  بکه سکخنان او توجکه نماینکد    . کرد و زیاد را در کنار خود ندانید

ها  اخالقي پدر  ابوسفیان با سمیه، مادر زیکاد را فکا  ککرد و از حاهکران      گاه رسوایي آن

ابکومریم سکلولي بکا تف کیل     . ات خود را بکه عنکوان تکهادت اظهکار نماینکد     اطالع: خواس 

ها  آن دو را بازگو کرد و معاویه به طور رسمي، زیاد را بکرادر خکود خوانکد و از     بداخالقي

ایکن رو   . این طریق، زمینة کدتار و تهادت هزاران نفکر از تکیعیان علکو  را فکراهم ککرد     

 . باتد در تاریخ اسالم ميا  اس  که لده ننگي  حدوم  ظالمانه

در کالمي حدیمانه و اخالقي، ابوسفیان را از اظهار نابخردانه ایکن رویکداد     در مقابل، علي

هدکدار   هبیک او به زیاد بکن  « .فَإنَّما هُوَ الدَّیاان»خواند   دارد و معاویه را تیاان مي برحذر مي

دار  ها و نکوامیس مکردم را لدکه    دهد که حریم خانواده دهد و به پیروان خویش آموز  مي مي

 6.نسازید

 !ـ تهدید حریم پيامبران

تکدریج حالک     تکود و بکه   ها  دیگر، نخس  ذرّه ذرّه ترو  مي ساز  همچون بیمار  تایعه

 .نماید گاه مقدسات و حریم اولیا و ان یا را نیز تهدید مي تهاجمي پیدا نموده، آن

فکیلم، سکریال،   : هکایي ماننکد   از ابکزار و برنامکه   اینده در ع ر ما توهین به مقدسات با استفاده

خورد و در اثر آن، پیامدها  خدکن و   ها به چدم مي پیامک، کاریداتور، مجالت و یا روزنامه

از . گیکرد  پذیرد، از همکین مقولکه ریدکه مکي     ها  فرد  و گروهي صورت مي کدتار و ناامني

ات تکیااني و کاریداتورهکایي   توان به کتکاب آیک   هایي این موهو  در ع ر حاهر مي نمونه

 . اند منتدر نموده اتاره کرد که کدورها  غربي درباره رسول معظم اسالم

و باالتر از همه، به تخ کی    ، حضرت مریموقایا تاریخي تهم  به حضرت موسي

بار این رذیل  اخالقکي در تکاریخ    انگیز و ت سف ، م ادیق غم2و همسران او پیام ر اسالم

 . اس 
                                                           

؛ ابلن   56، ص 33، نامله  نهلج البالغله   فليض ايسلالٌ،   : ك.برای مطالعه شرح این پدیلده تلاریخي، ر  .  

، 1 ، ج الغلدیر ؛ عالمه اميني، 333، ص 3، ج کامل ابن انير؛ 81 ، ص 6 ، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ابي

  .6  ص 

  .و تفسيرهای مربوطه 33ل  6 ؛ مریم، آیه   ل    ؛ نور، آیه  8ل  56قصص، آیه : از جمله.  
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 سازي در حوزة اجتماعی یعهشا. 3

ها  گذتته، اتاره تده که انسان موجود اجتماعي اس  و بایکد در جامعکه زنکدگي     در بحث

وبکیش عیکوبي دارنکد و بایکد بکا انعاکاف        هکا ککم   دانیم که تمام انسان از سو  دیگر، مي. کند

دگکار  رو، پرور ازایکن . عمومي و تعامل متقابل و آرامش خاطر، به حیکات خکود ادامکه دهنکد    

هکرکس حتکي در درون   : کنکد  ریزند، چنین تهدیکد مکي   هایي را که آبرو  دیگران را مي انسان

خویش، دوس  داتته باتد که آبرو  دیگکران مخکدو  تکود، عکذابي دردنکاك در دنیکا و       

 6.آخرت ن یب او خواهد تد

روز قیامک  حسکاب   ! خکدایا »: کند در مناجات خویش با خداوند عر  مي پیام ر اسالم

خکودم بکه   : نکدا رسکید  . تم را در اختیار من قرار ده تا اسرار آنان پیش دیگران فکا  ندکود  ام

 2«.کنم تا آبرویدان در نزد تو نیز محفوظ بماند حساب آنان رسیدگي مي

تکوان دیگکر  را مکتهم     ها  مختلف نمکي  کنیم که به بهانه از آیه و حدیثِ یادتده استفاده مي

ندده را بین مکردم رواج   ها  ثاب  وحدیث و باز  کرد و حرفنمود و با افداگر  با آبرو  ا

بر دس  و زبان مردم، حق و باطل یا راس  و دروغ آمیختکه  : فرماید مي  که علي داد  چنان

و به خود من نیز نس   دروغ دادنکد   6نیز تهم  و دروغ بستند  حتي بر رسول خدا  تده 

 1.گوید علي دروغ مي: و گفتند

انکد ککه    ایمکان  یک گروه افراد منافق، بیماردل و بکي : اند پراکنان، دو دسته تایعه سازان و تایعه

خواهنکد   کنند و مکي  غال اً بر اساس اهداف سیاسي و تضعیف و تخریب دیگران افداگر  مي

بکدیهي  . سلب آسایش و آرامش نموده، آنان را از کارها  اساسي و محور  منحرف سکازند 

 .طل د ب اجرایي و قضایي را مياس ، این کار، برخورد متناس

                                                           

  .5 نور، آیه .  

 ةًلَّل م زَهُنْکلانَ مِل   نْإم فَل هُبُحاسِاُبَل ْنا ... »:  361، ح 36، ص  ، ج الصغيرالجامع عبدالرحمن سيوطي، .  

 «....  َها عَنْتُرْتَسَ

وَ لَقَدْ ... حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ کَذِباً   النَّاسِ  َْیْدِی  فِي  إِنَ»: 661، ص  1 ، خ نهج البالغهفيض ايسالٌ، . 3

 «.عَلَى عَهْدِهِ   هِکُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّ

 «.ْنَّكُمْ تَقُولُونَ عَلِيٌّ یَكْذِبُ  وَ لَقَدْ بَلَغَنِي»: 66 ، ص 51همان، خ . 3
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اند که بدون تعمق و اندیده، تایعات دیگکران   اندیش ولي گروه دوم، افراد تح  ت ثیر و ساده

بر مردم آگاه و نظام حدومتي اس  که در مسکیر فرهنگکي و فدکر ، ایکن     . کنند را پخش مي

هکا و جنکگ    را از فتنکه ها را آگاه سازند و عقیدة انحرافي آنان را اصالح کننکد و جامعکه    توده

! خکدایا  6؛قُلُوبِنا غاِلًّ لِلَّذذِنَ آمَنُذوا    وَ ال تَجْعَلْ في»: فرماید که قرآن مي رواني نجات دهند  چنان

 «.در دل ما، کینه و دتمني نس   به مؤمنان را قرار مده

اگر اهل دین و ایمان به دستور همین آیه عمل کنند، وها اجتماعي ما به طکور چدکمگیر    

هکا، تدفیرهکا و    هکا، تجاوزهکا و تهمک     ریکز   هکا، خکون   کدکي  یابد و در نتیجه، آدم ه ود ميب

ها، همگي جا  خود را به برادر ، صفا، صکمیم ، رتکد و پیدکرف  اقت کاد ،      نظر  تنگ

 .آرامش، آسایش و امنی  خواهند داد

 سازي هاي شایعه عوامل و زمينه

 :پردازیم ها  بروز تایعه در جامعه مي اخت ار به بررسي عوامل و زمینه در اینجا به

 توطئه دشمنان. 1

سکاز  را   و تکایعه  2دهکد  گران خ کر مکي   قرآن مجید در آیاتي چند، از بغض و دتمني توطئه

 المیکزان رو، مرحوم عالمه ط اط ایي در تفسکیر   ازاین. تمارد ها مي  یدي از م ادیق بارز توطئه

تکوز، بکا تمکام تکال       این گروه بیماردل و کینه»: دفرمای به بیان هدف این عمل پرداخته و مي

 6«.کنند از این طریق با آبرو  مؤمنان باز  نمایند سعي مي

 متخلفان . 2

نوعي مکتهم   کوتند حریم پاکان و نیدان را نیز به اند، مي کساني که در فساد اخالقي غرق تده

ها  خود را توجیه نموده، وانمود کنند که این امکر، عمکومي و    سازند تا از این طریق، خالف

                                                           

  .1 حشر، آیه .  

 «... .صُدُورُهُمْ َْکْبَرُ  وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ ْفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفي»: 8  آل عمران، آیه .  

في قُلوبِهِم مَرٌَ، یُساعدونَ عَلي  »: 55، ص 1 ، ج الميزان في تفسير القرآنسيد محمدحسين طباطبایي، . 3

 «... .آمَنُوا  الَّذِینَ  الْفاحِشَةُ فِي  ْنْ تَشِيعَالحَدیث، حباً منهم   اذاعَةِ
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کننکد عیکوب    هکا  معیکوب و متخلکف تکال  مکي      توده»: فرماید مي  علي. همگاني اس 

 6«.ها  خویش، راه توجیه فراهم سازند یند تا برا  خالفدیگران را فا  نما

 نگاه منفی. 3

اند رتد و پیدرف  نمایند و در انظار مردم جایگکاه و منزلتکي بیابنکد،     برخي افراد که نتوانسته

ورزنکد و ممدکن    اگر تقوا  الزم را نداتته باتند، به رتد و پیدرف  سایر مردم حسادت مي

خکو  ناکسکان و   »: خکوانیم  مي  در سخنان حدیمانه علي. دوحدیثي نیز بسازن اس  حرف

الْأَشْذرَارُ  »: فرمایکد  و یکا در کالمکي دیگکر مکي     2«.ابلهان، آزار جوانمردان و آزاداندیدان اسک  

هکا و   هکا و لغکز    نگکاه بکدان، توجکه بکه بکد       6  ونَ مَحَاَِذنَهُمْ ُْتْرَالنَّاسِ وَ َِ مَساوِئَ  َِتَّبَّعُونَ

 «.هاس  گرفتن خوبي نادیده

رو،  ازایکن . ها را ندارنکد  هاس  و توان دیدن خوبي آر ، ط ا بَدان، نگاه بدبینانه و افدا  بد 

ترین گناهان اسک  و   همیده بدبین و بدگو هستند و این، در حالي اس  که آبروریز ، بزرگ

در تفسکیر    امام بکاقر  1.رده و به عذاب دردناك وعده داده اس خداوند افداگران را لعن ک

ات را بروتکاني  هرچنکد هفتکاد     وظیفه دار  اسرار بکرادر دینکي  »: فرماید سوره نور مي 61آیه 

هکرکس آنچکه را   »: فرمایکد  در تفسیر آیه مذکور مي همچنین امام صادق 5«.گناه از او ب یني

 1«.پراکنان اس    کند، مدمول کیفر و عذاب تایعها  دیده و تنیده، فا از برادر دیني

وَ لَذا تُذذِِعَنَّ عَلَيْذهِ    ...  أخِيذكَ   عَنْ  وَ بَََّرَوَ  ََمْعَكَ  َْذِّبْ»: نیز فرمود امام موسي بن جعفر

چدکم و گوتک  را در افدکا  مسکائل تخ کي بکرادر        3؛شَيْئاً تَشِينُهُ بِهِ وَ تَهْدِ ُ بِذهِ مُرُوءَتَذهُ  

                                                           

إِشَاعَةَ مَعَایِبِ النَّاسِ لِيَتَّسِعَ   یُحِبُّونَ  ذَوُوا الْعُيُوبِ»: 35، ح315، ص مم ودرر الكلالحك غررتميمي آمدی، .  

 «.لَهُمُ الْعُذْرُ فِي مَعَایِبِهِمْ

 «.عَادَةُ اللِّئَاٌِ وَ الْأغْمَارِ ْذِیَّةُ الْكِرَاٌِ وَ الْأحْرَارِ»: 5 ، ح 353همان، ص .  

  .65 ، ص 1 ، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ابن ابي. 3

  .5 نور، آیه . 3

 .8، ح 15 ، ص  ، ج اصول کافييني، کل. 1

  .6، ح 158، ص 8، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي، . 6

  .3، ح 615همان، ص . 5
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م ککادا دسکک  بککه افدککاگر  بزنککي و حیثیکک  و تخ ککی  او را   ... ادیککده بگیککرات ن دینککي

 «!ساز  دار لده

ها، خیلي مهم اسک  و   کنیم که آبرو و ترف انسان از آیه فوق و احادیث تفسیر  استفاده مي

بر این اساس، ن اید دیگران را متهم نموده، اسرار مردم را فا  کرد و آبکرو و حیثیک  ایدکان    

 .ف را به سخره گر

ا   کننکد و گکاهي آن را رسکانه    ها  تخ ي افراد را پخش مکي  ا  لغز  اگر در ع ر ما عده

ساز  نموده، بدون توجه بکه حقیقک  امکر، حیثیک  افکراد       نمایند و در بیدتر موارد، تایعه مي

برند، ریدة آن را باید در کم ود تخ کی  و   ها را زیر سؤال مي ها و تخ ی  ویژه خانواده به

 .تقوایي چنین افراد  جس  بي

 سازي هاي درمان شایعه راه

ها و عوامکل آن را   پراکني، نخس  باید ریده ساز  و م ارزه با تایعه برا  جلوگیر  از تایعه

ها وارد ن رد فرهنگکي تکد و    ها و غفل   ها و سمراتي تناسایي کرد و سرس به تناسب انگیزه

هکا    در این ن رد فرهنگي، باید از طریکق رسکانه  .  ندیني وادار ساخ سازان را به عقب تایعه

هکا  نفکوذ دتکمن و     ساز  نمکود و راه  جمعي و مراکز فرهنگي و آموزتي و ت لیغي فرهنگ

 . ها را بیدار ساخ  تا مردم به دام بدخواهان نیفتند تیان  آنان را گوتزد کرد و وجدان

 :کنیم ميساز  اتاره  ها  م ارزه با تایعه در اینجا به برخي راه

 نقش فرهنگی نظام حکومتی. 1

پراکني، نظام حدومتي بیدترین نقش عملي و فرهنگکي را دارد  زیکرا بکه     برا  م ارزه با تایعه

گرایش فرهنگکي مکردم بکه مسکؤالن حدکومتي، بکیش از خانکدان خودتکان          سخن علي

دم تعامکل  بنابراین، مسئوالن نظام وظیفه دارند به طکور صکحیح و روتکمند بکا مکر      6.باتد مي

ساز  م کارزه نماینکد و هرگکز     نمایند و اسرار تخ ي آنها را حفظ کنند و در عمل، با تایعه

 2.ها سخن نگویند بر اساس تنیده

                                                           

 «.بِآبَائِهِمْ  مِنْهُمْ  النَّاسُ بِأمَرَائِهِمْ ْشْبَهُ»: 33 ، ص تحف العقولابن شعبه حراني، .  

هلا در نطلق معلاون     اقتصادی بر اساس شنيدهاتهاٌ فساد »: 3، ص 353 /  /6روزنامه کيهان، دوشنبه .  

  .«اول دولت تدبير و اميد



 

 

 

 
   911  سازی؛ آثار و پيامدها شايعه: مجلس نهم

ها  مردم عیکوب و   ت کید تده اس  که توده نهج ال الغهدر  در مندور حدومتي امام علي

گونه، فرهنکگ جلکوگیر  از    اینو  6اسرار  دارند  اما مسئول حدومتي ن اید آنها را فا  کند

 . پراکني، در جامعه اسالمي نهادینه تود ساز  یا تایعه تایعه

 افزایی گرایی و بصيرت علم. 2

تود ککه بکر اسکاس صکدق و صکفا       بخش و تیرین مي زندگي اجتماعي، در صورتي آرامش

ن بکدیهي اسک  ککه چنکی    . جریان یابد و برخوردها  مردم با تعامل و انعااف صورت گیکرد 

 .چیز ، به علم و ب یرت نیاز دارد

هرگکز بکدون علکم و یقکین سکخن نگوییکد و سکخن کسکي را         : دهکد  قرآن کریم هددار مي

ویکژه بکه زعمکا  ملک  و بزرگکان       بکه  6آور نیسک    زیرا هرگز ظن و گمان، یقکین  2نرذیرید 

د فریب گفتار و کردار دتمن را نخورید  زیکرا بعضکي افکراد ق ک    : کند که حدوم  ت کید مي

 1.دارند تما را گمراه نمایند

انسان ب یر و آگکاه،  . تود پراکني مي ساز  و تایعه عدم توجه به علم و ب یرت، باعث تایعه

خکورد و توجکه خکود را بکه نکدا        ها و سخنان مسموم دیگکران را نمکي   راحتي فریب پیام به

هرگاه سخنان بیهکوده   5؛رَضُوا عَنْهُوَ إِذا ََمِعُوا اللَّغْوَ أعْ»: فرماید دارد که مي آسماني معاوف مي

 «.گردانند تنوند، از آن رو  مي مي

 تقواگرایی. 3

هکا تحقکق    ها  مکردم براسکاس دیکن و تقکوا باتکد، بیدکتر تکایعه        وتنودها  توده اگر گف 

وحکدیث   زنکد و نکه حکرف    یابند  زیرا انسان باتقوا، مرزتناس اس   نه حرف بیجکا مکي   نمي

                                                           

عَمَّا غَلابَ    فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوباً الْوَالِي ْحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا فَلَا تَكْشِفَنَ»: 555، ص نهج البالغهفيض ايسالٌ، .  

 «.عَنْ َ مِنْهَا

 «... .بِهِ عِلْمٌ وَ ي تَقْفُ ما لَيْسَ لَ َ»: 36اسراء، آیه .  

 «.مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ بِما یَفْعَلُونَ  وَ ما یَتَّبِعُ ْکْثَرُهُمْ إِيَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ ي یُغْني»: 36یونس، آیه . 3

 «.لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ ْنْ یُضِلُّوكَ»: 3  نساء، آیه . 3

  .11قصص، آیه . 1
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رد  بلده با دل و جان باور دارد که خداوند نکاظر اعمکال اوسک  و    پذی مناق دیگر  را مي بي

رو، مؤمنان با آبرو  دیگکران بکاز     ازاین 6.تناسد توز را مي ها  کینه چدمان خیانتدار و سینه

 .دانند که چنین کار ، با آیین ایماني اسالم هماهنگي ندارد کنند و مي نمي

از ایمکان، ایکن اسک  ککه کسکي دیگکر  را        ترین راه خروج سهل»: فرماید مي امام صادق

 2 «.ها  او را برا  دیگران افدا نماید رصد کند تا لغز 

 برخورد کيفري. 4

در اسالم، برخورد با متخلف بستگي بکه نکو  تخلکف مجکرم دارد  اگکر او قابکل انعاکاف و        

نماینکد  ولکي    ککردن، او را اصکالح و تربیک  مکي     اصالح باتد، از طریق فرهنگي و ن یح 

ساز باتد و برخوردها  فدکر  و   انگیزان تایعه چنانچه از گروه منافقان یا بیماردالن و یا فتنه

توانکد دربکاره او ت کمیم     تود که نظام حدومتي مکي  فرهنگي کارساز نگردد، قرآن یادآور مي

 6.الزم را بگیرد و حتي تخص مجرم را به اعدام محدوم نماید

پراکنکي، و سکرس اصکالح     هکا  تکایعه   ، تناختن انگیکزه سازان خالصه اینده راه درمان تایعه

 .هاس  همان انگیزه

اگرچه افداگر  ککار  ناپسکند و بیدکتر مکوارد  حکرام اسک ، ولکي هوتکیار  در برابکر          

ها  سیاسي و اجتماعي و اقت اد  و م ارزه با آنکان، امکر  واجکب و مقولکه دیگکر        توطئه

نیتي و اطالعکاتي کدکور و جامعکه، حسکاب     بنابراین، مسائل ام. اس  که از بحث ما جداس 

 .ا  دارد که از قلمرو موهو  این نوتتار، خارج اس  جداگانه

 

                                                           

 «.یَعْلَمُ خائِنَةَ الْأعْيُنِ وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ»: 5 آیه  غافر،.  

ْنْ یُؤَاخِيَ الرَّجُلُ   الْإِیمَانِ  مِنَ  الرَّجُلُ  بِهِ  مَا یَخْرُجُ  ْدْنَى»: 3، ح 151، ص 8، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي، .  

 «.زَلَّاتِهِ لِيُعَيِّرَهُ بِهَا یَوْماً مَاالرَّجُلَ عَلَى دِینِهِ فَيُحْصِيَ عَلَيْهِ عَثَرَاتِهِ وَ 

قُلُوبِهِمْ مَرٌٌَ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدینَةِ لَنُغْرِیَنَّ َ   لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذینَ في»:  6ل   61احزاب، آیه . 3

  «.نَما نُقِفُوا ْخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتيالًمَلْعُونينَ ْیْ* بِهِمْ نُمَّ ي یُجاوِرُونَ َ فيها إِيَّ قَليالً 



 مجلس دهم

 از منظر رسول اعظم  حضرت خدیجه

 *فکورمحمدحسين 

، المؤمنین، حضرت خدیجکه  در این نوتتار، همن بررسي زندگي بانو  بزرگ اسالم و اُمّ

 . پردازیم مي از دیدگاه پیام ر اسالم به موهو  جایگاه و منزل  آن حضرت

 نگاهی به زندگی فردي خدیجه

فاطمکه  »، نام مادر او. از زنان بافضیل  اسالم اس  6«خُوَیلد بن اَسَد»حضرت خدیجه، دختر 

 2.اس « عامر بن لو ّ»، از تیره و ق یله «دختر زائد

در تهر مدکه  « عام الفیل»سال ق ل از  65سال پیش از هجرت و به ع ارت دیگر،  13خدیجه 

او  6.ثروتمندترین افراد قکریش تکد    به دنیا آمد و در دوران جواني به س ب تجارت، از جمله

                                                           

  .پژوهشگر حوزه علميه *

  .1  ، ص جمهرة انساب العربابن حزٌ، .  

  .3 ، ص  ، ج انساب ايشرافبالذری، .  

 .   ، ص جمهرة انساب العربابن حزٌ، . 3
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رو،  ازایکن . نتوانسته بود دامان حضرتش را فرا گیکرد  ها  دوران جاهلی  پاکدامن بود و ت اهي

 6.تهرت یاف « طاهره»در میان قوم و ق یله خود، جایگاهي واال پیدا کرد و به 

ککه   ازدواج ککرد  درحکالي   خدیجه بنا بر نظر مدهور، در چهلمین سال عمر خود با پیام ر

چنکان واالسک  ککه     پیکام ر آن مقکام ایکن بکانو نکزد      .ساله بود 25پیام ر هنوز م عوث ندده و 

 . تا زماني که خدیجه زنده بود، با زني ازدواج ندرد پیام ر

 در پيشگاه الهی مقام خدیجه

بینیم که خدا  متعال سکه بکار بکه وسکیله ج رئیکل بکرا         با بررسي مخت ر  در روایات مي

ت را بسیار مهم، ایکن ندکا    دق  در این مالب. سالم ویژه فرستاده اس  حضرت خدیجه

کننده سکالم، بایکد نکوعي سکنخی  معنکو  بکا        رسان و دریاف  اوالً، سالم: کند که روتن مي

از قکرب رسکیده باتکد تکا مکورد لاکف        ا   کننده باید به درجه دریاف . یددیگر داتته باتند

کننده سالم  خدا  هستي، باید از سایر مردم برتکر باتکد     ثانیاً، دریاف . دگردرسان واقا  سالم

توجه به ایکن دو ندتکه، راز عظمک  حضکرت     . فرستاد ه خداوند به دیگران نیز سالم ميوگرن

 .سازد را آتدار مي خدیجه

سکالم فرسکتاده،    اخت ار موارد  را که خداوند متعکال بکرا  حضکرت خدیجکه     اکنون به

 :تویم یادآور مي

ر ؟ و ج رئیکل  آیکا سکفار  و پیکامي دا   »: پیام ر در بازگد  از معراج، به ج رئیل فرمکود . 6

بَکر  ج رئیکل را بکه خدیجکه      فرمان  پیام تازه این اس  که درود و سالم خدا و فرتته: گف 

 2«.برسان

. نازل تکد  6«الْمُشْرِِْينَ  عَنِ  بِما تُؤْمَرُ وَأعْرِ ْ  فَاصْدَعْ»در سال تدم بعث   پس از آنده آیه . 2

مدرکان این بار نیز پیکام ر را  . باال  کوه صفا رف  و مردم را به توحید دعوت کرد پیام ر

                                                           

  .55 ، ص  ، ج هالسيرة النبویابن هشاٌ، .  

  .5، ص 6 ، ج بحار األنوارمجلسي، .  

و از مشرکان ( دعوتت را علني ساز)شوی، آشكار کن  پس، آننه را بدان فرمان داده مي»: 53حجر، آیه . 3

 «.دوری کن
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بکه کنکار    پیکام ر . سنگي بر پیداني حضرت خورد و خون جار  تکد . باران کردند سنگ

رف  و ایدکان را از ایکن    سرع  به خانه خدیجه به  حضرت علي. سنگي پناه برد تخته

  مَذنْ »: گفک   سیمه به سو  کوه صکفا آمکد و در راه مکي   حضرت خدیجه سرا. اتفاق آگاه کرد

مَنْ أَحَ َّ لِيَ الرَّبِيعَ الْمُرْتَضَى؟ مَنْ أَحَ َّ لِيَ الْمَطْذرُودَ فِذي اللَّذهِ؟ مَذنْ       الْمَُّْطَفَى؟  النَّبِيَ  لِيَ  أَحَ َ

ا   از سکالمتي ... نکد و ک چه کسي مرا از حال پیام ر برگزیده آگکاه مکي   6؛...أَحَ َّ لِي أَبَا الْقَاَِمِ

در راه بود که ج رئیل نازل تد و خدیجه را ککه در   هنوز خدیجه« ... .آورد؟ برایم خ ر مي

ا  فرتکتگان بکه گریکه     آن بانو  توس  ککه از گریکه  : دامنه کوه صفا بود، ندان داد و گف 

ککه خکدا بکه او    او را به سو  خود بخوان و سالم مرا به او برسان و به او مژده بکده  . اند آمده

سالم رسانده و در بهد ، کاخي باتدوه و بلورین و آراسته به زیور که ماندگار اسک  و در  

 .آن هی  رنجي راه ندارد، برایش آماده ساخته اس 

: ج رئیل نزد من آمکد و گفک   : در روایتي دیگر که عالمه مجلسي نقل کرده، پیام ر فرموده. 6

و آمد، سالم خدا را به او برسان و بگو خدا در بهدک   هنگامي که نزد ت. خدیجه در راه اس 

رَبِّهَذا وَمِنِّذي وَبَشِّذرْهَا بِبَيْذتٍ       مِذنْ   فَاقْرَأ عَلَيْهَذا السَّذلَا َ  »ق ر  بلورین برای  آماده کرده اس   

و بکه او   پس به او سالم پروردگار و من را برسان 2الْجَنَّةِ مِنْ قَََّبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَََّبَ؛ فِي

 «.گونه رخنه و خلل و سستي در آن نیس  ق ر  دارد که هی  ،بدارت بده که در بهد 

 اولين زن مسلمان 

وقتکي همکه مکردم    . آوردن به اسکالم اسک    گرفتن در ایمان ، پیديیدي از فضایل خدیجه

،  را تنها گذاتتند و حتي حضرت را تدذیب کرده، برخي نیز کمر به قتکل او بسکتند   پیام ر

پیکام ر نیکز همیدکه از او    . خدیجه به پیام ر ایمان آورد و تا پا  جان در راه رسول خدا ایستاد

روز ، هالکه، خکواهر   «   همانند خدیجکه کجاسک ؟  اَِنَ مِثلُ خَدِجَة»: فرمود کرد و مي یاد مي

زماني ککه هالکه   . وقتي پیام ر او را دید، مت ثر تد. هر مدینه به زیارت پیام ر آمدخدیجه، در ت

صورت او را چکروك ککرده    ،چقدر از این پیرزن قریش که سالخوردگي: رف ، عایده گف 
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! کني  با اینده روزگار او را برده و خداوند همسر بهتر  به تکما بخدکیده اسک     بود، یاد مي

وقتکي مکرا    6 بِي إِذْ َْفَذرْتُمْ وَوَلَذدَتْ لِذي إِذْ عَقِمْذتُمْ      وَآمَنَتْ  إِذْ َْذَّبْتُمْ  نِيصَدَّقَتْ»: حضرت فرمود

تدذیب کردید، او مرا ت دیق کرد و به من ایمان آورد، وقتي تما کفر ورزیدید و خدا نسکل  

 «.مرا از او قرار داد، هنگامي که تما عقیم هستید

: گویکد  مداهدات خود  در خ وص ایمکان خدیجکه مکي    از ا   ع داا بن مسعود در نمونه

ع کاس بکن   . ام بکه مدکه آمکدیم تکا عاکر بخکریم       روز  با عموها و تعداد  از اعضا  ق یله»

ع اس در کنار چکاه زمکزم نزدیکک کع که ندسکته      . نزد او رفتیم. فروخ  ع دالمالب عار مي

نکد بکود و دنکدان سکفید     در این هنگام، مرد  که ل اس سفید بر تن دات  و موهایش بل. بود

رفک    طرف راس  او، نوجواني راه مي. دات  و صورتش مثل ماه بود، از باب صفا وارد تد

ابتکدا آن مکرد بکه حَجَکر     . آنها کنار حجراألسود رفتنکد . و پد  سر  بانویي با ل اس پوتیده

گکاه طکواف کردنکد و کنکار حِجکر       آن.  دس  کدید و سرس آن نوجوان و بعکد هکم آن بکانو   

آیا دیکن  : من که چنین چیز  ندیده بودم، از ع اس پرسیدم... ماعیل آمدند و نماز خواندنداس

آن . آن مکرد، بکرادرزاده مکن اسک     : اند؟ ع اس گفک   جدید  در تهر مده آمده؟ اینان کیان

گویکد ککه دیکن     او مکي . دیگر من اس  و آن زن خدیجه همسر اوس   نوجوان هم برادرزاده

غیر از این سه نفکر، در رو  زمکین کسکي ایکن آیکین را      ! ما به خدا قسمآورده اس  ا ا   تازه

 2.ق ول ندارد

 برترین زنان

یابیم ککه   آساني درمي اگر اندکي در تاریخ به کندا  و بررسي در زندگي این بانو برردازیم، به

او، هککم در دوران جاهلیکک  و هککم در دوران اسککالم، دارا  کمککاالت و فضککایل اخالقککي    

  سخاوت و ایثار، عف  و پاکدامني، دوراندیدي و درایک ، از جملکه  . بوده اس  ا   العاده فوق

همکین صکفات برتکر و ویکژه توانسک  لیاقک          به واساه خدیجه. فضایل پسندیده او بود

برتکرین زنکان بهدک       نجا که پیکام ر او را از جملکه  آتا   را پیدا کند همسر  رسول خدا

، وَمَذرَِْمُ   الْجَنَّةِ خَدِِجَةُ بِنْتُ خُوَِْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْذتُ مُحَمَّذدٍ    اءِ أَهْلِنِسَ  أَفْضَلُ»: دانس  و فرمود
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برترین زنان بهدک ، خدیجکه دختکر خویلکد و      6 بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآَِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

 «.فاطمه دختر محمد و مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم، همسر فرعون اس 

خَيْذرُ  »: در وصف خدیجه و بزرگي و سَرور  او بر زنان دنیا فرموده اس  همچنین پیام ر

بهتکرین زنکان  جهکان، خدیجکه و مکریم دختکر        2نِسَائِهَا خَدِِجَةُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرَِْمُ بِنْتُ عِمْرَانَ؛

 «.عمران هستند

 مداري ارزش

تکناخ  و   ها را مي او کماالت و خوبي. نس   به توهر  نگاهي ارزتي دات  خدیجه

بنابراین، نه تنها تمام ثروت مکاد  خکود را بکه پکا  تکو       . آنها را در وجود پیام ر یافته بود

ها  جاهلي را درهکم تدسک  و بکه گفتکه      ها و سنّ  مهربانش ریخ ، بلده در راه او قالب

 .یتیمي بیش نیس ، توجه ندرد محمد: گفتند مردم که مي

َِابنَ عَم اِنّي رغبذتُ فِيذك لِقَرابَتِذكَ    »: او هنگام ابزار تمایل برا  ازدواج با پیام ر، چنین گف 

 جهک  ا  پسر عمو، مکن بکه    6 كَوَََلعَتِكَ في قَومِكَ وَاَمانَتِكَ وَحُسنِ خُلقِكَ وَصِدقَ حَدِثِ

ات، بکه تکو تمایکل     خُلقي و راستگویي دار ، خو  خویداوند ، تراف  تو بین مردم، امان 

 «.پیدا کردم

  احترام به پيامبر

طورکه پیام ر اسالم نیکز بکه    بود  همان ها  خدیجه، احترام به رسول اعظم یدي از ویژگي

حجاز موقعی  ویژه و ممتاز  دات ، امکا در  خدیجه، گرچه در . گذات  خدیجه احترام مي

تکرین رفتکار  ککه ندکانه      گذات  و کوچک برخورد با پیام ر، احترام فراواني به حضرت مي

وقتي مراسم عقد ایدان بکا پیکام ر پایکان یافک  و رسکول      . داد برتر  باتد، از خود ندان نمي

وَأنَذا    بَيْتُذكَ   فَبَيْتِذي   يْتِذكَ بَ  إِلَذى »: خدا خواس  به خانه ابوطالب بکاز گکردد، خدیجکه گفک     
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« . خانه من، خانه تماس  و مکن، کنیکز تکما هسکتم    . به خانه خودتان وارد توید 6جَارَِِتُكَ؛

پیام ر، نه تنها به یکاد  : کند عایده گزار  مي. بود  قایل پیام ر همین احترام را برا  خدیجه

احترام او، به هرکس و هرچیکز  ککه یکاد    داد، بلده به  ها  او بها مي و نام خدیجه و فداکار 

 . گذات  خدیجه را به همراه دات ، احترام مي

گذات ، بلده به جه  ایدان، بکه   گفتني اس  که نه فقط پیام ر به تخص خدیجه احترام مي

: هکا  احادیکث آمکده اسک      در کتکاب . گذاتک   دوستان و همسایگان خدیجه نیز احترام مي

کرد، ابتدا سهمي بکرا  دوسکتان و آتکنایان خدیجکه کنکار       ي ميهرگاه پیام ر گوسفند  قربان

ککرد و   ا  دات  که در زمان حیاتش به امور او رسکیدگي مکي   خدیجه، همسایه 2.گذات  مي

تکد،   پیام ر هرگاه غذا  خوبي در خانه فراهم مکي . سفار  این همسایه را به پیام ر کرده بود

 6.فرستاد برا  او مي

  آسایش پيامبر

ها  فراوان گد   امکا   در دوران بعث  و حتي پیش از آن، در راه پیام ر دچار سختيخدیجه 

گرد پیکام ر   ا  عاتق،  همیده مدفقانه مانند پروانه. داد ترین ناراحتي از خود ندان نمي کوچک

کرد ککه   رو، سعي مي ازاین. بود گد   زیرا آنچه برا  خدیجه مهم بود، آسایش پیام ر مي

 . در آسایش باتد  ا تحمل نماید تا پیام رها ر همه سختي

ها  آغازین بعث ، پیام ر از غار حکرا بکا سکیمایي     روز  در سال: نقل کرده  عالمه مجلسي

دانکم   علي، از من جدا تده و نمي: چه تده؟ پیام ر فرمود: خدیجه گف . محزون به خانه آمد

اکنکون خکودم سکوار تکتر      :خدیجکه گفک   ! ترسم مدرکان به او آزار  برسانند مي! کجاس 

خدیجکه  . کنم و یا آنده مرگ بین من و علي، فاصله خواهد انکداخ   توم و او را پیدا مي مي

احسکاس ککرد ککه    . وجو پرداخ  تا آنده از دور نوجواني را دیکد  از خانه درآمد و به جس 

سرع  به خانه بازگدک  و   خدیجه به. بر او سالم کرد و صدایش را تناخ . اس  علي
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شُذكْراً  »: بکار گفک    26پیام ر چنان خوتحال تکد ککه   . را به پیام ر داد  ر سالمتي عليخ 

 «.کننده را تدرگزارم خدا  اجاب  6لِلْمُجِيب؛

ایکن  . داد کرد و خود را سرر بال  حضرت قرار مکي  خدیجه در همه احوال، از پیام ر دفا  مي

. بکاران و زخمکي کردنکد    سکنگ  یک بار مدرکان پیکام ر را . تد  امر، س ب آرامش حضرت مي

بکاران   مدرکان به دن ال پیام ر آمدند و حتي خانه را سکنگ . حضرت به سو  خانه به راه افتاد

ترین زنکان   زدن به خانه زني که نجیب آیا از سنگ: خدیجه از خانه بیرون آمد و گف . کردند

خدیجکه بکه خانکه     .خود اس ، ترم ندارید؟ مدرکان ترمنده تدند و بازگدکتند   قوم و ق یله

در ایکن واقعکه بکود ککه ج رییکل      . ها  پیام ر مدغول تد برگد  و به بستن و مداوا  زخم

  إِنَ»: خدیجه در برابر این سالم گفک  . سالمي ویژه از سو  خدا برا  حضرت خدیجه آورد

همانکا   2يكَ ِا رََُولَ اهللَ السَّذال ُ وَبَرَْاتُذه؛  وَعَلَى جَبْرَئِيلَ السَّلَا ُ وَعَلَ  السَّلَا ُ  وَمِنْهُ  هُوَ السَّلَا ُ  اللَّهَ

خداوند خود، سالم اس  و سالم از اوس  و بر ج رئیل و بر تما ا  رسول خکدا، سکالم و   

 «.برکات خدا باد

  حفظ یاد و خاطره خدیجه

اخت اص به زمان حیات و  ندات   بلده پس از رحلک  آن   ،احترام رسول خدا به خدیجه

خکوبي   رو، همیده ازخدیجه بکه  ازاین. دات  ، باز یاد و خاطره ایدان را زنده مي بانو  گرامي

بکا  همچنکان  گذتته بکود،   پیام ر پس از سالیاني که از رحل  حضرت خدیجه. کرد یاد مي

د و اگککر کسککاني بککه خدیجککه حسککادت نمککو مهربککاني و مح کک  و تکک ثر زیککاد از او یککاد مککي

بداننکد خداونکد متعکال     دیگکران  رو، بکرا  آندکه   ازایکن  .ککرد  دند، با آنها برخورد ميورزی مي

آدَ    اِصذطَفى   اللّذه   أنّ  أوَ مذا عَلِمذتِ  »: را برگزیده اس ، به عایده فرمکود  حضرت خدیجه

وَنُوحاً وَآلَ إبراهِيمَ وَآلَ عِمرانَ وَعَلِيّاً وَالحَسَنَ وَالحُسَينَ وَحَمزَةً وَجَعفَر وَفاطِمَذةَ وَخَدِجَذةَ عَلَذى    

داني که خداوند آدم، نوح، دودمان ابراهیم، خانکدان عمکران، علکي، حسکن،      آیا نمي 6 لعَالَمينَا

 « جهانیان برتر  داده و برگزیده اس ؟  حسین، حمزه، جعفر، خدیجه و فاطمه را بر همه
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مِذنَ    أرْبَذعٍ   الْجَنَّذةُ إِلَذى    اشْذتَاقَتِ »: برا  ت یین مقام و جایگاه خدیجه فرمود همچنین پیام ر

فِذي الْجَنَّذةِ    مَرَِْمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَآَِيَةَ بِنْتِ مُزَاحِمٍ زَوْجَذةِ فِرْعَذوْنَ وَهِذيَ زَوْجَذةُ النَّبِذيِّ     : النِّسَاءِ

دک ، بکه   به 6  فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَفَاطِمَذةَ بِنْذتِ مُحَمَّذدٍ    وَخَدِِجَةَ بِنْتِ خُوَِْلِدٍ زَوْجَةِ النَّبِيِّ

مریم دختر عمران، آسیه دختر مزاحم که در بهد  به همسکر   : دیدار چهار بانو اتتیاق دارد

که در دنیا و آخکرت همسکر و همندکین    ... پیام ر مفتخر خواهد تد، و خدیجه دختر خویلد 

: فرمکود   به امیکر مؤمنکان   در حدیثي نیز رسول خدا« .پیام ر اس ، و فاطمه دختر پیام ر

که من همسر  همانند او نکدارم و   ار همسر  بانویي همانند فاطمه را دار   درحاليتو افتخ»

  2«.تو مادرزني بسان خدیجه دار  که من چنین مادرزني ندارم

داد، بلدکه بکه    ها  او بهکا مکي   پیام ر، نه تنها به یاد و نام خدیجه و فداکار : عایده گفته اس 

. گذاتک   یجه را بکه همکراه داتک ، احتکرام مکي     احترام او، به هرکس و هرچیز  که یاد خد

پکس از رفکتن پیکرزن،    . پیام ر با او بسیار مهرباني ککرد . روز ، بانویي سالخورده به خانه آمد

ویکژه محرومکان    ها، به انسان  وخو  تما مهربانانه اس  و به همه درس  اس  که خُلق: گفتم

اد ، ویژه بود  مگکر او ککه بکود؟ پیکام ر     گذار ، اما بهایي که امروز به این پیرزن د احترام مي

ایکن زن، در زمکان    6خَدِِجَةَ وَإِنَّ حُسْذنَ الْعَهْذدِ مِذنَ الْإِِمَذانِ؛      زَمَنِ  تَأتِينَا فِي  إِنَّهَا َْانَتْ»: فرمود

هکا  دیکرین، بخدکي از     دوستي  داتتن سابقه آمد و از دیدگاه من، پاس خدیجه به خانه ما مي

 « .ایمان اس 

 اموال ایثار

بکر  . چهارصد غالم و کنیز کارگزار او بودنکد . خدیجه، اموال بسیار  دات : اند مورخان گفته

زی ا و بزرگ از حریر س ز برافراتته بود تا درماندگان، خانکه او را   ا   بام خانه بزرگ او، خیمه

 1.گرفتن به آنجا بیایند بدناسند و برا  کمک

                                                           

  .13همان، ص .  

 .68، ص 31همان، ج .  

  .18 ، ص 8 ، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ابن ابي. 3
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بکن نوفکل    ورقلة عمکویش    ز ازدواج با پیام ر، به خانهخدیجه با وجود این ثروت ان وه، پس ا

. ام اکنون نزد محمد برو و بگو همه غالمکان و کنیکزانم را بکه او بخدکیده    : رف  و به او گف 

خکواهي   اینها را نیز به محمد بده و بگکو هرگونکه مکي   : اموال فراواني هم به ورقه داد و گف 

ا  : در کنکار چکاه زمکزم ایسکتاد و گفک       ورقه کنار کع ه آمد و با حضور مکردم . ت رف کن

ثکروتش را بکه     گیرد که خود، مهریه، غالمان، کنیکزان و همکه   خدیجه تما را تاهد مي! مردم 

 دلیکل این کار خدیجکه بکه   . اس  که محمد پذیرفته اس  ا   هدیه ،آنها  محمد بخدیده و همه

 6.همه تما گواه باتید. مح   و احترام او به محمد اس 

ام ر با اموال خدیجه، به این فقره ختم ندکد  بلدکه تکا آخکر عمکر  حضکرتِ خدیجکه        یار  پی

ها  سخ  محاصکره اقت کاد  مسکلمانان در تِکعب ابوطالکب،       ویژه در سال مستمر بود و به

: ثروت خدیجه مسلمانان را از نابود  نجات داد  تا جایي که پیام ر در ماجرا  تعب فرمکود 

 2«.جه به من سود نرساندهی  ثروتي، همانند ثروت خدی»

در ماجرا  تعب، از اموال خدیجه جز دو پوس  که یدي را زیرانداز و دیگکر  را روانکداز   

 .کردند، چیز  باقي نماند مي

 الگوي بانوان

ها  انساني و اخالقي رنگ باخته اس ، باید برا  زنان مسکلمان   ارز   در روزگار ما که همه

این ندتکه را نیکز بیفکزاییم ککه قکرآن      . الگوها  نمونه کم نیستنددر اسالم، . الگویي ارائه تود

دانند، در کنار ارائکه الگوهکایي    برخالف ت ور برخي افراد که فقط مردان را الگو  جامعه مي

و بکرا  مؤمنکان هکم مثکالي زده     »: کنکد  هایي از زنان وارسته را نیز معرفي مکي  از مردان، نمونه

بسکاز و   ا   برا  من در بهد  نکزد خکود خانکه   ! وردگاراپر: اس   همسر فرعون را که گف 

و نیز مریم دختکر  . ام ده مرا از فرعون و کار زتتش رهایي بخش و از این مردم ستمگر رهایي

  6«... .ل زده اس  که دامن خویش را پاك نگه دات ثَعمران را مَ

                                                           

  .55ل  51همان، ص .  

  .3 ، ص 5 همان، ج .  
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، خکدم  بکه    ر دا توان استفاده نمود که خدیجکه، در عرصکه تکوهر    گفته مي از م احث پیش

روس  ککه پیکام ر و  را    ازهمین. اسالم، عف  و پاکدامني، بهترین الگو برا  همه زنان اس 

مَرَِْمَ وَآَِذيَةَ وَخَدِِجَذةَ   : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ مِنَ النِّسَاءِ أربع»: به عنوان الگو معرفي نموده اس 

مکریم، آسکیه،   : زنکان، چهکار زن ممتکاز را برگزیکد      همانا خدا  متعال از میان همکه  6وَفَاطِمَةَ؛

 «.خدیجه و فاطمه

 ذکر مصيبت

بکر اثکر    حضرت خدیجه. سرانجام، روز دهم ماه م ارك رمضان سال دهم بعث  فرا رسید

ایکن  . صدمات و آزارها  جسمي و روحي فراواني که در تِعب ابوطالب دیده بود، بیمار تد

ان فرو بس  و در ق رسکتان تکهر مدکه ککه نکامش      سالگي چدم از جه 15بانو  بزرگ، در 

 .بود، به خاك سررده تد« حُجُون»

رو، ط یعکي   ازایکن . پیام ر خدمات فراواني انجام داد و زحمات بسیار  کدید  خدیجه در خانه

ا   گکاه خواسکته   ا  از پیام ر داتته باتد  اما او هکی   بود که بتواند پیش از مرگ خود، خواسته

ککوچدي    فقط در روز رحل ، خواسته. صورت مستقیم، از پیام ر ندات تخ ي، آن هم به 

اگکر کوتکاهي   ! ا  رسول خکدا »: ابتدا به پیام ر عر  نمود. کرد به وسیله دختر  فاطمه

 «.ام هرگز از تو تق یر  مداهده ندرده»: پیام ر فرمود« !ام، مرا عفو کن کرده

ام را دخترم فاطمه به تما بگوید  زیکرا   خواستهخواهم  حاجتي دیگر دارم  مي»: خدیجه گف 

 «.پیام ر از جا  برخاس  و از اتاق بیرون رف . ترم دارم آن را بازگو کنم

قذولي لِاَبيذكِ اِنّ   !  وََِا قُرَّةَ عَيْنِي  يتَِِا حَبِيبَ»: خدیجه وقتي با دختر  تنها ماند، به فاطمه گف 

  ا  ِدُ مِنك رَدائكَ الَّذي تَلبِسُهُ حين نزول الوحيُ تَكفِنُنُذي فيذه  اَنا خائفةٌ مِن القبر اُر: اُمّي تقولُ

از تکما  . من، از خانه ق ر بیمنکاکم : گوید به پدرت بگو که مادرم مي! مادر  مح وب و نور دیده

اید، به مکن هدیکه    وحي به تن داتته نزولها  خویش که هنگام  تقاها دارم که یدي از جامه

پیکام ر ل کاس خکود را بکه     . فاطمه، درخواس  مادر را به پیام ر گف « .مکنید تا با آن کفن تو

 .فاطمه داد تا به مادر  بدهد

                                                           

  .5 ، ص 33، ج بحار األنوارمجلسي، .  
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اِنَّ َْفنَ خَدِِجةَ مِن عِندِنا فَاِنَّهذا بَذذَلَت مَذا    ! ِا محمد»: در این هنگام، ج رئیل نازل تد و گف 

اهللُ هَذا َْفنُ خَدِِجَةُ وَهُوَ مِن اَْفانِ الجَنذةِ اَهذدَيَ    لُها فِي ََبِيلِنا فَجَاء جِبرِئيلُ بِكَفَنٍ وَقَال َِا رََُولَ

همانا کفن خدیجه، از سو  ماس   زیرا او مالش را در راه مکا صکرف   ! ا  محمد 6؛...اهللُ اِلَيهَا

این، کفن خدیجه اس  و ایکن کفکن،   ! ا  رسول خدا: پس، ج رئیل کفني آورد و گف . کرد

 « ... .ند آن را به خدیجه هدیه داده اس ها  بهدتي اس  که خداو از کفن

پکاره و ماهکر    از بهد  نازل تد  اما در ککربال بکرا  جسکم پکاره     کفن حضرت خدیجه

بکه مکردان    امام سجاد. ، کفني وجود ندات سیدالدهدا و فرزند دل ند حضرت خدیجه

عکه  را در قا جسکم ماهکر اباع کداا    سکرس . برا  من ح کیر  بیاوریکد  : اسد فرمود بني

 2.ح یر  نهاد و به خاك سررد

 بهدکک  را م ککر از خانککه ناگهککان بککانو   
 

 

 کسککي فاطمککه بمککان بککانو   بککرا  بککي 
 

 ات مکرو از دسک    به جان دختر مظلومکه 
 

 مسکککاز اتکککک یتیمانکککه را روان بکککانو 
 

 بمان و فاطمه را خود عروس ککن، آر  
 

 که دختران همکه، محتکاج مادرنکد بکانو     
 

 تکد  امکا  لکب   بکه  برا  غرب  من جکان 
 

 بدان که غرب  زهراس  بعد از آن بکانو  
 

 نمانده هی  برای  که یکک کفکن بخکر    
 

 ع ا  خکتم رسکل بکر تکو ارمغکان بکانو       
 

 

                                                           

  .  3، ص  ، ج هریاحين الشریعا  محالتي،  ذبيح.  

  .613، ص  ، ج کليات منتهي اآلمالشيخ عباس قمي، .  





 مجلس یازدهم

 رویارویی با خشمهای  مهارت

 *االسالم والمسلمين محمود اكبري حجت

 مقدمه

ا  ککه ایکن صکف      فاجعکه . ها  خارناك اخالقي، خدم و ع  انی  اسک   از جمله بیمار 

هکا    تکرین حربکه   د، غیرقابل اندار اس   تا آنجا که در روایات از خارنکاك نآفری ندوهیده مي

سوزاني اس  که فرد خدمگین و اطرافیکان او  ها و آتش  تیاان خوانده تده، کلید تمام بد 

ها ککه   ها، نقص عضوها و فروپاتي خانواده ها، قتل رحمي ها، بي چه بسا جنای . سوزاند را مي

ها، گواه ایکن   نگاهي به صفحات حوادث روزنامه. گیرد در پرتو این صف  ناپسند صورت مي

از خدکم بررهیکز    6 لُهُ جُنُونٌ وَ آخرُُِ نَدَ  إِّاوَ وَ الغَضَب فَاَوَّ»: فرمود امام علي. مالب اس 

غضب، همچون کدکتي  : اند برخي حدما گفته« .که ابتدا  آن جنون اس  و آخر  پدیماني

افدنکد و کنتکرل آن، نیکاز بکه      ها  عظیم دریا آن را به هر طکرف مکي   زده اس  که موج طوفان

                                                           

  .پژوهشگر و از مبلّغان نخبه دفتر تبليغات اسالمي *

  .631 ، ح مم ودرر الكلالحك غررتميمي آمدی، .  
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نفساني یدي از صفات آدمکي  الزم به ذکر اس  خدم به عنوان حال  . ها  الزم دارد مهارت

هکایي ماننکد    اس  که خدا  متعال در نهاد آدمي به ودیعه گذاتته اس  و از آن در موقعیک  

ماابق آیات قرآن ککریم مسکلمان واقعکي و پیکرو راسکتین      . م ارزه با دتمن باید استفاده تود

ربکان  رسول گرامي اسالم در برابر دتمنان تدید و سرسخ  اسک  امکا در میکان مؤمنکان مه    

و كسانى  كاب  ان نو، ار  را   ن ا  كان  ن         6 وَ الَّذِنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمذاءُ بَيْذنَهُمْ  »  :اس 

هکا    بدیهي اس  آنچه به عنوان خدم و غضکب در آمکوزه  « .س سخت و را مين  خور مه  نى ر

. رادران ایمکاني اسک   دیني مورد ندوهش قرار گرفته اس ، خدم و ع  انی  در تعامل با بک 

کرد بحث را مارح نمود و در این نوتکتار، هکمن بیکان عوامکل و      نویسنده نیز با همین رو 

 .تود ا  از راهدارها  کنترل غضب اتاره مي ها  بروز خدم در آدمي، به مجموعه زمینه

 تعریف خشم

ه خود در برخورد با تهدیکد حقیقکي یکا خیکالي اسک  کک       خدم، یک واکنش احساسي خودبه

خدم، حالتي نفساني و درونکي   2.کند ا  برا  از میان برداتتن تهدید ایجاد مي انرژ  و انگیزه

خدکم، از  . کنکد  اس  ککه آدمکي را بکه رفتکار  پرخاتکگرانه و غل که بکر دیگکر  وادار مکي         

ترین حاالت انسان اس  که اگر رها تود، گاه به تدل نکوعي جنکون و دیکوانگي و     خارناك

کنکد و موجکب بکروز بسکیار  از      نو  کنتکرل بکر اع کاب خودنمکایي مکي     دادن هر  از دس 

 .تود که آدامي یک عمر باید جریمة آن را برردازد ها  خارناك و جنایاتي مي ت میم

 هاي خشم عوامل و زمينه

ها  فراوانکي سرچدکمه    ا  اس  که از عوامل و انگیزه غضب و خدم، پدیدة روحي پیچیده

در . سکازد   هکا  درمکان آن را همکواره مکي     ها  غضب، راه انگیزه ها و تناخ  زمینه. گیرد مي

 .کنیم اینجا به برخي عوامل خدم اتاره مي

                                                           

  .5 سوره فتح، آیه .  

 .3داغي، ص  ، ترجمه مهدی قراچهغلبه بر خشمریفوی، رنوا پيو.  
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 توزي حسد و کينه. 1

کننکد   هایي را درون خویش ذخیکره مکي   توز، عقده افراد کینه. توز  اس  از عوامل خدم، کینه

سک ب   6  الْحِقْکدُ مَثَکارُ الْغَضَکب   »: فرمود امام علي. انجامد که با کمترین حادثه، به خدم مي

 «.توز  اس  تدن خدم، کینه برانگیخته

 هاي عجوالنه قضاوت. 2

در ایکن  . رسکد  ا  بکه انسکان مکي    کننکده  روزه اخ ار ناراح  در زندگي فرد  و اجتماعي، همه

تود و گاه دسک    ور مي اوقات، اگر آدمي فوراً به قضاوت بندیند، آتش خدم در دل او تعله

بیند اصکل خ کر    زند  اما چه بسا پس از تحمل و تحقیق، مي رها  زت  و خارناکي ميبه کا

 امکام علکي  . تکد  کرد، هرگز خدمگین نمکي  نادرس  یا حداقل ناقص بوده و اگر ص ر مي

ُْذلِّ َحذال        »: فرمود ان، هکاى نادانک   از خ کل   2  مِنْ طََبذائِعِ الْجُهَّذالِ التََّسذرُّعُ إَِلذى الْغََضذبِ ِفذي 

 «.اس  خدم در هر حالىه کردن ب تتاب

 حرص و دنياپرستی. 3

افراد  که عدق و دل اختگي به دنیا وجودتان را پر کرده و حکرص و آز در درون جاندکان   

سکرع    کننکد و بکه   النه گزیده، کمترین مزاحم  نس   بکه منکافا خکویش را تحمکل نمکي     

 .این گونه افراد، اغلب خدمگین و ع  اني هستند. آتوبند برمي

 عجب و خودخواهی. 4

هکایي ککه    این س ب، گاهي در انسان. یدي دیگر از اس اب خدم، عُجب و خودخواهي اس 

عجب، آن اس  که آدمي خود را به جه  کمکاالتي  . تود ظاهر وارسته هستند نیز ظاهر مي به

داننکد و همیدکه خکود را     گاه خویدتن را مق کر نمکي   این افراد، هی ! که دارد، بزرگ بدمارد

 .پندارند تر از دیگران ميباال

                                                           

 .55 ، ص غرر الحكم ودرر الكلمتميمي آمدی، تصنيف .  

 . 31همان، ص .  
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 کمی ظرفيت. 5

حوادث تلخ را درون جان خکود تحمکل     افراد  که دارا  روح بزرگ و فدر گسترده هستند،

آتوبند و گاه بکه زمکین و زمکان بکد      ظرفی ، با کمترین نامالیمتي برمي کنند  ولي افراد کم مي

 .گویند مي

 سایر عوامل. 6

دردها، گرسنگي و تدنگي، احسکاس سکرما و   : توان به ميها  خدم،  از دیگر عوامل و زمینه

خوابي، محرومیک ، ت عکیض، هکعف و نکاتواني، تهدیکدها  سکخ ، خودنمکایي،         گرما، بي

حوصکلگي و   ها  بیجا، کم بیمار ، استهزا، جروبحث، سرزنش، عی جویي، مخاصمه، توخي

 .آمیز، اتاره کرد ها  خدون  نیز دیدن صحنه

 پيامدهاي خشم

خدکم،   6 الْغَضَبُ مِفْتَاحُ ُْذلِّ شَذر  »: فرمود امام صادق. ر و پیامدها  بسیار  داردخدم، آثا

 «.کلید هر تر و بد  اس 

 :پردازیم به معرفي چند نمونه از آثار خدم مي

 سقوط از منزلت انسانی. 1

امکام  . سکازد  دهکد و او را خکوار مکي    خدم، قدر و منزل  آدمي را در دید مکردم ککاهش مکي   

خدکم، صکاحب خکود را بکه پسکتي       2  الْغَضَبُ ُِرْدِي صَاحِبَهُ وَ ُِبْدِي مَعَاِِبَذه »: ودفرم علي

 «.سازد ها  او را آتدار مي کداند و عیب مي

 ها برانگيختن کينه. 2

. ا  ندارد جز اینده خدم خود را فرو بکرد  انساني که هنگام غضب از انتقام ناتوان باتد، چاره

بنکابراین،  . تکود  کند و به کینه ت کدیل مکي   عقده دروني ایجاد ميگردد و  خدم، به باطن برمي
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: گذارد  از جملکه  کینه، از ثمرات خدم اس  و در عین حال، چندین اثر ناپسند را به ارث مي

الْغَضَبُ ُِثِيرُ َْذوَامِنَ  »: فرمود امام علي. قاا رحم، دروغ، غی  ، افدا  سرّ و هتک حرم 

 «.انگیزاند نهفته را برميها   خدم، کینه 6  الْحِقْد

 سلب آرامش. 3

 .تود ادامه این حال ، موجب تنهایي و افسردگي مي. برد خدم، آرامش روحي را از بین مي

 عدم کنترل رفتار و گفتار. 4

وار  دهکد و انسکان دیوانکه    در هنگام هیجان غضب، عقل توان قضاوت خود را از دسک  مکي  

گردد، بلده خود او نیز پکس از   یة تعجب اطرافیانش ميدهد که نه تنها ما حرکاتي را انجام مي

فروندستن آتش غضب، از کارهایي که در آن حال انجکام داده، در تعجکب و وحدک  فکرو     

کنکد،   ترین دوستان خود حمله مي وار به کسي، حتي نزدیک در آن حال، گاهي دیوانه. رود مي

 .انند یک دیوانة خارناكکند  درس  م کوبد و ویران مي تدند، مي زند، درهم مي مي

 «.هنگام خدم و غضب، ادبي وجود ندارد 2  لَا أدَبَ مَاَ غَضَب»: فرمود امام علي

فحش و ناسزا، بدگویي، تحقیر دیگکران یکا   : تود  مانند ادبي، در زبان و اعضا ظاهر مي آثار بي

 .زدن تهم 

 دوري از مردم. 5

. گکذارد  گفتار او در اطرافیانش تک ثیر مکي   از آنجا که انسان موجود  اجتماعي اس ، کردار و

آدمي، همواره در کنش و واکنش با دیگران اسک  ککه در ایکن تک ثیر متقابکل، ممدکن اسک         

یدکي از عوامکل   . ا  جکذب او گردنکد   ا  از افراد جامعه از انسان دور تکوند و یکا عکده    عده

یگکران  کنندة دیگران، خدم و غضب بیجاسک  ککه موجکب سکرد  روابکط آدمکي بکا د        دفا

 .تود مي
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و خدکم   6 الشَّرَّ وَ ُِبَاعِدُ الْخَيْذرَ   بِئْ َ الْقَرِِنُ الْغَضَبُ ُِبْدِي الْمَعَاِِبَ وَ ُِدْنِي»: فرمود امام علي

سکازد و خیکر را دور    نزدیکک مکى  تکرّ را  و  ظکاهر  هکا را  عیکب   اس  بد  همندینغضب، 

 «.گرداند مى

 رفتارهاي خشن اجتماعی.  6

خکورد و عامکل اصکلي ارتدکاب جکرایم و       نایي، آنچه بیدتر به چدکم مکي  ها  ج در بررسي

سرچدکمة قتکل، قاکا عضکو، هکرب و جکرح و       . تود، خدکم اسک    جنایات محسوب مي

ءٍ أَشَذدُّ مِذنَ    أَيُّ شَذيْ »: فرمکود  امام صکادق . جنایات دیگر، معموالً خدم و ع  انی  اس 

تکر از   مگر چیکزى مهکم   2 نَّفْ َ الَّتِي حَرَّ َ اللَّهُ وَ َِقْذِفُ الْمُحََّْنَةالْغَضَبِ إِنَّ الرَّجُلَ َِغْضَبُ فَيَقْتُلُ ال

کدد و مرتدکب   آدم مي ،کند و در حال غضب مردى غضب مي ؟باتد ى ميیغضب و تندخو

کند و آنها را بکه زنکا مکتهم     زنان پارسا را قذف مي ،گردد و یا اینده در اثر تندى قتل حرام مي

 «.نماید مي

 ایمان فساد. 7

غضب، موجب ت اهي و فساد ایمان اس   زیکرا افکراد ع ک اني، نکه تنهکا مرتدکب گناهکاني        

 . کنند توند که با ایمان سازگار نیس ، بلده گاهي به مقدسات جسارت مي مي

 ایمکان را فاسکد   ،غضکب  6 الْغَضَبُ ُِفْسِدُ الْإِِمَانَ َْمَا ُِفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَل»: فرمود پیام ر اکرم

 «.سازد که سرکه عسل را فاسد مي گونه همان  کند مي

 شدن به جهنم نزدیک.  8

کنکد، مگکر    کس غضکب نمکي   هی  1  مَا غَضِبَ أَحَد  إِلَّا أشْفَى عَلَى جَهَنَّم»: فرمود پیام ر اکرم

 «.تود اینده به جهنم نزدیک مي
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 رفتن منطق ازبين. 9

اگکر تکخص   . دارد گویي وا مي گویي و باطل کند و به گزافه غضب، مناق انسان را خراب مي

: فرمکود  امکام علکي  . یقین داور  صحیح نخواهکد ککرد   غض ناك در مقام قضاوت باتد، به

سکخن را تغییکر    ،تکدت غضکب   6  شِدَّةُ الْغَضَبِ تُغَيِّرُ الْمَنْطِ َ وَ تَقْطَعُ مَادَّةَ الْحُجَّةِ وَ تُفَرِّقُ الْفَهْم»

 «.گیرد کند و فهم را از آدمى مى دهد و زبان را قاا مى مى

 آشکارشدن عيوب پنهانی. 11

یدي دیگر از پیامدها  زت  غضب، آتدارتدن عیوب پنهاني اس   زیرا در حکال عکاد ،   

کند تا عیوب خویش را پنهکان دارد و آبکرویش را حفکظ کنکد  امکا       هرکس خود را کنترل مي

تکود و   رود و کنترل عقل برداتته مي ها کنار مي تود، پرده ور مي هنگامي که آتش خدم تعله

 . رود گردد و آبروها بر باد مي عیوب مخفي آتدار مي

 خویی خلقی و درشت کج. 11

کساني که به ایکن  . خویي در رفتار و گفتار اس  خلقي و درت  یدي دیگر از آثار خدم، کج

ایکن  . قهرنکد ند و گویا با همه و حتي خودتان ا رو و ع وس صف  م تال هستند، همیده تر 

 .صف  ناپسند، هم از نظر تر  و هم از نظر عقل، زت  و ندوهیده اس 

 :مولو  گوید

 ها زد  چون ز خدم آتش، تو در دل
 

 مایککککه نککککار جهککککنم آمککککد     
 

 سککوز بککود  آتدکک  اینجککا چککو آدم  
 

 آنچکککه از و  داد، مردافکککروز بکککود 
 

 کنککد          آتککش تککو ق ککد مککردم مککي   
 

 2زنککدنککار کککز و  زاد بککر مککردم    
 

 راهکارهاي مقابله با خشم

تکود و نیکز دور  از هکعف     ها و اس ابي که موجب هیجان غضکب مکي   برا  مقابله با زمینه

نفس و تقوی  روح ص ر در وجود خویش، راهدارها  متعدد  وجود دارد که مکا را بکرا    
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تکرین راهدارهکا    مهکم . رسکاند  کنترل خدم و دستیابي به صف  نیدکو  بردبکار  یکار  مکي    

 :اند از ع ارت

 توجه به پيامدهاي خشم . 1

آر ، خدکم،  . تواند در دور  از خدم بکه مکا کمکک کنکد     مي« ص ر»و « خدم»توجه به آثار 

تکود ککه انسکان از رو  عکادت بکه آن       کند و تدرار این رفتار باعث مي زندگي را سخ  مي

ضَبُ نَار  مُوقَذدَةٌ مَذنْ   الْغَ»: فرمود امام علي. ا  دچار گردد رو  آورد و به مددالت عدیده

ا  اس  ککه هکرکس آن    خدم، آتش افروخته 6 َْظَمَهُ أطْفَأَهَا وَ مَنْ أطْلَقَهُ َْانَ أوَّلَ مُحْتَرَقٍ بِهَا

را فروخورد، آتش را خامو  ساخته و هرکس آزاد  گذارد، خود  اولین کسي اس  ککه  

 «.گیرد بدان آتش مي

ْْظِذمِ  »: فرمکود  امام علکي . داند، فرجام خوبي دارددر مقابل، کسي که خدم خود را فرو ن

هنگام غضکب، خدکم خکود را فکرو      2 الْغَيْظَ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ تَجَاوَزْ مَعَ الدَّوْلَةِ تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَة

 «.خور و هنگام قدرت، از گناه مردم درگذر و انتقام نگیر تا عاق تي نیدو داتته باتي

بکرو و  : حضکرت فرمکود  . مرا چیز  بیاموز: آمد و عر  کرد مرد  خدم  رسول اکرم

که میان آنهکا   مرد به توصیه پیام ر بسنده کرد و نزد قوم خویش رف   درحالي. خدمگین مدو

. او در جما قوم خود قرار گرف  و سکالحي برداتک   . و گروهي دیگر، جنگي رخ داده بود

گاه میان گروه دتمن آمکد   آن. نار نهادافتاد و سالح خویش را کناگهان به یاد سخن پیام ر

هنگامي که آنهکا چنکین   . توم هر خسارتي را که به تما رسیده، ج ران کنم متعهد مي: و گف 

گونکه، جنکگ آنکان از میکان      و ایکن . ما به جوانمرد  سزاوارتریم: مردانگي از او دیدند، گفتند

 6.رف 

ا ، درگیکر  رو    وادهبکین مکن و خکان   : رسید و عر  کرد تخ ي خدم  امام صادق

. گویند ترك نزا ، بکرا  تکو ذلّک  اسک      خواهم نزا  را ترك کنم  اما اطرافیانم مي داده و مي
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هکا   پس بکه وسوسکه  « .  همانا ذلیل، کسي اس  که ستمدار باتدإنَّما الذَّليلُ الظّالمُ»: امام فرمود

 6.اعتماد ندن

 تحميل به نفس. 2

: فرمکود  امکام علکي  . دارد از رفتارهکا  ناسکالم بکاز مکي     عادت به رفتارها  سالم، انسان را

 «.با حلم و بردبار ، با خدم مقابله کنید 2  هَادُّوا الْغَضَبَ ب الْحِلْم»

وَ الَّذِنَ َِجْتَنِبُونَ َْبائِرَ الْذإِثْمِ وَ الْفَذواحِ َ وَ إِذا مذا غَضِذبُوا هُذمْ      »: فرماید قرآن درباره مؤمنان مي

کننکد و هرگکاه    اند که از گناهکان بکزرگ و مندکرات پرهیکز مکي      کساني[ ایمان اهل] 6 َِغْفِرُون

 «.گذرند خدمناك توند، درمي

گردنکد  امکا در موهکا غضکب، اختیکار خویدکتن را از دسک          مؤمنان نیز به خدم دچار مي

دارنکد و بکا    زنند  بلده نفس خویش را به صک ر وامکي   دهند و به اعمال ناپسند دس  نمي نمي

تکان بکا    دهنکد ککه روابکط اجتمکاعي     زدایند و اجازه نمکي  را از دل مي ها ت ، کینهعفو و گذ

  .به دتمني و دور  بینجامد ،برادران دیني

 تغيير موقعيت. 3

سازد تا تمرکز فرد بر موهو  برانگیزنکده خدکم از بکین     ا  را فراهم مي تغییر موقعی ، زمینه

از تغییکر موقعیک ، تغییکر  اسک  ککه بکه        بنابراین، مکراد . تر تود برود و کنترل غضب آسان

 .انجامد آرامش و ص ر مي

هر مرد  که خدکمگین تکد، در    1  أُِّمَا رَجُلٍ غَضِبَ وَ هُوَ قَائِم  فَلْيَجْلِ »: فرمود امام صادق

 «.حالي که ایستاده اس ، بر زمین بندیند

جلکوگیر   گاهي الزم اس  انسان صحنة بحث و جدل را ترك کند تکا از تکدت خدکمش    

افزون بر اینده همیدکه پیدکگیر ،   . کند ها، از آفات فراواني جلوگیر  مي تغییر موقعی . تود
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 امْلِكْ حَمِيَّةَ نَفْسِذكَ وَ ََذوْرَةَ غَضَذبِكَ وَ ََذطْوَةَ    »: فرمود امام علي. تر اس  از درمان آسان

خِيرِ الْبَذادِرَةِ وَ َْذفِّ السَّذطْوَةِ حَتَّذى َِسْذكُنَ      َِدِوَ وَ غَرْبَ لِسَانِكَ وَ احْتَرِسْ فِي ذَلِذكَ ُْلِّذهِ بِتَذأ   

کردن دسک  و   حمله، تندى خدم خود یش،حمیّ  نفس خو 6؛غَضَبُكَ وَ َِثُوبَ إِلَيْكَ عَقْلُكَ

نمکودن و بازداتکتن از    اختن تنکدى ت خیرانکد  بکه واسکاه   و مالکک تکو   را یشتیزى زبان خو

بکه   و عقکل  تکود آرام  خدکم   تکا ایندکه    دار نگکاه  خود را در همه این حاالت آوردن حمله

 «.سوی  بازگردد

وَ تَفَكَّذرْ فِذي قُذدْرَةِ     َِا عَلِيُّ لَا تَغْضَبْ فَإِذَا غَضِبْتَ فَاقْعُذدْ »: فرمود به امام عليپیام ر اکرم

زمکین   ربک  ،هرگکاه خدکمگین تکدى    .غضب ندکن  !على ا  2  الرَّبِّ عَلَى الْعِبَادِ وَ حِلْمِهِ عَنْهُم

 «.کند بندین و بیندیش که چگونه خداوند بر بندگان قدرت دارد و حلم مى

 وضوساختن. 4

همانکا خدکم، از تکیاان    »: ها  مهار خدم را وهوگرفتن دانسته و فرمکوده  پیام ر یدي از راه

پس هرگاه فکرد   . تود اس  و تیاان، از آتش آفریده تده اس  و آتش، با آب خامو  مي

 6«.د، وهو بگیرداز تما خدمگین ت

 دعا و درخواست از خداوند. 5

امکام  . خورد، باید از امدادها  الهي بهره بگیرد هنگام غضب که وهعی  عاد  فرد بر هم مي

 : هنگام غضب، این دعا را بخوان: فرمود صادق

اتِ الْفِذتَنِ أَْذأَلُكَ بِرِضَذاوَ وَ    اللَّهُمَّ أذْهِبْ عَنِّي غَيْظَ قَلْبِي وَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَ أجِرْنِي مِذنْ مَضَذلَّ  »

أعُوذُ بِكَ مِنْ ََخَطِكَ أَْألُكَ جَنَّتَكَ وَ أعُوذُ بِكَ مِنْ نَارِوَ أَْألُكَ الْخَيْرَ ُْلَّذهُ وَ أعُذوذُ بِذكَ    

  1  اً غَيْرَ ضَالٍّ وَ لَا مُضِلمِنَ الشَّرِّ ُْلِّهِ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى الْهُدَى وَ الََّّوَابِ وَ اجْعَلْنِي رَاضِياً مَرْضِيّ

                                                           

 . 31، ص تصنيف غرر الحكم ودرر الكلمتميمي آمدی، .  

 . 65، ص 53، ج بحار األنوارمجلسي، .  

خُلِقَ مِلنَ النَّلارِ وَ إِنَّمَلا      الشَّيْطَانَ  وَ َْنَ  الشَّيْطَانِ  مِنَ  الْغَضَبَ  َْنَ»: 86 ، ص نهج الفصاحهابوالقاسم پاینده، . 3

 «.ذَا غَضِبَ َْحَدُکُمْ فَلْيَتَوَضَّأْیُطْفِئُ النَّارَ الْمَاءُ فَإِ

 .311، ص  ، ج مكارٌ األخالقطبرسي، . 3
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از تکو   .کننکده در امکانم دار   هکاى گمکراه   خدم دلم را ب ر و گناهم را ب خش و از فتنه !خداوندا

ل  دارم و از ئبهدکت  را مسک   .بکرم  تکو پنکاه مکي   ه طلک م و از خدکم  بک    را مي تا خدنودى

از همه ترور بکه تکو پنکاه    خواهم و  توم و همه خیرها را از تو مي دوزخ  به تو پناهنده مي

مرا بر هدای  و صواب ثاب  بدار و از خودت خدنود بدار و هکم مکورد    !خداوندا .مجوی مي

 «. کننده باتم آنده گمراه و گمراه بى  قرار ده یشخدنودى خو

أنَّ أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِذ »: هرگاه یدي از تما خدمگین تد، بگوید: همچنین فرمود

چکون    بکرم  از رحم  خدا به خدا پنکاه مکى   تده رانده از دس  تیاان  6  الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَان

 «.از جنود تیاان اس  ،خدم

 عدم معاشرت با افراد خشمگين.  6

توانکد از ت ثیرپکذیر  ط یعک  و روح     عدم همندیني با کساني که ع  اني مزاج هسکتند، مکي  

 .نمایدآدمي از خدم آنان، جلوگیر  

 مطالعه زندگی افراد صبور. 7

، پیکروان واقعکي   ماالعة زندگي اتخاص بردبار و ص ور، همچون ان یا  الهي، مع کومان 

هکا  آدمکي را جهک      تدریج باورها و گفتارها و هیجکان  ها  بزرگ تاریخ، به آنان و یا انسان

 .کنیم ميبه ذکر دو نمونه از سیره نیدو  بزرگان اتاره . بخدد مث   مي

توى سر و صورت حضکرت، ظکرف   و موقا تس  روزى یدى از خدمتداران امام سجاد

دریافک  ککه امکام    . به او نگکاهى ککرد  حضرت . آب از دستش افتاد و سر امام را زخمى کرد

. خدم خود را فرو بکردم : امام فرمود« .يظالغَ مينَالكاظِوَ»: گف  درنگ بي. ناراح  تده اس 

 اللّکهُ وَ»: گفک  خکدمتدار  . را عفو ککردم و ت: امام فرمود« .اسالنّ ن عَ العافینَوَ»: او دوباره گف 

  2.در راه خدا آزاد هستى :امام فرمود« .نینحسِالمُ بُّحِیُ

                                                           

 .3  ، ص  ، ج ورّاٌ مجموعةفراس،  ابي ابن.  

  .58، ص 3، ج تفسير نمونهمكارٌ شيرازی و دیگران، : ك.ر.  
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یکک بکازار  ککه آنجکا     . گذتک   همچنین نقل اس  که روز  مالک اتتر از بازار کوفکه مکي  

مالک اعتنا ندکرد  . مالک انداخ  تناخ ، آتغالي را بر سر و صورت ندسته بود و او را نمي

: نه، مگکر او ککه بکود؟ گفک     : تناسي؟ گف  آیا او را مي: تخ ي به بازار  گف . و رد تد

پکیش از ایندکه   : آن مرد بدنش بکه لکرزه افتکاد و گفک     . مالک اتتر، سرهساالر لددر علي

د ککه وارد  مرد به دن ال مالک رف  و دیک . دربارة من ت میمي بگیرد، بروم و عذرخواهي کنم

پس از اتمام نماز، نکزد مالکک رفک  و عکذرخواهي     . مسجد تد و ترو  به نمازخواندن کرد

به مسجد نیامدم، جز برا  ایندکه دو رکعک  نمکاز بخکوانم و     ! به خدا قسم: مالک گف . کرد

 6.دربارة تو دعا کنم که خدا از گناه تو بگذرد و تو را هدای  کند

 سکوت.  8

هنگام خدم، سدوت کند و ت کمیمي نگیکرد و اگکر خدکم او بسکیار      بایسته اس  که انسان 

بکا ایکن وعکده،    . گیکرد  اس ، به خود وعده دهد که یک ساع  دیگر یا زمان دیگر انتقام مکي 

تکود،   حس انتقام خود را کنترل کرده، سرانجام مثل آب جوتي که اگر مدتي بماند، سرد مکي 

 .کند خدم او نیز کنترل تده، فروکش مي

 و یاد خداذکر . 9

در روایک  آمکده   . ها  کنترل خدم که در روایات بر آن ت کید تده، ذکر خداس  یدي از راه

 2.«أعُوذُ بِاهللِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم»: توید، بگویید هنگامي که ع  اني مي: اس 

« يِّ العَظذيم ال حَولَ وَ ال قُوَّةَ إال بِذاهللِ العَلِذ  »در بعضي احادیث آمده اس  که هنگام غضب، ذکر 

 6.بگویید تا خدم تما فروکش کند

در وقتى که غض ناك گردیدى، مکرا  : ان یا وحى کردیدي از خداوند به » :فرمود امام صادق

 1«.یاد کن تا من هم تو را در وق  غض م یاد کنم و تو را هالك نسازم

                                                           

 .35، ص فلسفه اخالق.  

 .558، ص 3، ج سفينة البحارشيخ عباس قمي، .  

 .85  ، ح  35، ص 3 ، ج هجامع ْحادیث الشيعحسين بروجردی، . 3

 .56 ، ص 53، ج بحار األنوار مجلسي، .3
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و نیکل بکه    کنکد، موجکب آرامکش انسکان     یاد خدا عالوه بر اینده آتش خدم را خامو  مکى 

 .تود مىرحم  الهي 

 موارد دیگر. 11

 :کنیم راهدارها  دیگر  نیز برا  کنترل خدم وجود دارد که ذیل به آنها اتاره مي

 .خدم خودتان را مهار نماییدتوانید  باور کنید مى ـ

 ،رو ازایکن . تده، نوید یک زندگى تازه اسک   تماکسى که موجب خدم از گذت   دبدانی ـ

 .س تما ، بلده هدیه به خوداس  هدیه به دیگران و افراد جامعهتنها  عفو، نه

آسکانى جکان    در بدنى که خسته، فرسکوده و بیمکار اسک ، بکه     و طلب اس  فرص  ،خدم ـ

خکواب مکنظم، غکذاى     :امور  همچکون  به ،به منظور اداره و کنترل خدم ،در نتیجه. گیرد مى

 6.مندیممعنویات نیازتفریح، ع ادات و  ورز ، خوب، لذت از اوقات فراغ ،

یکد  مکثالً   نمایتوید، در خودتان یک تغییر حالک  فیزیدکى ایجکاد     هنگامى که ع  انى مى ـ

اگکر آب در دسککترس   .مقکدارى قکدم بزنیکد و سکعى کنیکد در آن لحظکات ت کمیم نگیریکد        

 .وتو دهید تماس ، مقدارى آب خنک میل کنید و دس  و صورت خود را با آن تس 

 .حوصلگى و کسال ، دو  آب ولرم بگیرید هنگام ع  انی  یا بى ـ

هکاى خکود را تکل کنیکد تکا       را ب ندید و ماهیچه یشچند لحظه دراز بددید و چدمان خو ـ

 .آرامش عضالنى پیدا کنید

 .به خودتان تلقین کنید که اتفاق خاصى نیفتاده اس  ـ

افک  رفتارهکاى نابجکا و خکالف     همیده فضاى ذهنى و روانى خود را براى تکنیدن و دری  ـ

باتید دیگکران بکا تکما، بکه بکدترین تکدل        منتظرآماده سازید  به این معنا که همیده  ،انتظار

آیکد و   دریج صکف  حلکم در او بکه وجکود مکى     ت   اگر کسى مدتى چنین کند، به. برخورد کنند

 .کند مى آماده هر رویداد و خود را براى تحمل  باید اخالقي نیدو ميعالوه بر این، 

 از تخ ی  قائل تدن بیش از اندازه براى خود بررهیزید و به سراغ رفتارهکاى متواهکعانه   ـ

ترهکا،   تر، ابراز ارادت به کوچک در سالم، همندینى مناسب با افراد پایینپیدي  :همانند بروید،

 .م افحه و احوالررسى، تفریح و صح   با دیگران

                                                           

 .81/ /3 روزنامه جمهورى، .  
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هکاى   راه ،دقیقکه  65تکا   68حدود  ، مثالًید، براى مدتىآفرین مواجه هست خدموقتى با امور  ـ

جلکوى گکو  خکود را بگیریکد و چدکمان       برا  مثال، ا مسدود کنید دریاف  حسى خود ر

تحک  کنتکرل تکما درآینکد و      زا عوامکل تکنش  را پایین بیندازید تا  تانرا ب ندید و سر یشخو

 .ندوند تانموجب تحریک بیدتر

 قلمکداد براى رفتارهاى خالف انتظار دیگران، توجیه مناس ى داتته باتید و آنهکا را مق کر    ـ

کنم، اتت اه من باعکث رفتکار نامناسکب او     خودم از این فرد بدتر رفتار مى: ندنید  مثالً بگویید

 ... .و تده اس 

 .با افراد حلیم و ص ور معاترت کنید و از دوستى با افراد تندخو بررهیزید ـ

 ندکوهش ککه در   را روایکات و آثکارى  به پیامدها  خدم و برکات حلکم توجکه نماییکد و     ـ

 6.دکنیغضب رسیده، ماالعه 

هکرکس خدکم خکود را بکاز دارد،      2  مَنْ َْفَّ غَضَبَهُ ََتَرَ اللَّذهُ عَوْرَتَذه  »: فرمود امام صادق

 «.پوتاند خداوند عی ش را مي

بکاز  . خدکم مدکن  : حضکرت فرمکود  . ا  کنکد  توصکیه خواسک  تکا او را    مرد  از پیام ر

: سرس حضکرت فرمکود  . خدم مدن: درخواس  خود را تدرار کرد و حضرت دوباره فرمود

قهرمکان، آن نیسک  ککه     6 الشَّدِِدُ بِالَُّّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِِدُ الَّذِي َِمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْذدَ الْغَضَذب    لَيْ َ»

ده قهرمان، کسي اس  که هنگام خدم بکر اع کاب خکویش    حریف خود را به زمین بزند  بل

 «.مسلط باتد

 تیکز  آتکش  چوخدم آر  مدو چکون  
 

 1کز آتش، بخکردان را هسک  پرهیکز    
 

 

                                                           

 . 5، ج بحار األنوار مجلسي، ، باب حلم؛3، باب غضب و ج 5، ج هميزان الحكمشهرى،  محمدى رى: ك.ر.  

 .63 ، ص 51، ج بحار األنوارمجلسي، .  

 .53، ح 618، ص نهج الفصاحهابوالقاسم پاینده، . 3

 .شاهنامه فردوسيابوالقاسم فردوسي، . 3



 مجلس دوازدهم

 اسراف و گرایی مصرف از پرهیز راهکارهای

 *نيا تبريزي پاک االسالم والمسلمين عبدالکريم حجت

  درآمد

راسکتي،   بکه  6 ْانُوا إِخْوانَ الشَّياطينِ وَْانَ الشَّذيْطانُ لِرَبِّذهِ َْفُذوراً     إِنَّ الْمُبَذِّرِنَ»: فرماید قرآن مي

پروردگکار  ناسکراس بکوده    هایند و تیاان، همواره نسک   بکه    کاران برادران تیاان اسراف

 «.اس 

: هرورت پرداختن به موهو  اسراف و بیکان راهدارهکا  پرهیکز از آن، از دو جهک  اسک      

ثانیکاً، رواج فرهنکگ   .  گرایکي و اسکراف، از هکروریات جامعکه ماسک       اوالً، پرهیز از م رف

 هکا  دیگکر   ها  غارتگران جهاني برا  تسکلط بکر ملک     وپا ، از ابزارها  اسراف و ریخ 

ها  اقت اد یک کدور و اتکالف منکابا،    آنان با رواج این اندیده، عالوه بر نابود  بنیان.  اس 

 .باتند در صدد بازاریابي کاالها  تجمالتي خود مي

کوتیم همن بیان مفهوم اسکراف و حدکم آن، راهدارهکا  جلکوگیر  و      در این نوتتار، مي

 .پرهیز از آن را ت یین نماییم

                                                           

  .استاد سطح عالي حوزه علميهپژوهشگر و  *

 .5 اسراء، آیه  . 
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 شناسی مفهوم

، 6خروج از حد اعتدال در خکوردن و آتکامیدن  و  رو  به معنا  زیادهدر قرآن « اسراف» واژه

در « بکذر »مدکتق تکده و   « بذر»از کلمه  ،«ت ذیر» ،استعمال تده ... و 6امور مالي ،2امور جنسي

امکا   ، انکد  متفکاوت مفهکوم   گرچکه از جهک    ،اسراف و ت کذیر  1.اس « پاتیدن»لغ  به معنا  

 .درباره امور مالي مساو  هستندمفهوم، این دو  کاربرد وم ادیق 

 حکم اسراف

هکرورت  : انکد از  ایکن دالیکل ع کارت   . اند فقها بر اساس پنج دلیل به حرم  اسراف فتوا داده

  5.دین، اجما  فقها، دلیل عقل، آیات و روایات

 « .ندا اهل آتش ،اناسراف کنندگ 1 وَ أنَّ الْمُسْرِفينَ هُمْ أصْحابُ النَّارِ»: فرماید خداوند مي

 3«.بررهیزنکد  کاغکذبازى  و اسراف و پرستى تجمل از.. . ادارات تمام باید»: فرمود  امام خمیني

 آب، در اسکراف  کنکیم   مکي  اسکراف  ما هستیم  مسرفي مردم ما»:  مقام معظم ره ر  نیز فرمود

 ککه  کدکور   بنکزین   در اسکراف  تکنقالت،  و گونکاگون  وسکایل  در اسکراف  نان، در اسراف

 سکال  هکر  نیسک ؟  آور تعجکب  ایکن، ! نفک  اسک     فرآوردهکننده  وارد اس ، نف   کننده تولید

 از بخدکي  ایندکه  بکرا   کنکیم   وارد دیگکر   چیزهکا   یکا  کنکیم  وارد بنزین بدهیم میلیاردها

 یکک  صکورت  بکه  مکا  بایکد  را ایکن ! کننکد  وپا  ریخ  خواهد مي دلدان ما، مل  و جمعی 

 3«.بیاوریم در ملي فرهنگ

                                                           

 . 3 ، آیهاعراف . 

 . 8 همان، آیه . 

 .65فرقان، آیه  .3

 .31، ص   ، ج المصباح المنيراحمد بن محمد فيومى،  .3

 . 6 ، ص  5 فقه اهل بيت فارسي، ش فصلنامه  .1

 .33 ، آیهغافر . 6

، 315  اسفند 5 کشور، وضعيت درباره ایران ملت به اى ماده چهارده پياٌ ،6 ج  ،اماٌ صحيفه،  اماٌ خميني .5

 .66  ص
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 عوامل اسراف

، کم کود   هعف باورهکا  دینکي  : گیر  اسراف، عوامل متعدد  ت ثیر دارند  از جمله در تدل

نیکاز ، فسکاد    ، احساس بکي  بادآورده ها  ثروت،  بیني بزرگ خودطغیان و ،  تخ ی ، ناآگاهي

 غیرمتخ کص، تربیک  مسکرفانه در خکانواده، عرهکه      افکراد  بکه  مکدیری   اخالقي، واگذار 

 . مليها   سرمایه و انرژ  بها  بودن ناس، ارزاناج نامرغوب

 اسراف از راهکارهاي پرهيز

 : پردازیم در این بخش، به بیان راهدارها  پرهیز و جلوگیر  از اسراف مي

 اسراف بار آشنایی با پيامدهاي زیان. الف

نخواهکد  بار اسراف آگاه ندکود، هرگکز از آن دور     انسان تا زماني که به مفاسد و نتایج زیان

 .بار آن آتنا تد گرایي باید با پیامدها  زیان گرفتن از م رف به این جه ، برا  فاصله.  کرد

 مادي و معنوي منابع نابودي. 1

 از ها گردیکده، محرومیک    کردن نعم  اسراف، موجب نابود  منابا مالي و اقت اد  و هایا

اسککراف،  6 فُ ُِفْنِذذي الْجَزِِذذلَاإلَِْذذرَا» :فرمککود علککي. برکککات الهککي و فقککر را در پککي دارد

 « .کند ها  فراوان را نابود مي نعم 

ها  کالن و درآمکدها  فکراوان    بدیهي اس  که اگر از اسراف جلوگیر  ندود، هرگز ثروت

طریق عقالني آن اسک  ککه اوّل اسکراف و ت کذیر از جامعکه اسکالمي       .  تواند پایدار بماند نمي

 .گر اقت اد  سامان یابدها  دی کن تود و سرس برنامه ریده

 کنکککیم مکککا در ایکککن ان کککار گنکککدم مکککى 
 

 کنککیم آمککده گککم مککى   گنککدم جمککا  
 

 نیندیدکککیم آخکککر مکککا بکککه هکککو  مکککى
 

 کین خلل در گندم اس  از مدر مکو   
 

 سکک   مککو  تککا ان ککار مککا حفککره زده    
 

 سکک  وز فککنش ان ککار مککا ویککران تککده 
 

 مکککو  ککککن ل ا  جکککان دفکککا تکککرّاوّ
 

 2ککن وانگه انکدر جمکا گنکدم ککو       
 

                                                           

 .35، ص عيون الحكم والمواعظعلي بن محمد ليثي واسطي، .  

 .355، بيت   اوّل، ص  دفتر ، معنوی مثنوی ، مولوی محمد الدین جالل . 
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 ارتکاب گناه. 2

اگکر فکرد  بکه     .اسراف اس  آثاراز  ،و ارتداب گناهانهواپرستي، خودنمایي و فخرفروتي 

  زیکرا   ها  اخالقي آراسته باتد و از گناهان بررهیزد، هرگز دچار اسراف نخواهکد تکد   ارز 

کسکاني هسکتند    ،کننکدگان  اسراف 6 المُسرِفونَ هُمُ الَّذِنَ َِستَحِلّونَ المَحارِ َ»: فرمود امام باقر

 «.تمارند را جایز مي گناهانارتداب که 

 نابودي زمينه رشد و هدایت. 3

بکرد و   گرایي، زمینه هدای  را در انسان از بین مکي  از آنجا که گناهان ک یره و از جمله اسراف

 2 َْذذَّاب   مُسْذرِف   هُذوَ  مَذنْ  الَِهْذدِى  اللَّذهَ  إنَّ»: فرمایکد  تود، قرآن مي مانا از تقوی  ایمان مي

 «.کند نمى هدای  دروغگوس ، بسیار و کار اسراف که را کسى خداوند

 خشم خداوند .  4

إِنَّ الْقََّْدَ أَمْرٌ ُِحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ ُِبْغِضُذهُ اللَّذهُ حَتَّذى    »: فرماید مى صادقامام 

روى را  خداونکد میانکه   یقکین،  به 6 ءِ وَحَتَّى صَبَّكَ فَضْلَ شَرَابِكَ فَإِنَّهَا تََّْلُحُ لِلشَّيْطَرْحَكَ النَّوَاةَ 

 آیکد  هم به کار مى زیرا آن  حتى دورانداختن هستة خرما  دارد و اسراف را دتمن مى دوس 

 1«. نیز دورریختن اهافه نوتیدني

که در آیات و روایات به آن اتکاره تکده و   بار  دیگر  نیز دارد  ال ته اسراف، پیامدها  زیان

 .نددن دعا باید در فرص  دیگر به آن پرداخته تود  مانند محرومی  از رزق و اجاب 

 اخالقی هاي ارزشایمان و تقویت . ب

توانکد   مکي رو   میانه و زهد، قناع  ، زیستي ساده: اخالقي همچونها   ارز ایمان و تقوی  

هکا  ایمکان متزلکزل      هنگامي که پایکه برعدس، . نقش مؤثر  در دور  از اسراف داتته باتد
                                                           

 .سوره مائده 33، ذیل آیه  3، ص  ج  ، تفسير الصافي،  حسن فيض کاشانىال مم . 
 .8 غافر، آیه  . 
 . 1، ص 3 ج  ،الكافيکلينى،  .3

کند؛ چراکه املروزه نابلت شلده     بيشتر جلوه مي امروزه با پيشرفت علم، این کالٌ نوراني اماٌ صادق. 3
برای درمان سنگ  ،جوشانده هسته خرما .سرشار از خواص درماني است هسته خرما فواید بسياری دارد و

 .دخاصيت ضدعفوني دار ،کليه و مثانه مفيد است و پودر آن اسهال مزمن را درمان کرده
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بکرا  تقویک    . آیکد  به سراغ انسان ميهمانند اسراف و ت ذیر تمار   گردد، صفات رذیله بي

ها  بسیار  بهره گرف  که در ذیکل بکه    توان از رو  ها  اخالقي، مي و تعمیق ارز ایمان 

  :کنیم اتاره مي چند مورد

 یاد خدا و انجام واجبات و مستحبات .  1

ر یث در افکزایش و ث کات ایمکان تک     ،هرچند کوچک مستح اتِوظایف ترعي و التزام به انجام 
قکرآن  . میکه همواره بکه یکاد خکدا باتک    تود  باعث مي و توجه به فرمین الهي ذکر. دارد ژرفي

و هکرکس از یکاد خکدا     6 حْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُذوَ لَذهُ قَذرِنٌ   وَمَنْ َِعْ ُ عَنْ ذِْْرِ الرَّ»:  فرموده

 « .پس همواره همندین اوس . فرستیم گردان تود، تیاان را به سراغ او مي روى

 اندیشيدن و کسب معرفت بيشتر. 2

ر بیدکت  به تجربکه ثابک  تکده ککه    . نماییمو اندیده الهي تدبر  آیاتبرا  ایمان بیدتر باید در 
فدر و اندیدکه در آیکات الهکي، نکه      .باتد مي لدم تعقع دلیلبه  ،فرد  و اجتماعي مددالت

قکرآن  .  دهکد  کند، بلده مسیر او را از جهنم به بهد  تغییکر مکي   تنها ایمان انسان را تقوی  مي

: گوینکد  و اهل جهکنم مکى   2 السَّعِير أصحْابِ فىِ ُْنَّا مَا نَعْقِلُ أوْ نَسْمَعُ ُْنَّا لَوْ قَالُواْ وَ»: فرماید مي

 « .کردیم، در میان دوزخیان ن ودیم ل مىاگر ما گو  تنوا داتتیم یا تعق

 خودسازي . 3

هکا  الهکي در دل انسکان، نقکش مکؤثر  دارد        خودساز ، در تقوی  ایمان و رسکوخ ارز  
تکر   تکر و تکفاف   تابد و هرچه آینه قلکب صکاف   نور  اس  که در آینه قلب مي ،ایمان چراکه

آلوده به گنکاه تکود و آینکه     اگر قل ي. پذیرد باتد، انعداس نور ایمان توسط آن بهتر انجام مي
دور   ،بنکابراین . تکود   تابش نور ایمان در چنین قل ي کم مکي  ،طور ط یعيه دل را تیره کند، ب

 . تقوی  ایمان اس  عوامل دیگر مسیر مستقیم اسالم، از  از گناهان و حرک  در

 نظارت همگانی . ج

هکا    از کارآمکدترین تکیوه   ،و نهکي از مندکر   امر به معروفاصاالح  نظارت همگاني و یا به

، احیاى امر به معروف و نهى از مندکر،  از دیدگاه قرآن و اهل بی  .مقابله با اسراف اس 
                                                           

 .36زخرف، آیه .  

 .1 مل ، آیه .  
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هکا   ، عامل بسیار قدرتمندى در مقابل زتکتى  چون این دو فریضه هاس   تر از سایر ارز  مهم
اى که به آن دو واجب الهى عمکل کنکد، مامئنکاً از     و مندراتي همچون اسراف اس  و جامعه

الْبِرِّ ُْلُّهَذا وَالْجِهَذادُ فِذي ََذبِيلِ       وَ مَا أعْمَالُ»: فرماید مي علي. ها در امان خواهد بود انحراف

تمام کارهاى نیک و جهکاد   6  الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا َْنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍ اللَّهِ عِنْدَ

اى در مقابل دریکاى مکوّاج    در راه خدا، در مقابل امر به معروف و نهى از مندر، همچون قاره

وَقَارِبُوا بَيْنَ َُذطُورُِْمْ    أدِقُّوا أقْلَامَكُمْ»: رو، امام به کارگزاران خود نوت  ازاین« .و پهناور اس 

تَحْتَمِذلُ   وَاحْذِفُوا عَنِّي فُضُولَكُمْ وَاقَِّْدُوا قََّْدَ الْمَعَانِي وَإَِِّاُْمْ وَالْإِْْثَارَ فَإِنَّ أمْذوَالَ الْمُسْذلِمِينَ لَذا   

نیکد و جمکالت اهکافى را    هاى خود را ریز بتراتید و فاصله سارها را کمتکر ک  قلم 2 الْإِضْرَارَ

 نمکودن  هزینکه  در رو  زیکاده  از. حذف کنید و اصل مالب را بکه ع کارت مخت کر بنویسکید    
 «.که بودجه مل  مسلمان، ن اید زیانى ب یند بررهیزید المال بی 

ا ، یدي از مدیران خود را به دلیل اسکراف و تعکد  بکه بیک  المکال، تکوبیخ        در نامه امام

 الْمُسْذلِمِينَ  فَذيْءِ  مِذنْ  خُنْذتَ  أنَّكَ بَلَغَنِي لَئِنْ صَادِقاً، قَسَماً بِاللّهِ أقْسِمُ وَإِنِّي»: فرماید کند و مي مي

 صکادقانه  6 الْذأمْرِ  ضَذئِيلَ  الظَّهْرِ، ثَقِيلَ الْوَفْرِ، قَلِيلَ تَدَعُكَ شَدَّةً عَلَيْكَ لَأشُدَّنَّ َْبِيراً أوْ صَغِيراً شَيْئاً

 ککم  چیکزى  مسلمانان المال بی  از که رسد گزار  من به اگر کنم، مى یاد سوگند خداوند به
 بهکره،  ککم  را تکو  زنکدگى  در ککه  گیرم مى سخ  تو بر چنان آن اى، برداتته خیان  به زیاد، یا

  «.سازد ذلیل و حقیر و بار سنگین
فدکار  گیریم و در ایکن زمکان ککه     جا  ت سف اس  که سیره و سخن اهل بی  را نادیده مي

ي از چنکان  آن هکا   مراسم و جدنواره تاهد هستیم که تود، هعیف وارد ميقدر اقت اد  بر 
. گردد  مراسمي که به هی  عنوان در ت ن نظام اسکالمي نیسک    سو  مراکز دولتي برگزار مي

 .باتیم گر اسراف و ت ذیر مي ها  مدعي ایمان نیز نظاره در برخي خانواده ،مت سفانه

 باکري درسی از شهيدـ 

 چکادر  نزدیکک  پادگکان،  ورود  راسک   سکم   در لدکدر  درمانگکاه  و بهدار  استقرار محل
 آقکا  آمکدم،  ککه  بیکرون . ککرد  صدا اسم به مرا کسي بیرون از که بودم چادر در .بود فرماندهي

                                                           

 .353حكمت  ، 13، ص (صبحي صالح) هنهج البالغشریف رضي، .  

 .1 3، ص   ، ج الخصالشيخ صدوق،  . 

 .355، ص (صبحي صالح) نهج البالغهشریف رضى،  .3
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 بکا  و بکود  گرفتکه  دسک   یکک  بکا  را گوني سر . دیدم بهدار  تدارکات چادر جلو  را مهد 
 جکواب  ککردم،  سکالم  .خواندم را قضیه آخر تا. گد  مي راها  خورده نان ال  دیگر  دس 
 :گف  و داد ندان من به و آورد بیرون گوني از را ناني تده و داد را سالمم

 خورد؟ تود مي را نان این! رحمان برادر ک
 .تود مي مهد  آقا بله، ک

 :آورد و گف  بیرون گوني داخل از را دیگر  نان تده و کرد گوني در دس  دوباره
 کرد؟ استفاده تود مي هم را این آیا چاور؟ را این ک

 :داد ادامه مهد  آقا بدهم؟ توانستم مي جوابي چه. انداختم پایین را سرم
 چکه  بکا  هکا  نکان  ایکن  که دانید مي هی  آیا... کنید؟ مي نعم  کفران چرا پس... 6سي بنده اا ک

 پدک   از نکان  هکر  رسیدن هزینه که دانید مي هی ... رسد؟ مي اینجا به ج هه پد  از م ی تي
 چیکز  آندکه  بدهید؟ بدون خدا به که دارید جوابي چه اس ؟ تومان ده حداقل اینجا، به ج هه
 بیکدار  وجکدان  با مرا و تد دور تدارکات چادر از و انداخ  زیر به را سر  بگوید، دیگر 
 2.گذات  تنها ام تده

 توجه به نقش خانواده . د

. دارد انسکان ت ثیر بسیار مهمي بر پرور  تخ ی  و عملدکرد فکرد  و اجتمکاعي     ،خانواده

. تکود  منتقل مي ناخواه این روحیه به فرزندان اهل اسراف و ت ذیر باتند، خواهوالدین چنانچه 

کننکد    اند، ناخواسته بکه اسکراف عکادت مکي     کار بزرگ تده ا  اسراف فرزنداني که در خانواده

دوسکتان و   ائمکه مع کوم  .  ا  تغییر رویکه داده باتکند   بیان تایستهمگر آنده تح  نظر مر

جویي و استفاده بهینه از امدانکات ترغیکب ککرده، همکواره از      تان را به صرفه اعضا  خانواده

روز   رهکا امکام  : کنکد  نقکل مکي  حدیثي همن در عالمه مجلسي . نمودند اسراف منا مي

بکا نکاراحتي    .انکد  انداختکه ا  را دور  خکورده  نیممیوه متوجه تد که بعضي از وابستگان ایدان 

! اا سک حان  6 َُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ ُْنْتُمُ اَْتَغْنَيْتُمْ فَإِنَّ أنَاَاً لَمْ َِسْتَغْنُوا أطْعِمُوُِ مَنْ َِحْتَاجُ إِلَيْذه »: فرمود

                                                           

 .بنده خدا : یاباکری به معنمهدی کالٌ شهيد  تكيه.  

 .زاده خاطره از رحمان رحمان ،1 ، ص خداحافظ سردارسيد قاسم ناظمي،  . 

 . 1 ، ص 35ج  ، بحار األنوارمجلسى،  .3
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بخورانیکد ککه   آن را به کسي . به آن نیازدارندبسیار  از مردم  ، قاعاًهستیداگر تما خود سیر 

 «. نیازمند اس

 شرافی دوري خواص از زندگی اَ.  ه

هکا  مهکم جامعکه از     رف  از اسراف، دور  خواص و تخ کی   ها  برون یدي دیگر از راه

رو،  ازایکن . گکذارد  بر دیگران ت ثیر مکي  ،زندگي اترافي و تجملي اس   زیرا تیوه زندگي آنان

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَذرَ َ عَلَذى أئِمَّذةِ    »:   نمودزیستي سفار حاکمان اسالمي را به ساده علي

 عکدال   ره کران  بکر  خداونکد  6  بِذالْفَقِيرِ فَقْذرُِ    ُِقَدِّرُوا أنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ َْيْلَا َِتَبَيَّذغَ   الْعَدْلِ أنْ

 بکر  تهیدسکتي  و فقکر  آنده برا  سازند  همسان اقدار پایین با را زندگي خود که کرده واجب

 جامعکه  پکایین  ط قکات  بایکد ماننکد   اسکالمي  زمامکداران  از منظر امام «.نیاید دتوار فقیران

در زنکدگي ککارگزاران حدکومتي، ن ایکد      .نماینکد  درك را آنهکا  مددل کنند تا بتوانند زندگي

 . طورکه سیره حضرتش چنین بود اسراف و ت ذیر دیده تود  همان

   سبک زندگی امام خمينیـ 

المکال و   دقک  در بیک    ، جلکوگیر  از اسکراف   باره در نجف اترف در یدى از همراهان امام

 : گوید مىجویي ایدان  صرفه

ا  را  آمکد و خکرج هفتکه    هفته خدم  پدر مکى  به فرزند امام، هفته ،مرحوم حاج آقا م افى»

که حکاج   مىهنگا .داد امام به هی  وجه، بیش از مخارج هرورى زندگى به او نمى. گرف  مى

و نیز م لغکى   اى که در قم فروخته بود ه مدرّف تود، از پول خانهآقا م افى خواس  به مد

 2.ق دات ، استفاده کردکه به همسر  تعل

 جویی و قناعت  معرفی الگوهاي صرفه. و

جکویي و قناعک ، همچکون     راهدار دیگر برا  پرهیکز از اسکراف، معرفکي الگوهکا  صکرفه     

آموزند که چگونه زندگي نماییم و چگونکه   آنان به ما مي.  اس  و بزرگان دیني مع ومان

                                                           

 .3، ح   3، ص  ج  ، الكافيکلينى،  . 

 .  3ص ، سيمای فرزانگان رضا مختاری،.  
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هکا  بزرگکي را ککه     توانیم تخ کی   همچنین مي. از هرگونه اسراف و ت ذیر اجتناب ورزیم

 .اند، به مردم معرفي کنیم وسیله قناع  و دور  از اسراف، به مقامات بلند  رسیده به

 هاي رقابت  اصالح معيار. ز

هکا    ها  سالم را به مردم آموز  داد و نگر  رقابک   برا  حل معضل اسراف، باید رقاب 

و در  اسک   یدي از عوامل رتکد بدکر  مسابقه در کارها  خیر، .  گرایانه را اصالح کرد اسراف

ککه   چنکان مقابل، مسابقه در امور منفي مانند اسراف، موجب انحاا  روحي و اخالقي اس   

هکا   در نیدکي   فَاَْتَبِقُوا الْخَيْراتِ»: نماید در کارها  خیر سفار  ميمسابقه  قرآن مجید ما را به

 «.دو اعمال خیر، بر یددیگرس ق  جویی

جویي ت دیل ککرد و در ایکن خ کوص، صکدا و      رقاب  در اسراف را باید به رقاب  در صرفه

رایي تهي باتکد و  گ سیما باید از ت لی  م رف و صدا ها  برنامه.  سیما نقش بسیار مهمي دارد

 . ها بینجامد ها و ایجاد روحیه مسابقه در نیدي در عمل، به ترویج ارز 

 مصرف الگوي اصالح. ح

اصکالح الگکو    اگر بخواهیم در زمینه اقت اد مقاومتي موفکق باتکیم، تغییکر فدکر و نگکاه و      

هکا    سکنّ  هکا و   ، عکادت  هکا  غلکط   اندیده ، ها در این مورد باید، انگیزه.  الزم اس م رف 

هکا    ، ساختارها  اجرایکي نامناسکب و نیکز رو     وپاگیر ، قوانین و مقررات دس  غیرترعي

تکیوه حضکرت   .  آموزتي، با رویدکرد سک ک زنکدگي اسکالمي اصکالح و بکازنگر  تکوند       

 .  در این زمینه، بهترین الگو  اس  صادق

جکویي   سو  صکرفه  ها به همواره در پي اصالح الگو  م رف و تغییر اندیده امام صادق

 : حضرت به ابان بن تغلب فرمود. بود

بکه   ،به س ب احترام اوس ، یا به کسى که نکداده  ،کنى خدا به کسى که مال داده آیا گمان مى»

آن را بکه عنکوان امانک  نکزد      که بلده مال، مال خداس   اس  نه چنین  واساة پستى اوس 

روى از آن بخکورد و بیاتکامد و ل کاس     میانکه  اسکاس  دهد و اذن داده که بکر  تخص قرار مى

بروتد و ازدواج کند و بر مرکب سوار تکود و زیکادتى آن مکال را بکه فقکرا برسکاند و رفکا        
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پس هرکس به این دستور رفتار کند، آنچه را خورده و آتامیده و پوتکیده و  . احتیاجدان کند

بکر او حکرام    آنها امتم ،بر او حالل اس  و اگر چنین ندرده همگي ،سوار تده و نداح نموده

زیکرا    اسکراف ندنیکد    ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال ُِحِذبُّ الْمُسْذرِفِينَ  » :پس آیه تریفه را خواند که .اس 

 6««.دارد کنندگان را دوس  نمى خداوند اسراف

 هاي دیگر روش

 :توان به موارد زیر اتاره کرد از دیگر راهدارها  مقابله با اسراف، مي

بینکي،   ها  اسکراف، عکالج خکودبزرگ    دادن به مردم در زمینه پیامد گاهيتقوی  عزت نفس، آ

، م کارزه بکا فسکاد اخالقکي و اقت کاد  و       ها  ترعي و قانوني کالن از راهها   ثروتتعدیل 

،  متخ کص و متعهکد   افکراد  بکه  مدیری  ، واگذار تده قوانین غیرکارتناسيسیاسي، اصالح 

 2.ها سرمایه صحیح در خانواده، عرههاهمی  به جایگاه تربی  صحیح و معتدل 

 هایی درباره اسراف نکته

 نه تبذیر، نه تقتير.  1

 تقتیکر اسکتوار   و ت کذیر  و اسکراف  از پرهیز و اعتدال س ک زندگي اسالمي، بر اساس رعای 

 یعنکي  ت کذیر،  و اسراف 6.اس  خساس  و بخل که از رو  کردن خرج کم یعني تقتیر،. اس 

ککه   تفاوت این با اس   مذموم دو هر که عمومي اموال چه و تخ ي مال چه مال، هدردادن

                                                           

 .  ح  ، 311ص ،  5 ج  ، بحار األنوارمجلسى،  . 

ميليلارد   صلدها  ، تر است شود و یا قيمت آن از همه چيز پایين به عنوان مثال، وقتي نان خوب عرضه نمي.  

اسلت  بدیهي . هردد مي سرازیر ها هاوداری به و شود ریخته مي دور زده کپ  و خش  نان سال هر تومان در

و فرهنگ استفاده درست از ایلن نعملت الهلي تبليل       هردد اهر نان خوب عرضه شود و قيمت آن تعدیل که

 .شود مي جلوهيری تبذیر و اسراف از شود، مطمئناً

قُلْ »:  فرماید سوره اسراء مي 11 در قرآن کریم بارها به این خصلت نازیبا اشاره شده است؛ از جمله آیه . 3

اهر شما مال  خزائن : مْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ وَکانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً؛ بگولَوْ َْنْتُمْ تَ

نظلر   کردید و انسان، تنگ رحمت پروردهار من بودید، در آن صورت، از ترس انفاق و تنگدستى امساك مى

 «. است
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 مکال  هکدردادن  از تکر  سکنگین  آن، ت عکات  و پاسخگو بکود  دولتي، باید عمومي اموال در ق ال

 . اس  ناپسند جا همه اسراف، هرچند اس   تخ ي

از نافرمکاني خکدا    6بَيْنَ ذلِذكَ قَوامذاً؛    اتَّ ِ اللَّهَ وَلَا تُسْرِفْ وَلَا تَقْتُرْ وَلَكِنْ»: فرمود امام صادق

 «.نماهم ندن و حد وسط را رعای  ( تنگدستي) ندن و تقتیر( رو  زیاده)بررهیز و اسراف 

 متغيربودن مفهوم اسراف. 2

، مدان و جواما مختلف، متفاوت باتکد    زماننس   به اتخاص،  ، ممدن اس اسرافتحقق 

  نسک   بکه تخ کى اسکراف ن اتکد      ،اى معیدک  صرف مقدارى از مال بکر  امدان داردزیرا 

 ،که اگر سال قحاى و فقر عمومى پیش آید، صرف چنین مقدار براى همین تکخص  درحالى

را بکه دیگکران    اهافه بکر آن کند و  قناع اسراف باتد و بر او واجب تود که به کمتر از آن 

َْانَ فِي زَمَانٍ مُقْفِذرٍ    اللَّهِأنَّ رََُولَ »: در این مورد فرمود امام صادق. بدهد ،ندنیازمندکه 

لِمُوهَا لَذا  فَأمَّا إِذَا أقْبَلَتِ الدُّنْيَا فَأحَ ُّ أهْلِهَا بِهَا أبْرَارُهَا لَا فُجَّارُهَا وَمُؤْمِنُوهَا لَا مُنَافِقُوهَا وَمُسْذ   جَدْبٍ

اقت کاد  در تنگنکا   کرد که عموم مردم از نظر  همانا رسول خدا در زماني زندگي مي 2ُْفَّارُهَا؛

نمود  اما اگکر روزگکار     بودند و پیام ر خود را با آنان در زندگي ساده و فقیرانه هماهنگ مي

گیکر  از آن   وها معیدتي مردم بهتر تد، اهل ایمکان و نیدکان و خوبکان روزگکار بکه بهکره      

 « .ها  فاجر و منافق و کافر سزاوارترند  نه انسان

 گين جهانی مقایسه مصرف داخلی با ميان. 3

کننکده   ، در بکرنج چهکاردهمین م کرف    ایران در م رف سرانه روغن باالتر از میانگین جهاني

 در ایکران،  م رف سرانه تدر ، نیزکننده جهان اس  ترین م رف بزرگ جهان و در نان بزرگ

 6.کیلوگرم باالتر از میانگین جهاني اس  سه

ایران در اسکراف   1.المللي اس  استاندارد بینهایعات مح والت ایران، هف  برابر هایعات 

انرژ  در میان کدورها  جهان، صاحب رت ه نخس  اسک  و سکاالنه میکانگین هکدر رفک       
                                                           

 .3 ، ح  11، ص  3 ج  ، الكافيکلينى،  . 

 . ، ح 61، ص 1همان، ج  . 

 .388 فروردین    ، خبرهزاری فارسپایگاه  .3

 . 38 اسفند  3 روزنامه اقتصادی آسيا،  .3
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ال تکه اسکراف، عکالوه بکر اتکالف منکابا،        6.انرژ   در ایران، بال  بر هد  میلیارد دالر اسک  

ر از دیگکر مکردم جهکان،    عواقب جسماني نیز در پي دارد  مثالً مکردم ایکران سکه برابکر بیدکت     

ها  تیرین، عامکل بکروز    وجود تدر و فسفر در نوتیدني. کنند نوتیدني تیرین م رف مي

 2.پوکي استخوان اس 

 سفير چين و جلوگيري از اسراف ـ 

ها پیش در یک هیاف  تام که سکفیران بسکیار  از کدکورها حضکور داتکتند، هنگکام        سال»

بکا ولکا   جناب سفیر دانکه بکرنج را   . افتادبه زمین چین ا  برنج از قاتق سفیر  صرف غذا، دانه

 ،سکفیر چکین بعکد از صکرف تکام     . حاهران به این کار او خندیدنکد . و خورد تمام بردات 

اگکر هکر فکرد چینکي در روز     : سفیر گفک  . برانگیز بود ا  را به آنان گف  که بسیار ت مل ندته

( بیسک  تکن  )کیلکو   888/28در آن روز فقط یک دانه برنج از غذایش بریزد و آن را برنکدارد،  

دهان تنوندگان از تعجب باز ماند و سکفیر بکا حوصکله توهکیح     ! برنج دور ریخته تده اس 

اگر هر چینکي در روز   .ن جمعی  چین حدود یک میلیارد و دویس  میلیون نفر اس اع: داد

کیلکو   متوسط هکر چون به طور . دانه برنج 888/888/288/6 تود یک دانه برنج دور بریزد، مي

تقسکیم   888/68دانه را بکر   888/888/288/6 بنابراین، اگر تعداد .دانه اس  888/68 دارا برنج 

 «.کیلو، یعني بیس  تن برنج 888/28تود  کنیم، حاصل آن مي

 ماسکک  ویرانککي ز میخانککه، آبککاد 
 

 ماسکک  پریدککاني از کفککر، جمعیکک  
 

 عی ککي نککدارد خککود، ذات بککه اسککالم
 

 ماس  مسلماني هس ، از که عیب هر 
 

                                                           

 .383 اسفند  8 روزنامه خبر جنوب،  . 

 .383 بهمن  1 جمهوری اسالمي،  روزنامه.  



 مجلس سیزدهم

 (3)در عالم برزخ   سیمای انسان

 *والمسلمين مصطفي آزاديان االسالم حجت

 تَرَْذتُ  فيمذا  صالِحًا أعْمَلُ ارْجِعُونِ، لَعَلّي رَبِّ قالَ الْمَوْتُ أحَدَهُمُ جاءَ إِذا»: فرماید آرآن کریم می

آنرا هم نان بهه راه ذلهخ خهود    ]  ؛ِبْعَثُونَ ِوْ ِ  إِلي بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ قائِلُها هُوَ ْلِمَةٌ إِنَّها ْالّ

مهرا بهاز   ! پروردگهار مهن   ای: گوید الا زمانی که مرگ یری از آنان فرا رسد، می[ دهند ادامه می

ولهی بهه او   . ]نمهودا، عمهل بهالحی انجهاا دههم     [ و کوالهاهی ]شاید در آن ه الهرک  ! گردان

و اگهر بهازگردد، کهار     ]  گویهد  این، سونی است که او به زبان می! چنین نیست:[ گویند می

 «.و پشت سر آنان، برزخی است الا روزی که برانگیوته شوند[ هم ون گیشته است

 دمه مق

پرسند، این اس  که بعد از مرگ، چکه اوهکا  و    یدي از مسائلي که عموم مردم درباره آن مي

 احوالي پیش رو  انسان اس  و پس از دنیا چگونه زندگي خواهیم کرد؟ 

                                                           

 .عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوٌ و فرهنگ اسالمي* 

 .11 ل  55نون، آیه مؤم . 
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ماابق آیات قرآن کریم و روایات معت ر اسالمي، بعد از حیات دنیو ، دو عالم دیگکر وجکود   
تکود و تکا روز    عالم برزخ، بالفاصله پس از مرگ ترو  مکي . قیام عالم برزخ و عالم : دارد

جهکان بکرزخ،     .دانکد  قیام  ادامه دارد  اما زمان وقو  عالم قیام  را کسي جز خداوند نمکي 
رسکد  امکا عکالم     یافتني اس  و با برپایي روز رستاخیز و قیام  به انتهکا مکي   همانند دنیا پایان

قیق  زندگي برزخي، به طور کامل برایمان روتن نیسک    ح  .قیام ، جاودانه و ابد  اس 
ا  باالتر از این جهان اس  و اطال  ما از آن، در همان حد  اس  ککه قکرآن و    چراکه مرت ه

  .کنند روایات بیان مي

 اهلل وَ» :فرمایکد  مکي  امام صادق. اندیدي برا  عالم برزخ اس  از وظایف مهم مؤمنان، چاره

 ترسکم  نمکي  !قسکم  خدا به   بِكُم اَولَي فَنَحنُ إِلَينَا االَمر صَارَ إِذَا فَأمَّا البَرزَخَ ااِلَّ معَلَيكُ اَخَافُ مَا

 اَولکي  مکا بکر تکما    تد، سررده ما دس  به امور که گاه آن پس .برزخ باب  از مگر تما، برا 
 « .هستیم

امامکان  و   اعظکم  در قیامک  مدکمول تکفاع  پیکام ر     ککه مؤمنکان  کند  حدیث، اتاره مي

   .جداس کامالً  ،ولى حساب برزخ گیرند  قرار مي  مع وم

 معناي برزخ 

 و الحذاجِزُ  البَرزخُ»: تود کلمه برزخ، در لغ  به معنا  چیز  اس  که میان دو تيء حایل مي

عالم برزخ، جهاني اس  ککه میکان   « .اس  چیز دو بین حد و برزخ، فاصله   الشَيئَين الحَدُّ بينَ

 الْعِقذابُ  وَ الثَّذوابُ  هُذوَ  وَ اَلْقَبْرُ، اَلْبَرْزخُ»: فرماید مي  صادق امام. و آخرت قرار داردعالم دنیا 

 عکالم دنیکا   میان در که عذابي اس  و ثواب و اس  ق ر عالم همان برزخ، 1 االخِرَةِ وَ الدُّنْيا بَيْنَ

 « .دارد وجود آخرت و

                                                           
 .85 ؛ اعراف، آیه 66احزاب، آیه  . 

 . 3 1، ص  ، ج مجموعه آنار استاد شهيد مطهریمرتضي مطهری،  . 

 .51 ص  ،منشور عقاید اماميهجعفر سبحاني،  .3

 .3  ، ص 6ج  ،بحار األنوارمجلسي،  .3

 .315ص  ،1 ج ،قرآن پياٌ همكاران، و شيرازی مكارٌ .1
 .«برزخ»، ذیل واژه معجم مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهاني،  .6

 .113، ص 3، ج تفسير نور الثقلينعبدعلي بن جمعه حویزی،  .5
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 :نویسد ميعالمه ط اط ایي در معنا  اصاالحي برزخ 

مراد از برزخ، همان عالم ق ر اس  و آن، عالم مثال اس  که انسان بعکد از مکردن تکا بکر پکا      »

  «.کند تدن قیام  در آن زندگي مي

بنابراین، عالم برزخ، همان عالم ق ر اس  و ق ر، یک معنا  ظاهر  و ماد  دارد و آن، همکان  

معنا  باطني و حقیقي ککه مکراد از   و یک  دهد جسم ما را در خود جاى مىگودالي اس  که 

انسکان بعکد از     .کنکد  آن، جهاني اس  که انسان پس از مرگ تا روز قیام  در آن زندگي مي

  غکذا  ایک با آتش بسوزانند  ایدفن کنند  نیخواه او را در زم  گردد وارد جهان برزخ مي ،مرگ

 هکاى بهدک    اغى از بکاغ بق ر، در معنا  حقیقي خود،  .غرق گردد ایدر در او یدرندگان تود 

 : فرماید مي  سجادامام که  چنان  هاى جهنم یا چاهى از چاهو  اس 

هکاى   بکاغى اسک  از بکاغ    ،ق کر    الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَة مِنْ حُفَذرِ النّذارِ   ا ِِاِنَّ الْقَبْرَ اِمّا رَوْضَةٌ مِنْ رِ»

 «.اس  هاى جهنم گودالى از گودال ایبهد  

 در برزخشيوه زندگی انسان 

. گیکرد  گویند  زیرا در این عالم، روح به بدن مثالي تعلق مکي  نیز مي« عالم مثال»به عالم برزخ، 

مق ود از بدن مثالي، بدني اس  که از جنس ماده نیس  و جرم و حجم و وزن ندارد  امکا از  

هکا    بکدن   .ها  اتیا  ماد ، مانند تدل و انکدازه، برخکوردار اسک     برخي لوازم و ویژگي

ا  ککه   ها  دنیو  آنها مدکابه  دارد  بکه گونکه    برزخي ارواح، بر حسب ظاهر، کامالً با بدن

وقتکي از  : گویکد  روا  مي. تناسند خوبي مي پس از ورود تخص به برزخ، آتنایانش او را به
                                                           

 . 5، ص 1 ، ج الميزان في تفسير القرآنسيد محمدحسين طباطبایي،  . 

 .536، ص 3ل  3، ج ايلهيات علي هدی الكتاب والسنة والعقلجعفر سبحاني،  . 

 .113، ص 3ج ،  نينور الثقل ريتفسعبدعلي بن جمعه حویزی،  .3

و  يبله ذهلن و فهلم بلدن مثلال      بیل تقر یبرا .31  ، ص  ج ،يآموزش کالٌ اسالممهر،  یديمحمد سع .3

 کنلد،  سفر مي یيبه جاها ،در عالم خواب انسان. اشاره کرد ،نديب آدمي ميکه  یيها به خواب توان مي ي،برزخ

 ييدر بسلتر افتلاده و هل    اش یکه بدن ماد يدرحال ؛دهد را انجاٌ مي یيکارها و شود ميصحبت  هم یبا افراد

هلایي کله هنگلاٌ     تردیلد، صلورت   بي. کند حرکت ميخود  يبدن مثال آدمي با ،اهایرؤ نیدر ا .ندارد يحرکت

یلن حلال،   کنند و جرٌ و وزن ندارند؛ بلا ا  کند، مادی نيستند و جا و مكاني را اشغال نمي خواب مشاهده مي

 .اند و اشكالي همانند اشكال اشيای مادی دارند دارای شكل و اندازه
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فِي الجَنَّةِ عَلَي صُوَرِ اَبذدانِهِم لَذو   » :درباره ارواح مؤمنان پرسیدم، حضرت فرمود امام صادق

ا  ککه اگکر    اند  به گونکه  ها  دنیو  خود در بهد  به صورت و مدابه بدن  رَأَِتَهُ لَقُلتَ فاُلن

 « .گویي او فالن کس اس  مؤمني را ب یني، مي

از آنجا که عالم برزخ از نظر مرت ه و کمکاالت وجکود ، بکاالتر از عکالم مادیکات اسک  و از       

ي و زماني ندارد، کسکاني ککه در عکالم    ها  مدان تجرد بیدتر  برخوردار اس  و محدودی 

معروفکى   حکدیث در   .مندند تر و تدیدتر  بهره برند، از تعور و ادراك قو  برزخ به سر مي

قرار دادنکد،  مدرکان مده در جنگ بدر را در چاهى ها   ههنگامى که اجساد کدت: آمده اس 

أهْذلَ القَليذبِ هَذلْ وَجَذدْتُمْ مذا      ِا » :ها را فرمود در کنار چاه ایستاد و این جمله  پیام ر اعظم

مذا أنْذتُمْ    :هَلْ َِسْمَعُونَ؟ قالَ ِا رََُولَ اهلل :وَعَدَ رَبُكُمْ حَقّاً؟ فَإنّى وَجَدْتُ ما وَعَدَنى رَبِّى حَقّاً، قالُوا

گارتکان بکه تکما    آیا آنچکه را پرورد ! اى اهل چاه   بَأَْمَعَ لِما أقُوْلُ مِنْهُمْ وَلكِنَّ الْيَوْ َ ال ُِجِيبُونَ

! حکق یکافتم   [در مکورد پیکروزى  ] حق یافتید؟ مکن ککه وعکده پروردگکارم را     ،وعده داده بود

تکما نسک   بکه آنچکه      :تکنوند؟ فرمکود   آیا آنهکا مکى  ! اى رسول خدا: گروهى عر  کردند

  «.دهند ولى آنها امروز پاسخ نمى  گویم از آنها تنواتر نیستید مى

وقتى نزدیکک کوفکه کنکار ق رسکتانى ککه       ،هنگام مراجع  از جنگ صفین  علىهمچنین، 

َارِ الْمُوحِشَذةِ وَ    » :فرمود و رسید، رو به سوى ق رها کرد ،بیرون دروازه قرار دات  َِا أهْذلَ الذدِِّ

! َِذا أهْذلَ الْوَحْشَذةِ   ! َِا أهْلَ الْوَحْذدَةِ  !هْلَ الْغُرْبَةِأَِا ! َِا أهْلَ التُّرْبَةِ! الَْمحَالِّ الْمُقْفِرَةِ وَ الْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ

حَذتْ، وَ  أنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ ََابِ ٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَع  الحِ ٌ، أمَّا الدُّورُ فَقَدْ َُذكِنَتْ، وَ أمَّذا األَزْوَاجُ فَقَذدْ نُكِ   

أمَا لَذوْ  : ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا عِنْدَُْمْ؟أمَّا األَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ 

هکاى وحدکتناك و    اى سکاکنان خانکه     أُذِنَ لَهُمْ فِي الْكاَل ِ الَ َخْبَذرُوُْمْ أنَّ خَيْذرَ الذزَّادِ التَّقْذوى    

اى ! اى تنهایککان! اى غری ککان! ندککینان اى خککاك! هککاى خککالى و ق رهککاى تاریککک   مدککان

اگکر از   .تما در این راه بر ما پیدى گرفتید و ما نیز به تما ملحق خواهیم تد! نزدگا وحد 

                                                           

 .11 ، ص 6، ج منهاج البراعةهاشمي خویي، .  

 .8 1، ص  ، ج مجموعه آنار استاد شهيد مطهریمرتضي مطهری،  . 

 .5856 ، ح 355، ص 1 ، ج العمّال کنز،  هندی الدین متقي حساٌ بن علي .3

 .31 شماره  حكمت، نهج البالغه .3
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هایتان را دیگران ساکن تدند، همسکرانتان بکه ندکاح     خانه: گویم به تما مى: اخ ار دنیا بررسید

 نزد تما چکه خ کر   .ى اس  که نزد ماس یاینها خ رها .دیگران درآمدند و اموالتان تقسیم تد

حتمکاً بکه    ،گفکتن داده تکود   اگر به آنها اجازه سخن: ه یارانش کرده، فرمودسرس رو ب ؟اس 

 «.پرهیزکارى اس  ،بهترین زاد و توته براى این سفر: دهند تما خ ر مى

تذوهم وَ ََذلِّمُوا   ئالنّذاسُ زُورُوهُذمْ وَ أ   هاُِّاَ»: به تهدا  احد اتاره کرد و فرمود  پیام ر اعظم

! ا  مکردم    السَّذال َ  هِيْااِلّ رَدُّوا عَلَ امَةِيالْقِ وْ َِِمُسْلِم  اِلى  هِمْيْعَلَ سَلِّمُُِال دِِِيَفَوَالَّذِى نَفْسِى بِ هِمْ،يعَلَ

سوگند به کسکي ککه جکانم    . آنها را زیارت کنید و به سراغدان بروید و بر آنان سالم بفرستید

فرسکتد، مگکر ایندکه سکالم او را      الم نمکي به دس  اوس ، مسلماني تا روز قیام  بر آنها سک 

 «.گویند پاسخ مي

انکد و از احسکاس، تکعور و فهکم      فهمیم که اموات دارا  حیکات برزخکي   از این روایات مي

رو، کساني که زیکارت اهکل ق کور را اندکار      ازاین. تنوند باالیي برخوردار بوده، کالم ما را مي

امروزه مت سفانه، وهابی  به س ب ناداني خکود،   .کنند، فاصله بسیار  با معارف دیني دارند مي

آنها اجکازه  . کند را ترك دانسته، آن را ممنو  مي اهل بی  زیارت رسول گرامي اسالم و

گکروه تروریسکتي و   . را قرائ  کنند  نامه ائمه دهند که تیعیان در ق رستان بقیا زیارت نمي

قکدر   جنایتدار داعش نیز با دتمني و جهال  تمام، به تخریب ق کور مت کرك اصکحاب گکران    

هایي که مردم تنهکا بکرا  مناجکات بکا خکدا و احتکرام بکه         کند  مدان اقدام مي  رسول خدا

 .یابند ها  اسالمي در آنجا حضور مي ارز 

 وضعيت انسان در عالم برزخ

در ادامکه، بکه بررسکي    . تکود  لم برزخ، آدمي با مسائل و حکوادث تکگفتي مواجکه مکي    در عا

 : پردازیم وهعی  انسان در این عالم و اتفاقات پیش رو  او مي

 سؤال در قبر . 1

سرس وقتي انسکان بکه   . گردد نخستین مرحله از حیات برزخي، با ق ض روح از بدن آغاز مي

به سکراغش آمکده، از او سکؤال    « مندر»و « ندیر»ها   مخاك سررده تود، دو فرتته الهي به نا

                                                           

 .5856 ، ح  38، ص 1 ج  ،کنز العمّال،  هندی الدین متقي حساٌ بن علي . 
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برخکي    .داننکد  علما  امامیه پرسش فرتتگان در ق ر را حق و از مسلمات دیني مکي . کنند مي

تود که آدمي باید به آنها اعتقاد و ایمان داتکته   معتقدند که در برزخ فقط از مسائلي سؤال مي

امکا ماکابق برخکي روایکات،       گذار خواهد تد باتد و رسیدگي به سایر مسائل، به قیام  وا

افزون بر توحید، ن وت و والی ، از رو  زندگي و چگونگي کسب امکوال و م کرف آنهکا    

ألَا وَ إِنَّ أوَّلَ مَا َِسْأَلَانِكَ عَذنْ رَبِّذكَ الَّذذِي    » :فرمود  امام سجاد .تود نیز از میّ  سؤال مي

الَّذِي أرَِْلَ إِلَيْكَ و عَنْ دِِنِكَ الَّذِي ُْنْتَ تَدِِنُ بِهِ وَ عَنْ ِْتَابِكَ الَّذذِي  ُْنْتَ تَعْبُدُُِ وَ عَنْ نَبِيِّكَ 

أَِْذنَ   ُْنْتَ تَتْلُوُِ وَ عَنْ إِمَامِكَ الَّذِي ُْنْتَ تَتَوَلَّاُِ ثُمَّ عَنْ عُمُرِوَ فِيمَا ُْنْذتَ أَفْنَيْتَذهُ وَ مَالِذكَ مِذنْ    

أنْفَقْتَهُ فَخُذْ حِذْرَوَ وَ انْظُرْ لِنَفْسِكَ وَ أعِدَّ الْجَوَابَ قَبْلَ الِامْتِحَذانِ وَ الْمُسَذائَلَةِ    اْْتَسَبْتَهُ وَ فِيمَا أَنْتَ

پروردگکارت را ککه   : کننکد   بدان نخستین چیز  که آن دو فرتته از تو سؤال مي   ...وَ الِاخْتِبَارِ

 يیني که به آن پای نکد بکود ، از کتکاب   از د ،پرستید ، از پیام ر که به سو  تو فرستاده تده  مي

کننکد    سرس از عمرت سؤال مي و یرفته بود  خواند ، از امامي که والیتش را پذ  که آن را مي

 د ؟نمکو کجکا م کرف    از اموالک  ککه از کجکا آورد  و در    کدام راه صرف کرد  و که در

ال و امتحکان، پاسکخ   جانب احتیا  را نگه دار و درباره خود بیندیش و ق ل از آزمایش و سکؤ 

 «.را آماده کن

  صکادق  انکد  بکرا  مثکال، امکام     ها  دیگکر  نیکز اتکاره ککرده     برخي احادیث، به پرسش

 تِذهِ َِواَل و امِهِيصذ  حَجِّذهِ و  زَْاتِذهِ و  عن صَذالتِهِ و : قَبرِِِ عن خَم ٍ يف تُيِّالمَ سألُُِ»: فرماید مي

از    تَمامُذه  يَّمِن نَقذصٍ فَعلَذ   كُنَّيما دَخَلَ فِ: مِن جانِبِ القَبرِ لألربَعِ ةُِ، فتَقولُ الواَلتِيأهلَ البَ اناِّإ

 پکس، . ما خاندان  ینماز، زکات، حج، روزه و وال: تود سؤال مى زیپنج چاز مرده در ق ر  

ککردن   کامکل  د،یوکاستى داتت از تما کم کیهر: دیگو مي زیاز گوته ق ر به آن چهار چ  یوال

 «.من اس  آن به عهده

                                                           

 . 5 ، ص منشور عقاید اماميهجعفر سبحاني،  . 

 . 8 1، ص  ، ج مجموعه آنار استاد شهيد مطهریمرتضي مطهری،  . 

 .3 ، ح 3  ، ص 6، ج نواربحار األ ،يمجلس .3

 .   ، ح 61 ، ص همان .3
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 ـ شيوه پاسخگویی به سؤال در قبر

کنند که سؤال و جواب عالَم ق ر، همانند سؤال و جواب عالم دنیاسک    تاید برخي ت ور مي

که سکؤال و جکواب در    هایي از پاسخگویي به آنها تانه خالي کرد  درحالي توان با بهانه که مي

ته باتکد، جکواب بدهکد  بلدکه     ق ر، امر ساده و معمولي نیس  که انسان هرچه دوسک  داتک  

عالم بکرزخ، ظکرف ظهکور حقکایق اسک  و        .جوتد پاسخ از درون جان و حقیق  باطن مي

 .ها، در حقیق ، ترجمان عقاید دروني اوس  پاسخگویي انسان به پرسش

فَذإِنْ تَذكُ   ... »: بعد از اینده دو فرتته از تو سکؤال کردنکد  : فرماید مي علي بن حسین امام

ارِفاً بِدِِنِكَ مُتَّبِعاً لِلََّّادِقِينَ مُوَالِيذاً لِأوْلَِيذاءِ اللَّذهِ لَقَّذاوَ اللَّذهُ حُجََّتذكَ وَ أنَْطذ َ لَِسذانَكَ         مُؤْمِناً عَ

ائِكَذةُ  اَْتَقْبَلَتْكَ الْمَلَ بِالََّّوَابِ وَ أحْسَنْتَ الْجَوَابَ وَ بُشِّرْتَ بِالرِّضْوَانِ وَ الْجَنَّةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ و

ْحَانِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ َْذَلِكَ تَلَجْلَ َ لِسَانُكَ وَ دُحِضَتْ حُجَّتُكَ وَ عَيِيتَ عَذنِ الْجَذوَابِ    بِالرَّوْحِ وَ الرَِّ

هکا    انسکان پیکرو   ،آگاه به دین ، باتقوا،با ایمانفرد  اگر    وَ بُشِّرْتَ بِالنَّارِ وَ اَْتَقْبَلَتْكَ مَلَائِكَةُ

کنکد و   باتي، خداوند پاسکخ الزم را بکه تکو تلقکین مکي        خداولیاستدار و پیرو ادوو صادق 

از سکو  خکدا بدکارت     ،ایکن هنگکام   در .گداید و جکواب خکواهي داد    زبان  را به حق مي

  کننکد   تود و فرتتگان الهي با روح و ریحان از تو استق ال مي  به تو داده مي بهد  رهوان و

فکرو   گویياز پاسکخ  تود و  افتد و دلیل  باطل مي  زبان  به لدن  ميگونه ن اتي،  ایناگر اما 

 فرتکتگان عکذاب بکه اسکتق ال      تکو  و   تو  و بدارت به آتش داده مي  ماني و نابینا مي  مي

 «.آیند مي

گردد  بلده تنها از مؤمنان خکالص   اند که سؤال ق ر تامل همگان نمي برخي روایات بیانگر آن

امکام  . تکود  تود و حسابرسي دیگران، به روز رستاخیز وانهاده مکي  ميو کافران خالص سؤال 

و الُِسأَلُ في القَبرِ ااِلّ مَن مَحَّضَ االِمانَ مَحضذا أو مَحَّذضَ الكُفذرَ مَحضذا و     »: فرمود  صادق

تود، مگر از کساني که ایمان خالص یا کفر خکالص   در ق ر سؤال نمي   اآلخَرونَ ُِلهَونَ عَنهُم

 «[.تا در قیام  حسابرسي توند]توند  یگران به حال خود رها ميدارند و د
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 بهشت برزخی . 2

ها  دو فرتته الهي، یعني ندیکر و   خوبي پرسش که به دوکاریمنان نؤمماابق آیات و روایات، 

خداوند در سکوره م ارککه یکس دربکاره     . توند اند، وارد بهد  برزخي مي مندر را پاسخ گفته

گوید  مرد با ایماني ککه بکه یکار  رسکوالن حضکرت       سخن مي( ارح یب نج)  مؤمن آل یس

برخاس  و مردم را ن یح  کرد که از رسوالن پیرو  کننکد  ولکي قکوم لجکوج و       مسیح

 . گنهدار، به سخنان این مؤمن پاک از توجهي ننمودند و او را تهید کردند

بکه او گفتکه     ؛بِما غَفَرَ لي رَبّي وَ جَعَلَني مِنَ الْمُكرَمينَ لَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ ِا لَيتَ قَوْمي ِعْلَمُونَيق»

دانسکتند ککه پروردگکارم مکرا آمرزیکد و در       ا  کا  قوم من مي: گف . وارد بهد  تو: تد

 «.تدگان قرار داد صف گرامي
کنکد   روتن اس  که این بهد ، بهد  قیام  نیس   زیرا مؤمن آل یس در اینجا آرزو مکي 

در دنیا از سرنوت  او آگکاه تکوند و بداننکد ککه چگونکه خداونکد او را مدکمول        که قومش 

   .غفران قرار داده و گرامي داتته اس 

 فذي  قُتِلُوا الَّذِنَ تَحْسَبَنَّ ال وَ»: فرماید همچنین قرآن کریم درباره وها تهدا در عالم برزخ مي

هرگز گمان م کر کسکاني ککه در راه    ![ ا  پیام ر]   ِرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِنْدَ أحْياء  بَلْ أمْواتًا اللّهِ ََبيلِ

 « .توند اند و نزد پروردگارتان روز  داده مي بلده آنان زنده! اند خدا کدته تدند، مردگان

آنهکا بکه دلیکل دریافک      . برند اند و در جوار رحم  حق به سر مي ماابق این آیه، تهدا زنده

بکدیهي اسک ، ایکن نکو  حیکات        «.بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ نَيفَرِح»اند   فضل خداوند تادمان

 .تادمانه با توجه به اینده هنوز عالم قیام  برپا ندده، در بهد  برزخي اس 

 :نویسد عالمه جواد  آملي ذیل این آیه تریفه مي

حیات پس از مرگ، برا  همگان قاعي اس   اما تهید و هرککه در حکدّ و مقکام او باتکد،     »

اکنکون از   تکهیدان هکم  . دگي برزخي ویژه، واالتر و برتر از زیس  برزخي افراد عاد  داردزن
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ا  از ریا  بهد  اسک ، از رزق   زندگي ویژه برزخي برخوردارند و در آن برزخ که روهه

تهید، مقتول اس  به لحاظ دنیکا، و حکيّ اسک  بکه لحکاظ      . مندند و نعم  و فضل الهي بهره

  «.برزخ

حضکرت در پاسکخ    و سکؤال کردنکد  پکس از مکرگ    نادر مورد ارواح مؤمن  امام صادقاز 

فِي حُجُرَات فِي الْجَنَّةِ َِأُْلُونَ مِنْ طَعَامِهَا وَ َِشْرَبُونَ مِنْ شَرَابِهَا وَ َِقُولُذونَ رَبَّنَذا أقِذمِ لَنَذا     »: فرمود

هد  قکرار دارنکد، از غکذاهاى بهدکتى     ى از بیها آنها در حجره   االسَّاعَةَ وَ أنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَنَ

هرچه زودتر قیام  را بکر پکا   ! پروردگارا: گویند نوتند و مى هایش مى خورند، از نوتیدنى مى

  «.مانوفا  ،اى ى که به ما دادهیها کن و به وعده

 دوزخ برزخی. 3

عرصکه  ها  فرتتگان الهي نیسکتند، ق رتکان    کافران و منافقان که قادر به پاسخگویي به سؤال

سوره مؤمنون درباره کفار، ظالمان و مجرمان اسک    688و  11آیات . عذاب الهي خواهد تد

دهند تا هنگامي ککه مکرگ یدکي از     آنان همچنان به راه نادرس  خود ادامه مي: فرماید که مي

 مَذلُ أعْ ارْجِعُونِ، لَعَلّي رَبِّ قالَ»: کند آنها فرا رسد  در این حال، خااب به پروردگار عر  مي

تکاید در آنچکه   ! مکرا بکازگردان  !   ا  پروردگار مکن قائِلُها هُوَ ْلِمَةٌ إِنَّها ْالّ تَرَْتُ فيما صالِحًا

ایکن،  ! چنین نیسک  :[ گویند ولي به او مي]  .نمودم، عمل صالحي انجام دهم[ و کوتاهي]ترك 

 « [.و اگر بازگردد، کار  همچون گذتته اس ]گوید  سخني اس  که او به زبان مي

  و پدک  سکر آنکان، برزخکي اسک  تکا       ِبْعَثُونَ ِوْ ِ  إِلي بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ»: فرماید سرس مي

آغاز این آیه، به منزلگاه مرگ و پایان آن، به منزلگاه برزخ اتکاره  « .روز  که برانگیخته توند

ا  اس  پکس   برزخ، مرحله ، ندانه روتني اس  بر اینده عالم«ِبْعَثُونَ ِوْ ِ  إِلي»تع یر . کند مي

   .از مرگ و پیش از روز رستاخیز
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وَ  ايغُذدُوىا وَ عَشِذ   هذا يعَلَ عْرَضُونَِالنّارُ »: فرماید قرآن کریم درباره عذاب فرعونیان در برزخ مي

عذاب آنها، آتش اس  که هکر صک ح و تکام       تَقُو ُ السّاعَةُ أدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أشَدَّ الْعَذابِ وْ َِ

آل فرعکون را در  :[ فرمایکد  مکي ]تکوند و روز  ککه قیامک  بکر پکا تکود،        بر آن عرهکه مکي  

 «!ها وارد کنید ترین عذاب سخ 

توند، آتش برزخکي اسک   چراککه در     روتن اس ، عذابي که ص ح و تام بر آن عرهه مي

 .اگانه اتاره تده اس پایان آیه، به مجازات آنان در قیام  به طور جد

اِنَّ الْقَبْذرَ اِمّذا   »: ها اتاره تد، بر عذاب برزخي اتاره دارنکد  ماننکد   تر بدان روایاتي هم که پیش

 وَ الذدُّنْيا  بَيْنَ الْعِقابُ وَ الثَّوابُ هُوَ وَ اَلْقَبْرُ، اَلْبَرْزخُ. الْجَنَّةِ، أوْ حُفْرَة مِنْ حُفَرِ النّارِ ا ِِرَوْضَةٌ مِنْ رِ

  «.االخِرَةِ

کدکند تکا تاهیکر     در روایات آمده اس  که مؤمنان گنهدار نیز در عالم برزخ رنج و عذاب مي

  .بار باتند توند و در عالم قیام  س ک
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 چهاردهممجلس 

 (2)در عالم برزخ   سیمای انسان

 *والمسلمين مصطفي آزاديان االسالم حجت

. در جلسه گذتته به سه محور از م احث مربو  به وهعی  انسان در عالم برزخ اتکاره تکد  

 .پردازیم در این جلسه، به سایر مسائل باقیمانده در این خ وص مي

 فشار قبر. 4

، ق کر فدکار  مق کود از  . افتد، فدار ق ر اس  برزخ اتفاق ميیدي دیگر از مسائلي که در عالم 

 يو مثکال  يو متناسب با جسم برزخ يروحان فدار و عذاببلده   س ین  ماد فدار بر جسم

 : کند در مناجات خود به خداوند عر  مي امام صادق. اس 

از عهیاب  ! خهدایا   ؛ةِ الْقَبْرِ، وَ مِنْ ضِذي ِ الْقَبْذرِ  الْقَبْرِ، وَ مِنْ ضَغْطَ  عَذَابِ  مِنْ  أَعُوذُ بِكَ  إِنِّي  اللَّهُمَ»

 «.برا آبر و فشار و النگی آن، به الو پناه می
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ا   ماابق برخي روایات، فدار ق ر برا  همه وجود دارد  اما برا  بعضي تدید، و برا  عکده 

 پیکام ر اعظکم    .هکا  آنهکا در دنیاسک     منزله کفاره گناهان و ج ران کوتکاهي  تر و به مالیم

 : هنگام دفن صحابي معروف، سعد بن معاذ، فرمود

 «.مگر اینده فدارى در ق ر دارد ،هی  مؤمنى نیس    اِنَّهُ لَيْ َ مِنْ مُؤْمِن ااِلّ وَ لَهُ ضَمَّةٌ»

به هر حال، فدار ق کر  . تود که بعضى از مؤمنان فدار ق ر ندارند استفاده مىبرخي احادیث از 

 .کنیم ا  از آنها را بررسي مي عواملي اس  که در ادامه پارهدارا  اس اب و 

 عوامل فشار قبر

 : ند ازا در روایات، عواملي برا  فدار ق ر مارح تده اس  که برخي از آنها ع ارت

برخي مؤمنان، ممدن اس  در بیرون خانکه اخکالق و رفتکار خکوبي      :بدخُلقي با خانواده. 3

توند با پدر، مادر، همسر و یا فرزنکدان خکود بکدرفتار      داتته باتند  اما وقتي وارد خانه مي

ایکن صکف  ناتایسک  اخالقکي، موجکب      . نمایند و اخالق و آداب اسالمي را رعای  ندنند

 :بن معاذ فرمود درباره سعد  پیام ر اعظم. تود فدار ق ر مي

بکه همکین جهک ، دچکار     ]ا  بد بود  اخالق سعد با خانواده   اِنَّهُ ْانَ فى خُلْقِهِ مَعَ اَهْلِهِ َُوْء »

 «[.فدار ق ر تد

 : کند نقل مي از رسول خدا  امام صادق يدر حدیث: های الهي کردن نعمت ضایع. 2

کفّهاره   ،فشهار آبهر بهراد مهؤمن      ؛ْانَ مِنْذهُ مِذنْ تَضذييعِ الذنّعمِ    ضَغْطَةُ الْقَبْرِ لِلْمُؤْمِنِ َْفّارَةٌ لِما »

 «.ها از ناحیه اوست کردن نعمت ضایع

تکدر نعمک ، گکاهي زبکاني     . ها  الهي اسک   از وظایف اساسي انسان، قدرتناسي از نعم 

تکدر عملکي   . یابد و گاهي عملکي اسک    تحقق مي« تدراً ا»و « الحمد ا»اس  و با گفتن 

گونه که خداوند فرمکوده،   ها را در جایگاه خود و همان   الهي، به آن اس  که نعم ها نعم 
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کند، تدر عملکي، ایکن    م رف کنیم  برا  مثال، وقتي خداوند به کسي نعم  مال عنای  مي

اس  که انض ا  مالي داتته باتد، اهل خمس و زککات باتکد، مکال حکرام را بکا مکال خکود        

اه ع ادت حق و خدم  به دین و خلق خدا م کرف نمایکد و   ها را در ر مخلو  ندند، نعم 

 . به فقرا و نیازمندان کمک کند

 : ها  دیني، تدر نعم  موجب ازدیاد آنها خواهد تد ماابق آموزه

[ نعم  خکود را ]اگر تدرگزار  کنید،   ؛لَئِنْ شَكرْتُمْ أَلَزِدَنَّكمْ وَ لَئِنْ ْفَرْتُمْ إِنَّ عَذابي لَشَدِد »

  «!خواهم افزود و اگر ناسراسي کنید، همانا مجازاتم تدید اس  بر تما

 نعمکک ، نعمتکک  افککزون کنککد تککدر
 

 کنکد  رونیک کفر نعمک ، از کَفَک  ب   
 

از موج کات اسکتوار  جامعکه، حکس بکرادر ، همیکار  و        :برنیاوردن حایـت مـنمن  . 1

مسلمانان با هم برادرند و باید نس   به یددیگر مهربکان باتکند و   . همدرد  میان افراد اس 

ایکن مدکدل، مدکدل    »امروزه برخي با گفتن ایکن جملکه ککه    . مددالتِ هم را برطرف کنند

 :یدفرما يم  امام صادق. نندک ، از زیر بار مسئولی  اجتماعي خود تانه خالي مي«تماس 

ََذلَّطَ اللَّذهُ عَلَيْذهِ     ،وَ هُوَ َِقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا وَ لَذمْ َِقْضِذهَا لَذهُ    أُِّمَا مُؤْمِنٍ ََأَلَهُ أَخُوُِ الْمُؤْمِنُ حَاجَةً»

باتکد و   را داتکته  يمنؤبرآوردن حاج  مک  یيتوانا يمنؤم اگر    شُجَاعاً فِي قَبْرِِِ َِنْهَ ُ أَصَابِعَه

 وسکته یکنکد تکا پ    مسلط مکي  ،نام دارد «تجا »را که  يمیخداوند در ق ر بر او مار عظ ،اوردیبرن

 « .انگدتان او را بگزد

ندکردن طهکارت از ادرار و دور  از    رعایک   :چیني و ایجاد اختالف میـان مـرد    سخن. 1

   النَّمِيمَةِ وَ الْبَوْلِ وَ عَزَبِ الرَّجُذلِ عَذنْ أَهْلِذهِ     مِنَ  الْقَبْرِ َِكُونُ  عَذَابُ» :فرمود  امام علي :همسر

چیني، عدم رعایک  طهکارت از ادار و دور  تکوهر از همسکر       سخن: عذاب ق ر، از ناحیه

 «.تود حاصل مي

. سکازد  چیني، یدي از آفات زبان و رذایل اخالقي اس  ککه انسکان را از خکدا دور مکي     سخن

وا  بکر هکر عی جکو        لِكلِّ هُمَزَةٍ لُمَذزَةٍ  لٌِوَ»: فرماید مي چیني قرآن کریم در ندوهش سخن
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از کسي که بسکیار عی جوسک  و بکه       مٍيهَمّازٍ مَشّاءٍ بِنَم»: فرماید در آیه دیگر مي« .چین سخن

 « [.اطاع  مدن]کند،  چیني آمدوتد مي سخن

افکروزد و عامکل    چیني آتش کینه و عداوت را میکان مکردم بکر مکي     کسي که با نمّامي و سخن

ال َِذدْخُلُ  »: فرمکود   پیام ر اعظم. تود، اهل بهد  نیس  تفرقه و جدایي بین مسلمانان مي

 «.تود چین، وارد بهد  نمي سخن  الْجَنَّةَ نَمَّا  

 عوامل آرامش در قبر

برا  اینده دچار فدار ق ر ندویم، باید عوامل فدار ق ر را برطکرف کنکیم  در روایکات بکرا      

 : پردازیم نجات از فدار ق ر به موارد  اتاره تده که به بیان چند نمونه مي

تکود ارواح در عکالم ق کر دچکار      یدي از عواملي که موجب مکي  :الدفن ليلةخواندن نمازِ . 3

 . اس ( نماز وحد )  الدفن ليلة عذاب ندوند، خواندن نماز

 : کند نقل مي دار السالمعالم بزرگ، حاجي نور ، در کتاب 

عادت داتتم هر وق  کسي از دوسکتان خانکدان   : فرمود  آباد  استاد ما، مال فتحعلي سلاان

رسکید، دو رکعک  نمکاز تکب دفکن بکرا  او        رف  و خ ر آن بکه مکن مکي    رسال  از دنیا مي

کس از عادت من آگاه ن ود  تکا ایندکه    میّ  را بدناسم، خواه ندناسم و هی خواندم  خواه  مي

تکازگي   دیدب فالن تخص را که به: گف . روز  یدي از دوستانم را در راهي مالقات کردم

: وقتي از وهعی  او پکس از مکرگش پرسکیدم، پاسکخ داد    . از دنیا رفته، در عالم خواب دیدم

، نام تما را برد، دو رکع  نماز برا  مکن   تا اینده فالنيپس از مرگ، در تنگنا  سختي بودم 

خدا پدر  را رحم  کند که به من چنکین  . همان دو رکع ، مرا از عذاب نجات داد. خواند

آن دو رکع  نماز، چه نمکاز  بکود؟   : گاه آن تخص از مال فتحعلي پرسید آن. احساني نمود

  .و بیان کردمرو  خود را در مورد خواندن نماز تب دفن، برا  ا

  يتِذ يْبَ  أهْذلِ   وَ حُبُ  يحُبِّ» :فرمود در این باره  عظمپیام ر ا:  و اهل بیت دوستي پیامبر. 2

عِنْدَ الْوَفَاةِ وَ الْقَبْرِ وَ عِنْذدَ النُّشُذورِ وَ عِنْذدَ الْكِتَذابِ وَ عِنْذدَ       مَةٌيََبْعَةِ مَوَاطِنَ أهْوَالُهُنَّ عَظِ  يفِ  نَافِع 
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 تیه م، در هفهت موآع تیه اههل ب من و با  یرابطه دوست ؛وَ عِنْدَ الَِّّرَاط زَانِيالْحِسَابِ وَ عِنْدَ الْمِ

در آبهر،  ؛ هنگاا مهرگ،  باشد میبدرگ است، سودبو   یلیخ راحساس که هول و هراس آن

وآت رستاخید، هنگاا دریافت نامه عمل، زمان حسابرسهی، هنگهاا سهنج  اعمهال و زمهان      

 «.اطعبور از بر

ککه   يکسک هر  أرَادَ أنْ َِنْجُوَ مِنْ عَذذَابِ الْقَبْذرِ فَلْيُحِذبَّ أهْذلَ بَيْتِذي      مَنْ»: فرمود  رسول اکرم

 «.مرا دوس  داتته باتد اهل بی  دیکند، با دایخواهد از عذاب ق ر نجات پ مي

مح ک  و  ا  آن اس  که انسان باید تال  کند  ندته مهم در مح   پیام ر و اهل بی  گرامي

پیوند خود را به صورت مح   و پیوند عمیق قل ي درآورد و همواره بکه یکاد آن بزرگکواران    

این نو  مح   اس  که نفکا خواهکد داتک   نکه مح ک       . باتد و به دستوراتدان عمل کند

داتتن واقعي و قل ي، ت عی  عملي از فرامین دین اسک     ساحي و زباني  زیرا مالك دوس 

 يقُلْ إِنْ ْنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَذاتَّبِعُون »: فرماید مي« اا»م درباره مح   راستین به که قرآن کری چنان

تکما را  [ نیکز ]دارید، از مکن پیکرو  کنیکد تکا خکدا       اگر خدا را دوس  مي: بگو   اللّهُ حْبِبْكمُِ

 «.دوس  بدارد

مکدارا و  نیاز م کرم بکه گذتک ،     ،مدترك زن و توهر يزندگ: سازگاری همسر با شوهر. 1

صکدر و روح   باید دارا  ترح ،دار مدیری  زندگى مدترك اس  که عهده  مرد. تفاهم دارد

ککردن محیاکي آرام و بکا     و فکراهم  یي ایتکد و با ص ر  دیانیز بزن . باتدگذت  و فداکارى 

ناتکویي  کننده خود را در ث ات و پایکدار  زنکدگي ز   معنوی  در خانه، نقش اساسي و تعیین

ل کاس، خکوراك و   : مرد باید در حدّ توان خود، نفقکه و هزینکه زنکدگي زن را ماننکد    . ایفا کند

: فرمایکد  در این باره خداوند مي. نیدویي رفتار کند مسدن، فراهم کند و با او مهربان باتد و به

رَحِذمَ  » :فرماید مي  امام صادق« .با زنان، به طورتایسته رفتار کنید   وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

   عَلَهُ الْقَذيِّمَ عَلَيْذهَ  اللَّهُ عَبْداً أحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَلَّكَهُ نَاصِيَتَهَا وَ جَ
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خداونکد   رایک ز  و زنش روابکط حسکنه برقکرار کنکد     خود انیرا که م  ا خدا رحم  کند بنده

 «. موظف ساخته اس   و يسرنوت  زن را به دس  او سررده و او را به سرپرست

خُلْ ِ امرأةٍ ََذيِّئَةِ    وَ مَنْ صَبَرَ عَلى»: فرماید مي به نقل از پیام ر اکرم مام صادقهمچنین، ا

مکردى ککه بکر اخکالق همسکرى         للَّهُ ثَوابَ الشاْرِنَالْخُلْ ِ واحْتَسَبَ في ذلكَ األجْرَ أعْطاُِ ا

را تحمل نماید و بکه حسکاب اجکر الهکى بگکذارد، خداونکد پکادا         او بداخالق ص ر کند و 

 « .تدرگزاران را به او خواهد داد
هکا   از سو  دیگر، زن نیز نس   به توهر خود باید مهربان و رئوف باتد و در مقابل سکختي 

ها  توهر، ص ور و با گذت  باتد و زنکدگي خکود را بکر اسکاس      و مددالت و بداخالقي

دربکاره اهمیک  گذتک  و تکدی ایي       اکرم ام ریپ. گذت ، مهرباني، تفاهم و مدارا بنا نهد

مِنَ النِّسَاءِ َِرْفَعُ اللَّهُ عَنْهُنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ َِكُذونُ مَحْشَذرُهُنَّ مَذعَ    ثاَلثٌ » :فرماید زن در زندگي مي

امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى غَيْرَةِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى َُوءِ خُلُذ ِ زَوْجِهَذا وَ   ( ص ) فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ

ُِعْطِي اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَوَابَ ألْفِ شَذهِيدٍ وَ َِكْتُذبُ لِكُذلِّ     ا لِزَوْجِهَاامْرَأَةٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَ

 از سه طایفه از زنان برداشته خواههد شهد و بها فاطمهه     ،عیاب آبر  ؛ةٍوَاحِدٍ مِنْهُنَّ عِبَادَةَ ََنَ

 هر شهو [ و العصهب بیجها و بهددلی    ]زنی که بر ذیهرق  . شوند محشور می محمددختر 
بداختآی همسهر  بهبور باشهد؛ زنهی کهه مرهر خهود را بهه          شریبا باشد؛ زنی که در برابر

، کهداا بوشهد و بهرای هر   خداوند به هری  از آنرا  واب هدار شرید را می. همسر  ببوشد
 «.دگیر میدر نظر  را  واب ی  سال عبادق

  اعظکم  پیکام ر . تکود  برداتکته مکي  پای ندنکد،   به نمازفدار ق ر، از کساني که  :اقامه نماز. 4

واب و جَذ  هِنبِذ جَ حذتَ فذرا  تَ  وَ ِِبذرِ ن  فذى قَ و اُ وتِالمَ كُلَمَ ينَبَ وَ هُينَفيع بَالة شَالََّّ» :فرمود

 و الموق، مون  در آبر، بسهترد نیرهو در آبهر    شفیع نمازگدار ندد مل  ،نماز  ؛كيرنكر و نَمُلِ

 «.باشد منرر م  ال نریر وؤپاسخ به س

تدن عکذاب   ها موجب برطرف ماابق روایات، خواندن بعضي سوره: خواندن قرآن کریم. 5

خواندن سوره نساء در هر جمعه، مکداوم  بکر خوانکدن سکوره زخکرف،      : تود  مانند ق ر مي
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در وق  خواب، خواندن سکوره یکس پکیش از خکواب و یکا ق کل از       « التَّكاثُر»خواندن سوره 

  .باال  سر ق ر میّ « المُلك»ن سوره غروب و خواند

 تجسم اعمال. 5

هکا  نکوراني و زی کا     ماابق برخي روایات، اعمال نیک انسان، در عالم ق ر به تکدل صکورت  

آلکود و زتک ، بکه     آیند و در مقابل، اعمال گنکاه  توند و به کمک صاحب خود مي مجسم مي

تکوند و موجکب عکذاب     مکي ها  مثالي مجسم  در قالب  ها  زت  و ترسناك تدل صورت

 : روای  تده اس   یا حضرت باقر  از امام صادق. گردند صاحب خویش مي

َِتَّةُ صُوَرٍ فِيهِنَّ صُورَةٌ هِذيَ أَحْسَذنُهُنَّ وَجْهذاً وَ أَبْهَذاهُنَّ       قَبْرِِِ  فِي  مَعَهُ  دَخَلَ  الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ  إِذَا مَاتَ»

ِحاً وَ أَنْظَفُهُنَّ صُورَةً قَالَ فَيَقِفُ صُورَةٌ عَنْ َِمِينِهِ وَ أُخْرَى عَذنْ َِسَذارِِِ وَ أُخْذرَى    هَيْئَةً وَ أَطْيَبُهُنَّ رِ

أُتِذيَ عَذنْ   بَيْنَ َِدَِْهِ وَ أُخْرَى خَلْفَهُ وَ أُخْرَى عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَ َِقِفُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُهُنَّ فَوْقَ رَأَِْهِ فَذإِنْ  

 عَتْهُ الَّتِي عَنْ َِمِينِهِ ثُمَّ َْذَلِكَ إِلَى أَنْ ُِؤْتَى مِنَ الْجِهَاتِ السِّتِّ قَالَ فَتَقُولُ أَحْسَنُهُنَّ صُذورَةً َِمِينِهِ مَنَ

َِسَذارِِِ أَنَذا    نْمَنْ أَنْتُمْ جَزَاُْمُ اللَّهُ عَنِّي خَيْراً فَتَقُولُ الَّتِي عَنْ َِمِينِ الْعَبْدِ أَنَا الََّّلَاةُ وَ تَقُولُ الَّتِذي عَذ  

َاةُ وَ تَقُولُ الَّتِي بَيْنَ َِدَِْهِ أَنَا الَِّّيَا ُ وَ تَقُولُ الَّتِي خَلْفَهُ أَنَا الْحَذ ُّ وَ الْعُمْذرَةُ وَ تَ   قُذولُ الَّتِذي عِنْذدَ    الزَّْ

حْسَذنُنَا وَجْهذاً وَ أَطْيَبُنَذا رِِحذاً وَ     رِجْلَيْهِ أَنَا بِرُّ مَنْ وَصَلْتَ مِنْ إِخْوَانِكَ ثُمَّ َِقُلْنَ مَنْ أَنْذتَ فَأَنْذتَ أَ  

میکرد، بکا او تکش صکورت      زماني که مؤمن مکي      أَبْهَانَا هَيْئَةً فَتَقُولُ أَنَا الْوَلَاَِةُ آلِلِ مُحَمَّدٍ

. هاسک   تر از بکاقي صکورت   تود که یدي از آنها، خوتروتر، خوت وتر و پاکیزه داخل ق ر مي

ر جانب چ ، یدي در پکیش رو، یدکي در پدک  سکر و     پس یدي در جانب راس ، یدي د

پس عذاب از هکر  . ایستند تر اس ، در باال  سر مي صورت که خو  دیگر  در پایین پا و آن

کککه از همککه  پککس آن. تککود کککه در آن جهکک  ایسککتاده، مککانا مککي  آیککد، آن جهکک  کککه مککي

مکن تکما را    تما کیستید؟ خدا از جانب: گوید ها مي تر اس ، به سایر صورت صورت خو 

: گویکد  صاحب جانب چک  مکي  . من نمازم: گوید صاحب جانب راس  مي. جزا  خیر دهد

: گویکد  که در عقب سر اسک ، مکي   آن. ام من روزه: گوید که در پیش روس ، مي آن. من زکاتم
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. من نیدي و احسان بکه بکرادران مکؤمنم   :  گوید که در پایین پاس ، مي ام و آن من حج و عمره

مکن، والیک    : گویکد  تو کیستي که از همه ما بهتر و خوت وتر ؟ مي:  گویند و ميپس آنها به ا

 «.هستم آل محمد

 جایگاه ارواح مؤمنان و کافران. 6

تر اتاره تد، عالم برزخ و مثال، جزیکي از عکالم مکاده نیسک  تکا مدکان و        که پیش گونه همان

محدوده داتته باتد  بلده عالم مثال، در باطن و ملدکوت همکین دنیاسک  و نسک   بکه آن،      

 . بسیار گستردتر اس 

تکر و   تکر اسک   زیکرا مثکال، گسکترده      مراتب وسیا باید دانس  که عالم برزخ، از عالم دنیا به»

   «.تر از جسم ماد  اس  بزرگ

کنیم، مراد ما جایگاه ماد  و ظاهر  آنها نیسک  تکا    بنابراین، وقتي به جایگاه ارواح اتاره مي

ها  مثالي خکود، در   برا  همه قابل رؤی  باتد  بلده منظور آن اس  که ارواح در قالب بدن

بکر  . یز برپکا تکود  دهند تا روز رسکتاخ  باطن و ملدوت دنیا به حیات برزخي خویش ادامه مي

نجف اتکرف، و     الساّلم در واد   نامؤمن  ارواح آمده اس  که  روایاتبرخي در همین اساس، 

 :کنکد  نقکل مکي   صکادق   امکام عُمَر از   حمد بنا. توند مي  جماارواح کفار در برهوتِ یمن 

  حَيْثُمَا مَاتَ؛ أمَا إنَّهُ لَذا َِبْقَذي    مَا تُبَالِي: فَقَالَ .بِبَغْدَادَ، وَ أخَافُ أنْ َِمُوتَ بِهَا  إنَّ أخِي: قُلْتُ لَهُ: قَالَ»

  وَ أِْذنَ وَادِي : قُلْذتُ لَذهُ   .السَّذلَا ِ   وَادِي  شَرْقِ االرْ ِ وَ غَرْبِهَا إلَّا حَشَرَ اللَهُ رُوحَهُ إلَذي   مُؤْمِنٌ فِي

[ احمهد بهن عُمَهر   ]  ؛حَلَذ ٌ حَلَذ ٌ قُعُذود  َِتَحَذدَّثُونَ     بِهِذمْ   َْأَنِّي  ظَهْرَ الْكُوفَةِ، أمَا إنِّي: قَالَ السَّلَا ِ؟

الرسهم در آنجها    میو   در بغداد است ، برادر من:  کردا  عرض  اماا باد   خدمت: گوید می

هیچ مهؤمنی در مشهر  و مغهرب    ! چه پروا داری، هرجا خواهد بمیرد :فرمودحضرق . بمیرد

:  کهردا   عهرض . کنهد  السّتا جمع مهی  ا در وادیماند، مگر آنره خدا روح او ر زمین باآی نمی

حلقهه نشسهته    بینم ایشان را که حلقه گویا می، و  کوفه  در پشت: ؟ فرمود کجاست  السّتا وادی

 «.گویند و با یردیگر سون می
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در کوفکه    در حضکور امکام  : گوید اس ، مي  که از یاران مخ وص امام علي  رَنيعَ  هحَ ّ

السّکالم   وقتکي در واد  . بودم و با حضرت به پد  کوفه، یعني نجف اترف رهسرار تکدیم 

به پیکرو   ! کند وگو مي توقف کرد، دیدم که گویا با اقوامي ارت ا  برقرار نموده و با آنها گف 

 از ایدان، ایستاده بودم تا اینده خسته تدم و ندستم  به قدر  که ملول و کوفته تکدم و بکار  

. دیگر ایستادم  به قدر  که باز خسته تدم و باز ندستم  به قدر  ککه دوبکاره خسکته تکدم    

برخاستم و ایستادم و عکر   . کرد وگو مي همچنان ایستاده بود و با افراد  گف   امام علي

سکرس ردا  خکود را   . کمي اسکتراح  کنیکد  . ایستادن تما طول کدید! ا  امیر مؤمنان: کردم

این ایستادن طوالني ن کود،  ! ا  ح ه: فرمود. م تا حضرت رو  آن بندیندرو  زمین پهن کرد

وگو و اُنکس   آیا مردگان نیز گف : عر  کردم. با اواُنس وگو با مؤمني و  مگر به جه  گف 

حلقکه   بیني که حلقکه  آر ، اگر پرده از جلو  چدم تو برداتته تود، آنها را مي: دارند؟ فرمود

: آیا آنها ارواح هستند یا اجسکام؟ فرمکود  :  عر  کردم. کنند و ميوگ ندسته و با یددیگر گف 

وَ ما مِن مُؤمِن َِموتُ في بُقعَة مِذن بِقذاعِ االَر ِ اِلّذا قيذل لِرُوحِذهِ      »: سرس افزود. ارواح هستند

 هکا  دنیکا     هکی  مکؤمني در زمینکي از زمکین    اَلحِقِي بِوادِي السَّال ِ و اِنَّها لَبُقعَة مِن جَنَّذة عَذدن  

السّکالم،   همانکا واد  . السّکالم بریونکدد   تکود بکه واد    میرد، مگر اینده به روح او گفته مي نمي

  «.سرزمیني از سرزمین بهد  عدن اس 

 اهلل آملی حکایت مرحوم آیت ـ

اا حاج تیخ محمدتقي آملي، فقیه و عارف برجسکته، از تکاگردان سلسکله اوّل     مرحوم آی 

 : کند ، نقل مي آقا قاهي، استاد عالمه ط اط ایي عليالحق حاج میرزا  مرحوم آی 

آقا قاهي دو سه ساع  در ق رسکتان   دیدیم که مرحوم میرزا علي ها مي در نجف اترف مدت

ا   انسان باید زیارت کند و برگردد و بکا قرائک  فاتحکه   : با خودم گفتم. ندیند الساّلم مي واد 

ایکن اِتکدال در   . هکا پرداخک    س  که باید بدانتر  ه کارها  الزم. روح مردگان را تاد کند

هکا گذتک  و    مکدت . ترین رفیق خود دل من بود  اما به احد  ابراز ندردم  حتي به صمیمي

رفتم  تا ایندکه ت کمیم گکرفتم از نجکف      هر روز برا  استفاده از محضر استاد به خدمتش مي

این ت کمیم در ذهکنم   . تتمبودن این سفر تردید دا اترف به ایران بازگردم  ولي در م لح 
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در اطاق چند کتاب علمي و دینکي  . خواستم بخوابم ت ي مي. بود و کسي از آن اطال  ندات 

: بکا خکودم گفکتم   . تکد  رو  زمین بود و ط عاً هنگام خواب، پا  من به سو  آنها کدیده مي

قابکل  هکا درسک  در م   برخیزم و جا  خواب خود را تغییر دهم یا نه الزم نیس ؟ زیرا کتاب

در ایکن  . تکود  ها محسوب نمکي  احترامي به کتاب پا  من نیس   بلده باالتر قرار گرفته و بي

صک ح  . وگو و تردید، سرانجام بنا را بر این گذاتتم که هتک احترام نیسک  و خوابیکدم   گف 

پکس از آندکه جکواب سکالم مکرا داد،      . همان تب، به محضر استاد قاهي رفتم و سالم کردم

. احترامکي اسک    ها هم بکي  یس  به ایران بروید و پا درازکردن به سو  کتابصالح ن: فرمود

السّکالم   از واد : ایکد؟ فرمکود   از کجکا فهمیکده  : زده و هولناك تدم و گفکتم  اختیار، تگف  بي

  .ام فهمیده

در   ،برهکوت   .قکرار دارنکد   بَرَهوت  واد ماابق برخي روایات، ارواح کفار در عالم برزخ در 

 مَنِيَمِذنْ وَرَآءِ الْذ   إنَّ» :فرمکود   جعفر صادق  امام .اس   منی  در جنوب  حَضْرَمَوت  نیسرزم

  ي؛ فِذ رِيْذ السُّودُ وَ الْبُذو ُ مِذنَ الطَّ   اتُيَّإلَّا الْحَ يَذَلِكَ الْوَادِ جَاوِرُُِبَرَهُوتٍ، وَ لَا   يوَادِ: لَهُ قَالُُِ اًِوَادِ

   دِِمِنْ مَآءِ الََّّذدِ  سْقَوْنَُِ نَيبِأرْوَاحِ الْمُشْرِِْ هَايْإلَ رَاحُُِوَ   يغْدَُِبَلَهُوت  : لَهَا قَالُُِبِئْرٌ   يذَلِكَ الْوَادِ

  سکدون     و در آن واد تود مي  گفته  برهوت   واد  آن  به  که  اس    واد  کی ، منیَ  پد  در

  ککه   بَلَهوت  نام  به  اس   يچاه   ،واد  در آن .جغد  فقط  و از پرندگان  اهیس   مگر مارها ،ندارد

فلکز    نچکو   ککه  اتکامند یب  يتکا از آبک   برند آنجا مي  را به  نامدرک  ارواح ، و تامگاه  هر ص حگاه

 «. اس   با خون  تده مخلو   ،چرك  بسانو   گرم  ،گداخته

 دیدار ارواح با خانواده خود. 7

آینکد و از نزدیکک، آنهکا را مالقکات      مکي  ارواح مردگان، گاهي اوقات به دیدار خانواده خکود 

بیننکد و خوتکحال    ها  خکانواده خکود را مکي    ها و خوتي ارواح مؤمنان، تنها خوبي. کنند مي

بیننکد و غمگکین    ها  خانواده خود را مي ها و ناخدنود  توند اما ارواح کافران، فقط بد  مي

مَا ُِحِبُّ وَ ُِسْذتَرُ عَنْذهُ مَذا َِكْذرَُِ؛       أَهْلَهُ، فَيَرَيإنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَزُورُ » :فرمود  صادق امام. توند مي
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وَ مِنْهُمْ مَنْ َِزُورُ ُْذلَّ جُمُعَذةٍ، وَ   : قَالَ. مَا َِكْرَُِ وَ ُِسْتَرُ عَنْهُ مَا ُِحِبُّ  وَإنَّ الْكَافِرَ لَيَزُورُ أهْلَهُ، فَيَرَي

  امها  ؛بیند می  ،اوستشادی   را موجب  خود و آن ه  ، اهل مؤمن   قَدْرِ عَمَلِهِ  مِنْهُمْ مَنْ َِزُورُ عَلَي

خهود را    کافر نید اهل .شود می  پوشیده  از نظر ،گردد او میناخشنودی   موجب  که  ییچیدها

  کهه   ییچیدهها   امها  ؛کنهد  مهی   مشهاهده   ،اوسهت   و کراهت  ناراحتی  موجبرا   آن ه امابیند  می

  از مؤمنهان   بعضهی : فرمود  حضرق [گاه آن] .گردد می  پوشیده  از نظر  ،اوستشادی   موجب

 بهر  ،دیگهر   رسند و بعضی خود می  اهل  و متآاق  زیارق  به  یربار در روز جمعه  در هر هفته

 «.دنماین  و زیارق  را متآاق الوانند آنان خود می  مقدار عمل  حسب

 مندي مردگان از اعمال نيک بازماندگان بهره. 8

ها  عالم برزخ، این اس  که روح انسان در این عالم از اعمال نیک فرزنکدان   ویژگي یدي از

مَرَّ عِيسَى بْذنُ مَذرَِْمَ بِقَبْذرٍ ُِعَذذَّبُ     » :فرمود  پیام ر گرامي اسالم. تود مند مي و صالحان بهره

ا رَبِّ مَذرَرْتُ بِهَذذَا الْقَبْذرِ عَذا َ أوَّلَ فَكَذانَ      صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَيْ َ ُِعَذَّبُ فَقَالَ َِذ 

وحَ اللَّذهِ إِنَّذهُ   صَاحِبُهُ ُِعَذَّبُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِهِ الْعَا َ فَإِذَا هُوَ لَيْ َ ُِعَذَّبُ فَأوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ َِا رُ

حضکرت عیسکي پسکر       ى َِتِيماً فَغَفَرْتُ لَهُ بِمَا عَمِلَ ابْنُهأدْرَوَ لَهُ وَلَد  صَالِح  فَأصْلَحَ طَرِِقاً وَ آوَ

 و سال دیگکر بکر آن گکذر ککرد    . کدید که صاح ش عذاب مياز کنار ق ر  گذت   مریم

ایکن گکور گذتکتم،     رسال پیش بک ! پروردگارا: عر  کرد. دید که صاح ش در عذاب نیس 

عکزت و  صکاحب   ت ؟ خداونکد عذاب ندا ،منمودصاح ش در عذاب بود و امسال که گذر 

فرزند صالحي داتک  ککه بکه بلکوغ رسکید و راهکى را       ! خدااى روح : جالل به او وحى کرد

 «.او را آمرزیدم ،کار فرزند  جه به  ،پس .اصالح کرد و یتیمى را در پناه گرف 

همه صدقات، اعم از صدقات جاریه مانند ت سیس مؤسسات خیریه که سکود  بکرا  خلکق    

خدا جریان دارد، و یا صدقات غیرجاریه که عملي زودگکذر اسک ، همچنکین دعکا و طلکب      

مغفرت، قرائ  قرآن، انجام حج و طواف، اگر به نیاب  از پدر و مادر و یکا هکرکس دیگکر     

ممدکن اسک    . گکردد  موجب پکادا  و تکادماني آنهکا مکي     که از دنیا رفته اس ، انجام گیرد،
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فرزنککداني در زمککان حیککات پککدر و مادرتککان، آنهککا را ناراهککي کککرده باتککند  ولککي پککس از 

ککه عدکس آن    درگذتتدان طور  عمل کنند که رهای  آنها را به دسک  آورنکد  همچنکان   

بایکد همکواره بکه یادتکان     ها را از یاد ب کریم  بلدکه    گاه ن اید مرده بنابراین، هی   .ممدن اس 

باتیم و از خداوند برایدان طلب مغفرت و آمرز  کنیم و کارها  نیدي در حقدکان انجکام   

وَلد  صالِح  َِستَغفِرُ لَذهُ،  :  َِتُّ خَِّالٍ َِنتَفِعُ بها المؤمنُ مِن بَعدِ مَوتِهِ»: فرمود  امام صادق. دهیم

غَرس  َِغرَُِهُ، و صَدَقةُ ماءٍ ُِجرِِهِ، و َُنَّةٌ حَسَنَةٌ ُِؤخَذذُ بهذا    و مَُّحَف  َِقرَأ فيهِ، و قَلِيب  َِحفِرُُِ، و

فرزنهد بهالح    :  شهود  مند م  از آنرا برره ،از مرگ خود پ ش  چید است که مؤمن   ؛بَعدَُِ

 ،نمایهد  کند، چاه  کهه حفهر مه     که براد او آمرز  بطلبد، آرآن  که از رود آن التوق م 

( رو )  سهنّت  ،کنهد  نرهر آبه  کهه در راه خهدا جهارد و وآه  مه         ،نشهاند  درخت  که م 

 «.شود از او به آن عمل م  پ گیارد و  اد که از خود بر جاد م  پسندیده

در نتیجه، تا فرص  عمر در اختیارمان هس ، باید تکال  کنکیم و حیکات آتکي خکود را بکر       

م ران و امامکان  پیکا : اساس سعادت و رستگار  رقم بزنیم و بکرا  صکاح ان حکق، همچکون    

، پدران، مادران، برادران، خواهران، فرزندان، تهدا و یا معلمکان، هکدایا  معنکو     مع وم

 . بفرستیم و برا  تعالي روحدان دعا کنیم

 دار تِک ساع  چه گویکد گکو    تِک
 

 گویککدت بیککدار بککا  ا  هوتککیار   
 

 دهککد عقربککک آهسککته پنککدت مککي  
 

 دهککد تککر ز قنککدت مککي پنککد تککیرین 
 

 غفلک  هکم ز بیدکار  بتکرس    هم ز 
 

 ا  هرگکز مدکو غافکل ز درس    لحظه 
 

                                                           

 .5 1، ص  ، ج مجموعه آنار استاد شهيد مطهریمرتضي مطهری،  . 

 .53 ص ، 6، ج نواربحار األ ،يمجلس . 



 مجلس پانزدهم

 شجاعت و شهامت امام حسن

 *حسن عاشوري لنگرودياالسالم والمسلمين  حجت

 درآمد

[ تکجاع ، یعنکي  ]  ؛الطِّعَلان  عِنْلدَ  وَالصَّلبْرُ  الْلأقْرَانِ  مُوَافَقَلةُ [ الشُّجاعَةُ]»: فرمود حسن امام

 «.ناگوار  مدهااپید هنگام دلیرى و ،ن رد میادین در پایدارى

کمتر از امامکان دیگکر بکود و در     پندارند که تجاع  امام حسن مجت ي مت سفانه برخي مي 

از جنگ فاصکله گرفک  و    ،تهام  و تجاع  الزم را ندات  و به همین جه  ،میدان ن رد

از رو   ،این ت ور، پندار  اسک  باطکل یکا ایندکه گوینکده آن     . زمام امور را به معاویه سررد

مخت ر در پي آن هسکتیم    ا به گونه ،در این نوتتار. زند ورز  به این سخن دامن مي غر 

 . نماییم که نادرستي چنین پندار  را روتن

 . ها  آن بررسي تود و اهمی  و ندانه تجاع  چیستيالزم اس   ،در آغاز

                                                           

 . عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي و پژوهشگر حوزه علميه *

 .6   ، صتحف العقول،  ابن شعبه حرانى.  
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 شجاعت  یچيست

کسکي ککه در   . بودن هنگام ن رد اس   ئدلي، دلیر  و با جر تجاع ، در لغ  به معنا  قو 
 6.تود آساني اقدام کند، میان مردم، تجا  خوانده مي تدّت جنگ، دلیر باتد و به

بر  نیرو  خدم آدمي اسک  از   تجاع ، فرمان: اند تعریف تجاع  گفتهعلما  اخالق در 
 2.عقل  ها از اقدام به خواسته ،نددن آن در اقدام به کارها  خایر و نگران ،رد اوخِ

در طکرف تفکریط    ،جُک ن . اسک  ( ترسکویي )همچنین در علم اخالق تکجاع ، هکدّ جُک ن    
ایسته اقدام و انتقام، انسان هی  ککار   تجاع  قرار دارد و ع ارت اس  از اینده در موارد ت

قرار دارد که ع ارت از اقدام بکه  « باکي بي»یا « تهوّر»در طرف افرا  تجاع  نیز عنوان . ندند
 هنمکود منا از آن  ا  اس  که عقل و تر  کار  اس  که ن اید کرد و انداختن خود در مهلده

 6.اس  
نمونکه از افکرا  و تفکریط در اسکتفاده از قکوّه      ، دو «تکرس »یکا  « بزدلي»و « باکي بي»ا ی« تهور»

اسک  ککه بسکیار    « دلیکر  »و « تجاع »ناپسندند و میانگین آن دو،  ،غضب اس  که هر دو
 .اس   پسندیده

 ضرورت شجاعت رهبر جامعه

کسکي ککه   . ترین ملدات نفساني اس  ل اخالقي و از تریفیتک، تجاع  از جمله فضا بي

اَلسَّذخاءُ  »: فرمکود امکام علکي  . ها  انساني اسک   يرین ویژگت این صف  را ندارد، فاقد مهم

 ،سکخاوت و تکجاع    1 وَالشَّجاعَةُ غَرائِزُ شَرِفَةٌ، ِضَذعُهَا اللّذه َُذبحانَهُ فذيمَن أحَبَّذهُ وَامتَحَنَذهُ      

ها  واالیي هستند که خداونکد سک حان آن دو را، در وجکود هکرکس ککه دوسکتش        خ ل 
 «.گذارد داتته و او را آزموده باتد، مى

 بکه کنکد همگکان    ملده ارزتمند تجاع ، زی نده همه اسک  و اخکالق انسکاني ایجکاب مکي     
ولی  افکراد بسکتگي دارد و   ئتا حدود زیاد  بکه مسک   ،این نیاز .برردازندتح یل و تقوی  آن 

 .تود ولی  بیدتر و خایرتر باتد، نیاز به دریادلي بیدتر احساس ميئهرچه مس

                                                           

 .355  ، ص 5 ، جنامه دهخدا لغت؛ 381، ص  ، ج مجمع البحرینطریحي، .  

 .33 ، ص  ، ج جامع السعاداتمحمدمهدی نراقي، .  

 .33  ل  3  ، ص همان، ج . 3

 .1 8  ، ح16 ، ص  ، جمم ودرر الكلغرر الحكآمدی، تميمي . 3
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  ترین باتد و در اقکدامات و ت کمیم   ترین و دریادل عه باید تجا به همین مناس  ، ره ر جام
رد و کالن، از خارات احتمکالي واهمکه نداتکته باتکد و بکا قکوّت و جکدّی ،        ها  خُ  گیر
ها  خود را که با درای  و کارتناسي تهیه نمکوده، بکه اجکرا درآورد و از هکی  قکدرتي       طرح
هکا    ياز ویژگک  ،ع  همچون علکم و دانکش  روس  که در متون اسالمي، تجا ازاین. نهراسد

نْ ِكونَ عالِماً ال َِجْهَلُ وَشُذجاعاً  أوَالْاما ُ ِجِبُ »: فرمود امام علي .اس ره ر  تمرده تده 

 «.امام، باید داندمند  دانا و تجاعي نترس باتد 6 ال ِنْكل

 شجاعت يها نشانه

هنگکام ن کرد، تکهام  و     .داتتن هنگام جنگ و پیدکار اسک   ن بارز تجاع ، هراس م داق

ثاَلثَةٌ التُعرَفُ إاِلّ في ثَذالثِ  »: هفرمود که امام صادق  همچنان  تود تجاع  افراد روتن مي

سکه   2 الِعرَفُ الحَليمُ إاِلّ عِندَ الغَضَبِ واَلَ الشُّجاعُ إاِلّ عِندَ الحَربِ واَل أخٌ إاِلّ عِندَ الحاجَةِ: مَواطِنَ

تجا  جکز در جنکگ و     بردبار جز هنگام خدم: توند اخته نمياند که جز در سه جا تن کس
 « .برادر جز هنگام نیازمند 

توان توسکط آنهکا میکزان     وجود دارد که در خارج از میدان ن رد نیز مي یيها ندانهبا این همه، 
 آمکده  پیدکوایان مع کوم بکدین تکرح     زبکان در  ،ها برخي از ندانه. تجاع  افراد را تناخ 

 :اس 

تکر از خردمنکد، وجکود     تجا  6 ال أشجَعَ مِن لَبيبٍ»: فرمود امام علي :دانه زیستنخردمن .6

 «.ندارد

آفک  تکجاع ، فروگذاتکتن     1 آفَذةُ الشَّذجاعَةِ إِضذاعَةُ الحَذز ِ    »: فرمکود همو  :دوراندیدي .2

 «.دوراندیدي اس 

 .عزّتي اس  آمکاده  ،تجاع  5 ظاهِرٌاَلشَّجاعَةُ عِزٌّ حاضِرٌ، اَلجُبنُ ذُلٌّ »: فرمود باز :عزت نفس .6

 «.ذلّتي اس  آتدار ،ترس

                                                           

 . 5  ، ص1  ج ،نواراأل بحارمجلسي،  . 

 .5 ، ح5   ، ص58 همان، ج.  

 . 115  ، ح353 ، ص6 ، جغرر الحكم ودرر الكلم آمدی،تميمي . 3

 .3538 ، ح11  ، ص3 همان، ج. 3

 .  15 ، ح 1  ، ص  همان، ج. 1



 

 

 

 
911    9314رمضان ويژة توشه راهيان نور  ره 

ا  از تکجاع    ص ر، گونکه  6 وَالََّّْبْرُ شَجاعَةٌ»: فرمود چنین هم :بردبار  در برابر مددالت .1

 «.اس 

فْ ِ السَّذخَاءِ بِذالنَّ  ... جُبِلَتِ الشَّذجَاعَةُ عَلَذي ثَلَذاثِ طَبَذائِعَ    »: فرمودنیز  :فداکار  در میدان ن رد .5

رِ امتیکاز    ،انکد ککه هریکک    سرتکته  ویژگيتجاع  را با سه  2 ...وَالْأنَفَةِ مِنَ الذُّلِّ وَطَلَبِ الذِّْ

 «. ...یيو نامجو( ر بار ذل  نرفتنیز)داتتن از ذل   ننگ  ،فداکار... : ویژه دارد

 شجاعت و شهامت امام مجتبی

بکه   در وجود امکام مجت کي   ،یادآور تدیم گفته پیش روایات درکه   ا پنجگانهها   ویژگي

 .پردازیم مي ها بررسي این ویژگي اخت ار به بهدر ذیل، . کامل وجود دارد  ا گونه

 خردمندانه زیستن .1

زیسک     هکا  از تاخ که  .خردمندانکه زیسک    خکویش،  در تمکام عمکر   حضرت مجت ي

ور  فکرا  و تفکریط غوطکه   در ا ،که عاقل ن اتکد  آن. دور  از افرا  و تفریط اس  ،خردمندانه

 رو، ازایکن . معتکدل دارد  راه و روتکي  در زنکدگي  ،عاقل 6«.و مُفرِّطٌأاَلجاهِلُ اِمّا مُفرِطٌ »: اس 

 ، نیز زمکاني حضرت هنگامي که در رأس قدرت بود. معتدل بود امام مجت ي سیره و رو 

و  منکد بکود   از ث ات خکوبي بهکره   ،به قرارداد صلح قرار گرف  و غیر آن که در برابر معترهان 

 .هرگز برخالف طریق اعتدال کار  ندرد

 دوراندیشی .2

اقکدام بکه    حضرت، روتن دوراندیديها   ندانهاز  .ش بودندیامام حسن دوراند ،بدون تک

إِنَّ لِلسَّذخَاءِ مِقْذدَاراً فَذإِنْ زَادَ عَلَيذهِ فَهُذوَ ََذرَف        »: فرمکود  امام عسدر  .معاهده صلح اس 

شَّجَاعَةِ مِقْذدَاراً  لِلْحَزْ ِ مِقْدَاراً فَإِنْ زَادَ عَلَيهِ فَهُوَ جُبْنٌ وَلِلِاقْتََِّادِ مِقْدَاراً فَإِنْ زَادَ عَلَيهِ فَهُوَ بُخْلٌ وَلِلوَ

. ني دارد و اگر بر آن افزوده گردد، اسراف اسک  مقدار معیّ ،سخاوت 1 فَإِنْ زَادَ عَلَيهِ فَهُوَ تَهَوُّر 

                                                           

 .3، حكمت نهج البالغهصبحي صالح، .  

   .  3، ص  تحف العقولابن شعبه حراني،  . 

 .51 ، حكمتالبالغهنهج صبحي صالح،  .3

 . 33 ، ص 66  ، ج بحار األنوارمجلسي، . 3
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رو  اندازه دارد و اگر از آن تجکاوز   میانه. ندازه دارد و اگر از آن گذت ، ترس اس احتیا  ا

 «.باکي اس  بي ،تجاع  اندازه دارد و اگر از آن گذت . کرد، بخل اس 

 .خوبي حد و مرز تجاع  و دوراندیدي را تناختند و آن را پیاده نمودند به امام مجت ي

 عزت نفس .3

و افتخارها، زیکر سکایه    ها ها، سربلند  تمام عزت. گردد از بندگي خدا حاصل مى ،عزت نفس

اسک  ککه در    از م ادیق کامل بندگان مقرب الهي، امام حسکن مجت کي  . بندگي خداس 

دیکد و خکوف عظمک  الهکي      تمام حاالت رو به سو  خدا دات ، خود را در محضر او مي

إِذَا أرَدْتَ عِذزّاً بِلَذا عَشِذيرَةٍ وَهَيبَذةً بِلَذا      »: فرمایکد  حضرت مکي  .ر کرده بودسراسر وجود او را پُ

هرگاه بخکواهي عزتکي بکدون     6 َُلْطَانٍ ذ فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعَِّْيةِ اللَّهِ إِلَي عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل 

هکي  از خوار  مع کی  ال  دباتي، بای هاتتدسلان   نبدون داتت هی تي ، وقوم و ق یلهداتتن 

 زیر بار ذل  گناه و نافرماني خداوند نرو  و به سو  عکزت طاعک  خداونکد    و بیرون بیایي

 «.آور   رو بلندمرت ه

دربکاره راز ایکن    یداناز ا وقتي. تد ا  زرد مي لرزید و چهره حضرت هنگام وهو بدنش مي

َّْذفَرَّ لَوْنُذهُ وَتَرْتَعِذدَ    ِرَبِّ الْعَذرْ ِ أنْ   يدَِذ نَ يْلِّ مَنْ وَقَفَ بَذ  يحَ ٌّ عَلَ»: امر سؤال تد، فرمود

الزم اس  که از عظمک  خکدا رنگکش     ،ایستد بر هرکسي که در پیدگاه خداوند مي 2 مَفَاصِلُه

 «.و اندامش به لرزه افتدتود زرد 

ککرد و عرهکه    گرفک ، سکر بکه سکو  آسکمان بلنکد مکي        وقتي که در آستانه مسجد قرار مى

لِ يذ بِجَمِ يحِ مَا عِنْذدِ يءُ فَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِ يا مُحْسِنُ قَدْ أتَاو الْمُسِِفُك بِبَابِك يضَ يإِلَهِ»: دات  مي

بنکده گنهدکار بکه    ! کننکده  ا  احسکان  .ات ایسکتاده    در خانهمهمان !خدایا 6 مِا ْرِِمَا عِنْدَو 

ا  خکدا   . درگذر ،خوبي آنچه نزد توس ، از بد  آنچه نزد من اس  به پس.  سو  تو آمده

 «.بخدنده

                                                           

 .35 ، ص 33ج  همان،.  

 .335، ص 33همان، ج .  

 .همان. 3
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عابدترین، زاهدترین و برترین مردم زمکان خکویش    حسن بن علي»: فرمود امام صادق

همیده این گونه بود که اگکر یکاد     .پیاده و گاهي پا برهنه بود ،آورد مي  جا هرگاه حج به .بود

گریکه  ککرد،   وقتي یاد  از گذتتن از صرا  مکي . کرد د، گریه مينمو از مرگ، ق ر و قیام  مي

ککرد، صکدا     تدن در پیدگاه الهي برا  حساب و کتکاب مکي   وقتي یاد  از عرهه .نمود مي

ایسکتاد،   هرگاه برا  نماز مکي  .افتاد کرد و بیهو  مي تا آنجا که غش مي  تد حضرت بلند مي

ککرد، ماننکد    هر وق  از بهدک  و جهکنم یکاد مکي     .لرزید در مقابل خدا مي  بند بند وجود

 6«.کرد چید و از خداوند بهد  را درخواس  ميیپ مي به خود مارگزیده

 جانبازي در ميدان نبرد  .4

به تهادت تاریخ، فرد  تجا  و بکا تکهام  بکود و هرگکز در میکدان جنکگ        امام حسن

 .ترس و بیم در وجود او راه ندات  و همواره آماده جهاد و م ارزه در راه خدا بود

 جنگ جملـ 

جنگیکد و   در خط مقدم ج هه مکي  علي ،ناود امیر المؤمندر جنگ جمل، در رکاب پدر خ

گرف  و بر قلکب سکراه دتکمن حمکالت سکختي       س ق  مى از یاران دالور و تجا  علي

پیش از ترو  جنگ نیز، به دستور پدر، همراه عمار یاسر و تني چند از یکاران، وارد   2.کرد مي

 6.کوفه تد و مردم کوفه را جه  ترک  در جهاد دعوت کرد

حدومک     هکا  دکي از مهکره  ی ،وقتي وارد کوفه تد که هنوز ابوموسي اتعر  امام حسن

و از  ورزیکد  مکي   مخالفک  و با حدوم  عادالنه امیر مؤمنان، علکي  بود بر سر کار ،عثمان

                                                           

زَمَانِلهِ وَ   يکلانَ َْعْبَلدَ النَّلاسِ فِل     طَالِلبٍ  يبْنِ َْبِ يْنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِ» :55  ، صاماليشيخ صدوق، .  

اً وَ کانَ إِذَا ذَکرَ الْمَوْتَ بَكلي وَ إِذَا ذَکلرَ الْقَبْلرَ    يحَافِ ياً وَ رُبَّمَا مَشَيَْزْهَدَهُمْ وَ َْفْضَلَهُمْ وَ کانَ إِذَا حَجَّ حَجَّ مَاشِ

ذِکرُهُ  ياللَّهِ تَعَالَ يبَكي وَ إِذَا ذَکرَ الْعَرٌَْ عَلَ الصِّرَاطِ يبَكي وَ إِذَا ذَکرَ الْبَعْثَ وَ النُّشُورَ بَكي وَ إِذَا ذَکرَ الْمَمَرَّ عَلَ

رَبِّهِ عَزَّ وَ جَللَّ وَ کلانَ إِذَا ذَکلرَ     یدَینَ يصَلَاتِهِ تَرْتَعِدُ فَرَائِصُهُ بَ يهِ مِنْهَا وَ کانَ إِذَا قَاٌَ فِيعَلَ يغْشَیشَهَقَ شَهْقَةً 

 «.... مِيالسَّلِالْجَنَّةَ وَ النَّارَ اضْطَرَبَ اضْطِرَابَ 

 .6 ، ص  ج ، سيرة ايئمة اينني عشرهاشم معروف الحسني، .  

 .همان. 3
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بکا  . ککرد  جلوگیر  مي ،تدنان جن ش مسلمانان جه  پدتی اني از م ارزه آن حضرت با پیمان

از مردم تهر کوفکه را بکه میکدان    نفر هزار  هبدون ترس بیش از نُ حسن بن علي ،این حال

 6.جنگ گسیل دات 

امیکر  . علمکدار لدکدر بکود    طالکب  يبکن ابک   يفرزنکد علک   ،هیک محمد حنف ،در همین جنگ

ر یک زه و تیدتمن با هربات ن يول  ه حمله کردیمحمد حنف. به او فرمان حمله داد ناالمؤمن

از هکربات  : حضرت خود را به او رساند و فرمکود . بازماند  درویاو را گرف  و از پ  جلو

از هکعف   يعلک . بکاز متوقکف تکد    يولک   کرد  درویپ  قدر! دتمن مترس، حمله کن

 مِقذائِ بِ هُبَرَضَذ فَ»  ک آمد و با ق ضه تمدیر بکه دوتکش کوبیکد   یخاطر تد، نزد فرزند  آزرده

 6«.ا  هعف و ترس را از مادرت ارث برده 2 كَمِّأن مِ رقٌعِ كََْدرَأ»: سرس فرمود« .هِيفََِ

اگکر ماننکد حسکن    . ا  ترس را از مادرت ارث برده  م ندار يترس ،من که پدر تو هستم يعنی

 .  دیترس ، نمييداتت چون حضرت فاطمه  مادر مجت ي

مراتکب از ایدکان    بکه  اما امام مجت ي  ن اید فرامو  کرد که محمد بن حنفیه نیز تجا  بود

 .بود تر تجا 

نیکزه را گرفک  و بکه سکو  تکتر      او . داد حسکن سرس حضرت نیزه را گرف  و به امکام  

. چدیکد  ا  خون مکي  که از نوك نیزه درحالي  بازگد  يعایده تاخ  و پس از مدتي کوتاه

بکه او   ناامیکر مؤمنک  . تده و نیزه خونین نگریس  و ترمنده تد محمد حنفیه به تتر نحر

 1«.اس  و تو فرزند علي پیام ر[ فاطمه و]ترمنده ندو  زیرا او فرزند »: فرمود

 جنگ صفينـ 

حضرت در جنگ صفین، در بسیج عمومي نیروها برا  جنگ بکا معاویکه، نقکش مهمکي بکه      

و سرکوبي خائنکان   رتور، مردم کوفه را به جهاد در رکاب عليعهده دات  و با سخنان پُ

 5.م دعوت نمودو دتمنان اسال

                                                           

 . 3 ، ص 3، ج الكامل في التاریخابن انير، .  

 .31  ، ص 1 ، جفي الكتاب والسنة والتاریخ  طالب موسوعة ايماٌ علي بن ابيشهری،  محمد محمدی ری.  

 .315ص  ، 3  ، ج مكتب اهل بيت روایات تربيتى ازمحمدتقي فلسفي، . 3

 .35  ص ،حقایق پنهاناحمد زماني،  .3

 .3  ، ص صفين ةوقعنصر بن مزاحم، . 1
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از یکاران خکود    آمادگي او برا  جان از  در راه خدا بکه قکدر  بکود ککه حضکرت امیکر      

بکا   را از پیدتاز  در جنگ باز دارند تا نسکل پیکام ر   خواس  که او و برادر  حسین

  6.تدن این دو از بین نرود کدته

 ها صبر در دشواري .5

. مددل طغیانگر  معاویه اسک   ،آن حضرتگیر در دوره امام   ها  مهم و نفس  از دتوار

و  هکا  وارث دتوار  امام حسن .رو تدند به بنگریم که حضرت با این دتوار  چگونه رو

امکور   ،پیش بر سکر راه تحقکق حدومک  اسکالمي پدیکد آمکده       ها مددالتي اس  که از سال

 اترافیتي که به ره ر  معاویه از نو جکان گرفتکه    مسلمانان را با خار جد  مواجه کرده بود

تککده در ع ککر عثمککان در مقابککل امککام قککرار دارنککد و     اسکک  و ط قککات ممتککاز و احیککا  

 برخي از صحابه پیکام ر  .اند خوردگان صفوف مدرکان در مقام ره ر  قرار گرفته تدس 

جسکتند،   ت کرك مکي   آنان که به قنداقه امام حسکن   در خدم  معاویه و پول او قرار دارند

کنند ککه نتیجکه    اعالم موجودی  مي  فهم، همچنان خوارج کج .اند آورده  امروز به معاویه رو

 .امیه اس  ها  بني  افدار منحط آنان، ناامني و تقوی  اخاللگر

، فری دکار، سکرکرده غکارتگران و تجسکم همکه       ها  تیااني، نژادگکرا  سم ل سیاس  ،معاویه

بکا ایکن همکه، امکام در ق کال      . قکرار دارد  نا بزرگي سر راه امام حسکن امیه، ما بني  ها ایده

ککه   اسک    ا دارد؟ حفظ کیکان اسکالم و امک ، وظیفکه      ا اسالم، ام  و دتمنان چه وظیفه

 .اندیدد حضرت به آن مي

 پيش رو يها گزینه

 :کنیم پیش رو  امام قرار دات  که آنها را بررسي ميچند گزینه  ،این مددل بزرگ حل برا 

 اندرز  .1

ممدکن   .ا  معاویه قکرار دارد  دتمن دیرینه ،و در سو  دیگر ،امام و هوادارانش در یک سو

از خدا و قیام  و حساب و کتکاب بگویکد    ،بر امام اس  که و  را پند دهد: دوت هاس  گفت

 .را یادآور تود خدا  رسول و سنّ

                                                           

 .1 ، ص   ، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ابن ابي.  
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معاویه و حزب قدرتمند امو  که تا به امروز این قدر قدرتمند ندده و منتظر فرصکتي بودنکد   

و دسک  از   آینکد  کوتکاه مکي   حضکرت،  را محو نمایند، آیا با ن یح  سن  پیام رتا اسالم و 

 این نسخه تفابخش نیسک   ،تردید يب. منفي اس  ،پاسخ بدیهي اس  که ؟دارند دتمني برمي

 .ا مهار نمودرامیه  افزایش بني به قدرت تیااني رو ه موعظه،به وسیل تود نميو 

 ،چراکه معاویه در سال فتح مدکه   این راه را عملي بدانندجا  بسي تگفتي اس  اگر کساني 

وجود او با داتتن پدر  چکون ابوسکفیان و مکادر  چکون      ،اسالم زباني آورد و به هی  وجه

 بردن نام پیکام ر  بین او بارها به انهدام اسالم و از. ندارد  با اسالم سازگار ،هند جگرخوار

 . اقرار نمود

 گيري بدون شرط از حکومت  کناره .2

این راهي اس  که بکا هکی  معیکار  قابکل     . گیر  بدون تر  از حدوم  بود کناره ،راه دیگر

 .چه رسد به امام مجت ي  تواند این گونه باتد نمي يق ول نیس   هی  مسلمان

 اقدام نظامی  .3

ایکن،   ،در بدو امر .معاویه اس  از میان برداتتن به منظورجنگ و درگیر  نظامي  ،سومین راه

امکا بکا بررسکي همکه       تود راه حل خوبي برا  مددل باند امو  و طغیان معاویه تمرده مي

این نسخه هم به عالج جامعه منجکر نخواهکد   عمل به  تود که روتن مي ترایط و موقعی ،

احتمکال پیکروز  را    ها،وجود دارد که با وجود آن  ا موانا عدیده ،چراکه برا  این اقدام تد 

 : توان به موارد ذیل اتاره کرد موانا مي از جمله  دهد به صفر کاهش مي

رکینکه  دلکي پُ  پرداختند و نس   به امام علکي  ک وجود خوارج که گاهي به ایجاد ناامني مي

  .خواستند که پدر  را لعن کند و خود توبه نماید مي داتتند حتي از امام مجت ي

هکا    نتیجکه جنکگ   ،سسکتي و تن لکي   !ک سستي و تن لي مردم از ن رد و درگیرتدن با تکامیان 

  .ناکثین، قاساین و مارقین بود

 .فکجان بر من و کارآمد و یاران مخلص ؤک کم ود نیروها  م

یک  خکویش، حکدیث آسکایش جعکل      طل اني که همواره برا  حفکظ جکان و موقع   ک عافی 

 .کردند مي
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 امکام . سکتون پکنجم دتکمن    ،به اصاالح امکروز   و ک وجود خائنان و جاسوسان معاویه
هزار نفر بکه جنکگ معاویکه فرسکتاد حتکي بکا        ع یداا بن ع اس، پسرعمو  خود را با دوازده

بکه  ، تدن دتهدو نفر را جاندین او قرار داد که در صورت خار و ک ،ا  که دات  دوراندیدي
ع یداا بن ع اس با وعده یک میلیون درهم که ن ف آن نقد بکود، همکراه   . ندنجا  هم بندی

هکزار نفکر  او نیکرو     به سو  معاویه تتاف  و بکه سکراه ت ک     ،هزار نفر از سراهیان هد 
دیگر  هم با پان دهزار درهم به همراهي دویس  نفر از خاصان خکود، بکه سکو     . بخدید

 . معاویه گریخ
 و بکریم  مکا از تکو فرمکان مکي     :که از یک طرف به معاویه نامه نوتته بودنکد  يک وجود منافقان

   امکا دهیم حسن بن علي را به تو تحویل مي ،هرچه زودتر به عراق بیا که وقتي نزدیک تد 

 6  فَمُرْنَذا بِذأمْرِو  عُونَ لَك يوَنَحْنُ السَّامِعُونَ الْمُطِ»: گفتند آمدند و مى نزد امام مي ،از طرف دیگر

 «.ما را فرمان ده ،به هرچه خواهي .دهیم ما گو  به فرمان تو مي .تو جاندین پدرت هستي
ر از غات گسترده و پُک یبودند که با ت ل ياهل تام، مردم .هیان معاویاطراف يو ناآگاه  خ ر يک ب

 . تده بودند ينیرنگ معاویه، دتمن علي و آل عل
 .ن ود بر کسي پوتیدههاتم  يتان با بن نهیرید يان که دتمنیک وجود امو

ره، یابکوهر  :همچکون  ،ثیحکد   ا و جاعالن حرفه  و واعظان دربار یانتدارک وجود م لغان خ

آن، معاویکه    بن تع ه ککه در ازا  ةري، مغةارطا عمرو بن عاص، سمره بن جندب، بسر بن ابي

 .سررد حدوم  تهرها را به آنان مي يبه صورت کت 
تکد و   د اکتفا ميیبه ظواهر آن با ،ن دوره حساسین که حداقل در ایمدتب و تعائر د  ک فنا

در آغکاز راه بکود و    ،اسکالم . نمکود  ان بر دین و احدام آن حفکظ مکي  یجامعه را از حال  ع 
  ه را بکرا یک بکود ککه معاو    زیک همان چ ،نیا .کامل آن بودند  ن نابودیماهر در کم يراهزنان
 . کرد مي  اریبه اهداف تومش  يابیدست

تکا جکایي ککه در      بنکدد  معاویه با امرراطور  روم ترقي پیوند برادر  مي .ک خار حمله روم

معاویکه متعهکد تککد   »: نویسکد  یعقککوبي مکي . او را پنکاه دهنکد   صکورت تدسک  از علکي   

له را این مسکئ  امام حسن. صدهزار دینار به دول  روم بدهد تا با آنان صلح برقرار کند یک
 2«.دریاف  و از خار حمله روم به کدور اسالمي جلوگیر  کرد

                                                           

 .153ص  ،  ، جالخرائج والجرائحالدین راوندی،  قطب.  

 .16 ، ص   ج، تاریخ یعقوبىاحمد بن واضح یعقوبي، .  
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مراتب بکیش از   زیانش به و اقدام نظامي عاقالنه نیس  ،با توجه به این همه مددالت و موانا

 . باتد نفا احتمالي آن مي

 مشروط  يريگ کناره .4

هکا  فرهنگکي    آوردن بکه تکال     مدرو  و رو  ریگ کناره گزینه پیش رو  امام،ن یچهارم

: به معاویکه نوتک     ا امام در این باره در پاسخ نامه. جز این ندات   ا حضرت چاره. اس 

تِكَ ذ ََذمِعْتُهُ مِذنْ    يأهْلِ بَ يكَ وَعَلَيذ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَ  يتِيوَلِأهْلِ بَ يوَالْخِلَافَةُلِ يإِنَّمَا هَذَا الْأمْرُلِ»

نَ ذ مَذا ََذلَّمْتُ لَذك وَلَذا      ِرَ مُنْكذرِ يذ غَ ينَ بِحَقِّذ ينَ ذ عَارِفِ ِلَوْ وَجَدْتُ صَابِرِ وَاللَّهِ رََُولِ اللَّهِ

تکو  خانکدان  بر تکو و   ،ن مقامیا .  من اس یاز من و اهل ب ،مقام خالف  6 دُِتُك مَا تُرِيأعْطَ

را که صکابر و عکارف     اگر افراد .دمیتن ن موهو  را از رسول خدایمن ا. باتد حرام مي

 « .رفتمیپذ  را نمي تتدم و پیدنهاد م تو نميیافتم، هرگز تسلی ي، مبودند به حق من

تکهام  و تکجاع  الزم در اتخکاذ     ،بسیار  از تجاعان عالم در مواجهه با چنین وهکعیتي 

بکا معاهکده خکویش توانسک  معاویکه و       بن علکي  حسن   امات میم خردمندانه را ندارند

 .ناکام بگذارد را در هدف انهدام دین ن و  و محو نام پیام ر اسالمحزب امو  

  با تجاع  تمام به تال  فرهنگکي رو  ،گیر  از قدرت سیاسي بعد از کناره امام مجت ي

داد و آتکدارا از اعمکال    هرگز در بیان حق و دفا  از حریم اسالم نرمش ندان نمي امام. آورد

پکروا   امیکه را بکي   و سوابق زت  و ننگین او و دودمکان بنکي   کرد هد اسالمي معاویه انتقاد مي

داران  ها  کوبنده حضرت با معاویکه و مکزدوران و طکرف    مناظرات و احتجاج .دنمو فا  مي

 ،بن تکع ه و مکروان حدکم    مغيرةسفیان، ولید بن عق ه،  بن ابي عتبةبن عاص،  عمرو :نظیر ،او

 2.تاهد این معناس 

حضرت حتي پس از انعقاد پیمان صلح که قدرت معاویه افزایش یافک  و مکوقعیتش بیدکتر    

هکا  صکلح خکود و     از ورود معاویه به کوفه، برفراز من کر ندسک  و انگیکزه   پس تث ی  تد، 

                                                           

 .31، ص 33 ج ،بحار األنوار، مجلسي.  

 .11 ل 33 ، ص احتجاجطبرسي، .  
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بکا اتکاره بکه نقکا       ،گاه در حضور هر دو گکروه  را بیان نمود و آن امتیازات خاندان علي

 6.  از رو  او انتقاد کردهعف معاویه با تدت و صراح

به معاویه خ کر رسکید   . خوارج تمام قوا  خود را برهد معاویه بسیج کردند ،در این موقعی 

، یدي از سران خوارج، برهد او قیام کرده و سراهي دور خود گکرد آورده  «حوثره اسد » که

لي مایکا  و برا  آنده وانمود کند که حسن بن ع یشمعاویه، برا  تث ی  موقعی  خو. اس 

اوس ، به حضرت که راه مدینه را در پیش گرفته بود، پیکام فرسکتاد ککه تکور  حکوثره را      

 .سرکوب کند و سرس به سفر  ادامه دهد

بکرا    2 ...فَذاِنِّي تَرَْتُذك لََِّذالحِ االُمِّذه    » :از جمله فرمکود   امام به پیام او با تهام  پاسخ داد

اگر قرار به جنگ باتد، پیش از هکرکس  . ردمحفظ جان مسلمانان از جنگ با تو خوددار  ک

 « .تر اس  از جنگ با خوارج الزم ،م ارزه با تو  باید با تو بجنگم

فرزند کسي اسک  ککه بکه هکر کجکا       ،او»: گف  مى امام حسنها    معاویه درباره دالور

نترس بکود   آن اس  که حضرتکنایه از این بیان،  6«.رف ، مرگ نیز همواره به دن الش بود مي

 .هراسید از مرگ نمي گاه  هی  و

                                                           

 .16 همان، ص .  

؛ مهلدی  315، ص 3، ج الكامل فلي التلاریخ  ؛ ابن انير،  58، ص 1، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ابن ابي.  

 .53، ص سيره پيشوایانپيشوایي، 

 .53، ص 3، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ابن ابي. 3



 مجلس شانزدهم

 یاز زندگ یتمندیرضا عوامل

 * االسالم والمسلمين دكتر عباس پسنديده حجت

 اشاره

هکا  روحکي انسکان در جامعکه      اساسي که نقش مهمي در به کود بحکران  یدي از موهوعات 

توانکد   از جمله عواملي ککه مکي  . ها  آرامش و آسایش رواني اس  امروز  دارد، تحقق زمینه

نگکر  مناقکي    خوبي این هدف را ت مین کند، رهایتمند  قل ي از وهعی  زندگي و مث   به

رها  دیني همچون اعتقاد به مقکدّرات الهکي   بدیهي اس ، باو. به وقایا پیرامون خویش اس 

تواند ساح رهامند  انسان از زندگاني را به طور چدکمگیر    و ص ر در برابر مددالت، مي

ها  روحي و رواني بینجامکد و آرامکش حقیقکي را     افزایش دهد و در عمل، به درمان بیمار 

« رهکا »سک  ککه از سرچدکمه    برا  او به ارمغان بیاورد  چه اینده ندانه مؤمنان راستین آن ا

نوتند و در پرتو ع ودی  و معنوی ، پروردگار نیز از آنکان راهکي گدکته، م کداق آیکه       مي

 .اند تده 6«رَضِيَ اللّهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنه»

                                                           

 .حدیث علوٌعضو هيئت علمي دانشگاه * 

 « .اند خداوند از ایشان رضایت دارد و آنان نيز از خداوند راضي»:   مجادله، آیه .  
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نگکر    مت سفانه، س ک زندگي انسان معاصر، نگر  ماد  او به دنیا را تقوی  نموده و منفکي 

ها  روحي منجکر تکده، ناتکدر  و ناتکدی ایي      ها، به بروز اهاراب و نارهایتي او از داتته

 . ها داده اس  ها  خداوند و ص ر در برابر سختي جا  خود را به سراس از نعم 

 . پردازیم ساز رهایتمند  از زندگي مي عوامل زمینه در این نوتتار، به بررسي

 ساز رضایتمندي در زندگیعوامل زمينه

تمار  در زندگي جلوه دارد که مالکوب و خوتکایند ماسک  و بکه سکفار        ها  بي نعم 

دین، باید در برابر آنها تدرگزار باتیم تا طعم گوارا  رهامند  را بچدکیم  امکا حکوادث و    

در ایکن  . باتکند  زندگي وجود دارند که برایمان دتوار و ناخوتکایند مکي   هایي نیز در واقعی 

گونه مواقا، به توصیه دین باید ص ر و بردبار  را پیده خکود سکازیم تکا بکه رهکایتمند  و      

 .آرامش دس  یابیم

 :اند از سازند، ع ارت به طور کلي، عواملي که زمینه رهایتمند  انسان از زندگي را فراهم مي

 ها ه نعمتتوجه ب. 1

  تواند احساس خوت ختي را به انسکان دهکد   ها  فراواني در زندگي وجود دارد که مي نعم 

مند  یتتک ثیر چنکداني در رهکا    ،«وجود نعمک  ». ت ثیر خود را ندارند ،اند ولي چون ناتناخته

. عامکل رهکای  از زنکدگي اسک      هکا  الهکي،   و توجه به عنایک  « درك نعم »   بلدهندارد

 .هاس  ها و تناخ  نعم  مند ، درك داتتهیتاه رسیدن به احساس رهار ،بنابراین

هکا   داتکته . 2هکا  مکاد     داتکته . 6: ها  زندگي، در دو ساح قابکل بررسکي اسک    داتته

در  اسالم، نعم  را در هر دو ساح مورد توجه قرار داده اسک   رسکول خکدا   . غیرماد 

 : فرماید این باره مي

أَوْ مَلْذبَ ٍ فَقَذدْ قََُّذرَ عَمَلُذهُ وَ دَنَذا        أَوْ مَشْذرَبٍ   مَطْعَذمٍ   نِعْمَةً إِلَّا فِي  عَلَيْهِ  عَزَّ وَ جَلَ  َِرَ لِلَّهِ  لَمْ  مَنْ»

هرکه نعم  خدا  بلندمرت که را فقکط در خکوراك یکا نوتکیدني یکا پوتکاك ب ینکد،          6 عَذَابُهُ

 «.گمان عملش کوتاه و عذابش نزدیک باتد بي

                                                           

 .1، ح 6 3، ص  ، ج الكافيکليني، .  
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 :فرماید مي امام علي. ها نیز نقش مهمي در رهامند  دارد تناخ  کامل از نعم 

فَاذُْْرْ مَا خَََّّكَ اللَّهُ بِهِ مِنْ دِِنِكَ وَ صَذرَفَهُ عَذنْ غَيْذرِوَ      عَنْكَ  الدُّنْيَا فَزُوِيَ  شَيْئاً مِنَ  إِذَا طَلَبْتَ»

 هرگکاه چیکز  از دنیکا خواسکتي و از تکو بکاز       6 بِمَا فَاتَكَفَإِنَّ ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ تَسْتَحِ َّ نَفْسَكَ 

بکه جکا     ،داتته که این که خداوند به تو داده و از دیگران باز ،به یاد آور دین  را ،داتته تد 

 «.سزاوارتر اس  ،ا  آنچه از دس  داده

 سنجش زندگی خود با دیگران. 2

یعنکي   ،مقایسکه . اسک  « مقایسه»رو  ها  زندگي، استفاده از  ها  تناخ  داتته یدي از راه

در . مایل اس  زندگي خکود را ارزیکابي کنکد    ،انسان. سنجش زندگي خود با زندگي دیگران

ورد هکا ر. کنکد  و کامیابي یا عکدم آن را تناسکایي مکي    یشموقعی  زندگي خوآدمي، مقایسه 

ناخرسکند  و  مقایسه، تادماني و رهای  از زندگي همکراه بکا امیکد و پویکایي اسک  و یکا       

 .نارهایتي از زندگي همراه با ناامید  و ناتواني

تکود ککه    با وها کساني که در موقعی  برتر  قرار دارند، س ب مکي  یدتنمقایسه وها خو

 :فرماید مي امام صادق. انسان آنچه را دارد، کوچک و ناچیز بدمارد

ي أَِْدِي أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَمَنْ مَدَّ طَرْفَهُ إِلَى ذَلِذكَ طَذالَ حُزْنُذهُ وَ    مَا فِ  إِلَى  تَمُدُّوا أَطْرَافَكُمْ  أَنْ  وَ إَِِّاُْمْ»

بررهیزیکد از ایندکه بکه آنچکه در دسک        2  لَمْ ُِشْفَ غَيْظُهُ وَ اَْتََّْغَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ عِنْدَُِ فَيَقِلُّ شُكْرُُِ

او طوالني گردد و خدکم  س ، چدم بدوزید که هرکس به آن چدم بدوزد، حزن داران ادنیا

 ،تککمرد و در نتیجککه گیککرد و نعمکک  الهککي را کککه نککزد اوسکک ، کوچککک مککي آرام نمککيو  

 «.یابد سراسگزار  او کاهش مي

 نقا  مث   و امیدوارکننکده زنکدگي را ککه    ترند، سنجش زندگي خود با کساني که از ما پایین

رسکول  . دهکد  ر دیکد فکرد قکرار مکي    کند و در برابک  ، هویدا ميتود ميها پنهان  از دیده معموالً

کنکد ککه از    ، بکه او توصکیه مکي   نمایکد خواهد کسي همانند ابوذر را تربی   وقتي مي خدا

تکر از خکویش    کند  بلده به زنکدگي پکایین   پرهیز زندگي خویش با افراد برتر از خود مقایسه

 :گوید در این باره مي ابوذر، .بنگرد

                                                           

 .331، ص کنز الفوائد، كراجكىمحمد بن علي ال؛ 31  ، ص 5  ج، األنوار بحارمجلسي،  . 

 .368، ص 51ج ، بحار األنوار مجلسي، . 
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 6 ...وَ لَا أَنْظُرَ إِلَى مَذنْ هُذوَ فَذوْقِي     هُوَ دُونِي  مَنْ  أَنْظُرَ إِلَى  أَوْصَانِي أَنْ: أَوْصَانِي رََُولُ اللَّهِ بِسَبْعٍ»
تر از من اس  نگکاه ککنم و    اینده به کسي که پایین: مرا به هف  چیز سفار  کرد رسول خدا

 «. ...ننگرم به کسي که باالتر از من اس 

 :فرماید به حمران بن اعین مي امام صادق

ا   2 الْمَقْدُرَةِ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَذكَ فِذي الْمَقْذدُرَةِ     فِي  هُوَ دُونَكَ  مَنْ  انْظُرْ إِلَى! َِا حُمْرَانُ»

تر اس  نگاه کن و به کسي ککه در زنکدگي از تکو     به کسي که در زندگي از تو پایین! حمران

 «.نگرم ،باالتر اس 

 ها واقعيت همسویی با. 3

تکدن ایکن    دنیکا را محکل بکرآورده    ،رو ازایکن  .طالب راحتي، آسایش و کامجویي اس  ،انسان

اما واقعی  ایکن اسک  ککه دنیکا       خواهیم که چنین باتد کم مي دانیم و یا دس  ها مي خواسته

هکا بکه    و واقعیک   هکا ناهماهنگي میکان انتظار  به همین جه ،. محل راحتي و آسایش نیس 

 :فرماید مي رسول خدا. تود آید و موجب احساس ناکامي مي وجود مي

 6 َِطْلُبُونَهَا فِذي الذدُّنْيَا فَلَذا َِجِذدُونَهَا      الْجَنَّةِ وَ النَّاسُ  الرَّاحَةَ فِي  وَضَعْتُ...  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ َِقُولُ»

آسایش را در بهدک  قکرار دادم و مکردم آن را در دنیکا     . .. :فرماید مي بلندمرت ههمانا خداوند 

 «.یابند آن را نمي پس،. جویند مي

احسکاس ناککامي موجکب افسکردگي و       تکود  یافتن آنچه وجود ندارد به ناککامي منجکر مکي   

 . نارهایتي خواهد تد

 ي طوالنیآرزوهانداشتن . 4

 کنکد و دنیکا ظرفیک     اوز مکي یعني آرزوهایي که از اندازه عمر انسکان تجک   ،ورودرازآرزو  دُ

امکام  . افرا  در آرزوها، یدي از عوامل نارهایتي از زندگي اسک  . برآوردن آن را ندارد زماني

 : فرماید مي علي

                                                           

 .   ، ص   ج، المحاسناحمد بن محمد برقي، ؛ 331، ص   ، ج الخصالشيخ صدوق، .  

، علل الشرایع شيخ صدوق، ؛361ص  ،تحف العقول ؛ ابن شعبه حراني،33 ، ص 8ج  ،كافىال کليني، . 

 . 115، ص    ج

 .   ، ح  6، ص 3ج  ،هیزیالعز لىئاعوالى الل، (جمهور يباابن ) ياحسائ يمحمد بن عل. 3
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 «.دگرد هرکس آروزهایش زیاد تود، رهای  او کم مي 6 رِضَاُِ  قَلَ  َْثُرَ مُنَاُِ  مَنْ»

دانکد ککه نکدارد و از     در چیز  مي کسي که صاحب آرزوها  طوالني اس ، همواره لذت را

انکد و   نکاالن و ناراهکي   ،همکواره از آنچکه دارنکد    ،چنین افراد . تود مند نمي بهره ،آنچه دارد

ناچیز بکوده و   ،یعني آنچه هس  ،داتتن آرزو  طوالني. آرزو  چیزهایي را دارند که ندارند

 :فرماید مي امام علي. بخش نیس  رهای 

بِبَهْجَةِ نِعَمِ اللَّهِ عِنْدَُْمْ وَ تُلْزِ ُ اَْتَِّْغَارَهَا لَذدَِْكُمْ وَ عَلَذى قِلَّذةِ الشُّذكْرِ       فَإِنَّهَا تَذْهَبُ  تَجَنَّبُوا الْمُنَى»

از  ،هکا  الهکي را ککه داریکد     آور  نعمک   زیرا ندا   بررهیزید [  طوالني]از آرزوها 2 مِنْكُمْ

 «.دارد سراسي وامي سازد و تما را به کم کوچک مي ناتبرد و آنها را نزد میان مي

 ها کنارآمدن با سختی. 5

 ناخوتکایند را مهکار   ها  را به عنوان یک واقعی  پذیرف  و موقعی    زندگيها سختيباید 

. رفک  هکا قکرار گ   در کنکار سکختي   بایکد  د، بلدهاها ایست در برابر سختين اید . دکر و مدیری 

 .آورد ها را به وجود ميآنامدان مدیری  و مهار  ،اه قرارگرفتن در کنار سختي

 کالمکي زی کاتر از سکخن امیکر     بعکد از سکخن رسکول خکدا    » :گویکد  احنف بن قیس مکي 

 :دفرمای ندنیدم که مي نامؤمن

لِلْعَاقِذلِ إِذَا أَصَذابَتْهُ نَكْبَذةٌ أَنْ    لِلنَّكَبَاتِ نِهَاَِاتٍ البُدَّ ألَحَدٍ إِذَا نُكِبَ مِنْ أَنْ َِنْتَهِيَ إِلَيْهَا، فَيَنْبَغِي  إِنَّ»

همانکا بکرا     6 َِنَا َ لَهَا حَتَّى تَنْقَضِي مُدَّتُهَا، فَإِنَّ فِي دَفْعِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا زَِِادَةً فِذي مَكْرُوهِهَذا  

 بکرا  انسکان   ،پکس . باید به پایکان آن برسکد   ،ن دچار تدداها پایاني اس  که هرکس ب سختي

کنار آن بیارامد تا زمان آن بکه سکر آیکد      ،و رسیددزی نده اس  که هرگاه گرفتار  ب ،خردمند

 «.افزودن بر رنج آن اس  ش،پیش از سرآمدن زمان ،چرا که دفا آن

                                                           

، عيلون الحكلم والملواعظ    ،واسطي يثيبن محمد ل ي؛ عل5313ح  ،مم ودرر الكلالحك غرر تميمي آمدی، . 

 . 3 3ص 

 . 5  ، ح81، ص 1  ج ،كافىال کليني،؛ 58 5ح  ،مم ودرر الكلالحك غرر تميمي آمدی، . 

موّفلق بلن احملد مكّلي     ؛ 3 1 ، ص 3 ج، تاریخ دمشق، (ابن عساکر دمشقي)ا   علي بن حسن بن هبة .3

 .8615 ، ح 51 ، ص3 ج، کنز العمال متقي هندی، ؛381 ، ح363 ص، المناقب خوارزمىخوارزمي، 
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و  صکحیح پذیر   بلده مق ود،  نیس در برابر مددل تدن  تسلیم ،منظور از پذیر  سختي

 را انتخکاب آمکده   موقعیک  پکیش   رویارویي بکا  راه فرد بهترین ،در این نو  پذیر . پویاس 

 :فرماید مي امام علي. کند مي

مَذا  : الْعَمَلَ وَ ُِورِثُ الْهَمَّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَخْرَجَ فِي أَمْذرَِْنِ   وَ ُِضَعِّفُ  الْأَمَلَ  َِقْطَعُ  فَإِنَّهُ  وَ الْجَزَعَ  إَِِّاوَ»

تابي بررهیز که امیکد را قاکا    از بي 6 لُ وَ مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ حِيلَةٌ فَاالصْطِبَارَُْانَتْ فِيهِ حِيلَةٌ فَاالحْتِيَا

ایکن  از ]آورد و بکدان ککه راه خکروج     کند و اندوه را به ارمغان مکي  و کارکردن را هعیف مي

آنچکه چکاره نکدارد،    در برابر و  اندیدي کند چاره ،آنچه چاره داردبرا  : اس  امردو [  مددل،

 «.ایي ورزدتدی 

 دادن امور به خدا نسبت. 6

 ،تلکخ و تکیرین زنکدگي   . خکورد  واقعی  این اس  که همه چیز بر اساس تقدیر الهي رقم مي

هکا  زنکدگي بکر     وقتکي بکدانیم سکختي   . ا  منظم، هدفمند و حدیمانه قرار دارد تح  برنامه

 رایمکان برنکج م کی      ،رخ داده که رحیم، علکیم و حدکیم اسک      اساس مقدرات خداوند

 : فرماید قرآن کریم مي. سازد مي ترپذیر و موقعی  ناخوتایند را تحمل یابد کاهش مي

لَذي  مَآ أَصَابَ مِن مَُِّّيبَةٍ فِي الْأَرْ ِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي ِْتَبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَ لِكَ عَ»

هی  بال و م ی تى نه در زمکین   2 ما فاتَكُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاُْمْ  عَلىلِكَياْل تَأََْوْا * اللَّهِ ِسِيرٌ 

مگر اینده پیش از آنده آن را پدید آوریم، در کتابى ث ک    ،دهد و نه در مورد خودتان رخ نمى

ایکن حقیقک  را   . ]آنها، بر خدا آسان اسک   [ث   رویدادها پیش از وقو ]یقین  به .تده اس 

اید، اندوه مخورید و از آنچکه خکدا بکه تکما      هایى که از دس  داده تا بر نعم  [یادآور تدیم

 «.تادمان ن اتید ،ارزانى کرده اس 

بکه  گدکتند و   مکي خوتحال  تاد و منافقان ،تدند وقتي مسلمانان صدر اسالم دچار بحران مي

بکه پیکام ر    د و خاکاب کنک  توجه مکي مرا به تقدیر الهي ها خداوند متعال آن. زدند آنان طعنه مي

 :فرماید مي اکرم
                                                           

 محمد بن محمد بلن اشلعث کلوفي،    ؛3   ، ص   ج، ٌدعائم ايسال ،(ابن حيون)نعمان بن محمد مغربى  . 

 .5  ، ح33  ، ص 8 ج، بحار األنوار مجلسي، ؛33  ص، (األشعثيات) الجعفریات

 .3 ل    ، آیه حدید . 
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ا   بگکو هکی  حادثکه    6 قُل لَّن َِِّيبَنَآ إِلَّا مَا َْتَبَ اهللُ لَنَا هُوَ مَؤلَانَا وَ عَلَي اهللِ فَلْيتَوََّْلِ الْمؤْمِنُونَ»

مکوال  ماسک  و مؤمنکان     ،او .مگر آنچه خداوند برا  ما نوتته اسک   ،دهد برا  ما رخ نمي

 «.باید بر خدا توکل کنند

نیسک ،   او خکارج از کنتکرل   ،حال موال  ماس  و آنچه اتفکاق افتکاده   اگر بدانیم خدا در همه

 :فرماید مي سول خدار. تحمل کنیم مددالت را توانیم تر مي راح 

 «.گردد آسوده مي ،کسي که امور  را بر تقدیر بار کند 2 راحَتََْإ ضاءِلي القَعَ مرَاأل لَمَحَ نْمَ»

 زندگی ارزیابی درستِ. 7

قابکل   ،ارزیابي کنیم و یکا دارا  بکار مث ک  بکدانیم     و درس  ناخوتایند را مث   اتفاقاتاگر 

غیرقابکل   بکوده،  از کنترل ما خکارج  ،یمنمایارزیابي  یا نادرس  تحمل خواهد بود و اگر منفي

 : فرماید مي امام صادق. گردد تحمل مي

آیکا   6 َْلَّذا   عَلَيْذهِ   بِذهِ   هَذوَانٍ   مِذنْ   مَنَذعَ   مَذنْ   َْرَامَتِهِ عَلَيْهِ وَ مَنَذعَ أَ تَرَى اللَّهَ أَعْطَى مَنْ أَعْطَى مِنْ »

از  ،از سر تدریم او بکوده و از هکرکس بازداتکته    عاا کرده،پندار  خدا به هرکس چیز   مي

 «[.چنین نیس ] هرگز ،کردن او بوده اس  خوار رو 

 :فرمودهد متعال خداوننقل تده که  امام کاظمدر روایتي از 

فرد غني را به ایکن دلیکل دارا    1  عَلَيَ  بِهِ  أُفْقِرِ الْفَقِيرَ لِهَوَانٍ  إِنِّي لَمْ أُغْنِ الْغَنِيَّ لِكَرَامَةٍ بِهِ عَلَيَّ وَ لَمْ»

خکوار   ،ام ککه نکزد مکن    گرامي اس  و فقیر را به این دلیل محروم ندکرده  ،ام که نزد من ندرده

 «.اس 

                                                           

 . 1، آیه توبه . 

 .3811 ح ،5 3 ص ،  ج، األعلي الفردوسمحمدحسين آل کاشف الغطاء،  . 

، 51  ج ،األنوار بحار مجلسي، ؛3   ، ص   ج، تفسير العياشى، (عياشي)محمد بن مسعود سلمي سمرقندی . 3

 .111   ، ص   ج ،وسائل الشيعه حرّ عاملي، ؛311  ص

 ،علي بلن حسلن طبرسلي    ؛35  ص ،التمحيص ابن هماٌ اسكافي، ؛1   ، ح61   ، ص   ج ،الكافي کليني، .3

 .88 ص  ،نوارمشكاة األ
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 توانِ بردباريتقویت . 4

 .دهکد  ید اره توان انسان را کاهش مي به در بسیار  از موارد ،تلخ ه وغیرمنتظر وقو  حوادث

به همین جه ، نیازمند چیز  هستیم که توان روحي و رواني ما را تقویک  کنکد تکا بتکوانیم     

عِينُواْ بِالََّّذبْرِ  اَْذتَ » :فرمایکد  ميقرآن کریم . درستي حل کنیم یا با آنها کنار بیاییم مددالت را به

 «.خداوند با صابران اس  همانا. یار  بجوییداز ص ر و نماز  6 وَالََّّلَوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الََّّبِرِِنَ

گکرفتن   توان گف  ککه بکا روزه   اخت ار مي به. روزه اس  ،که مراد از ص ر آمده ،در تفسیر آیه

ي را ککه بکرا  او   یهکا کاربسکیار  از   ،وددار به اختیار خک  روزه. یابد توان مقاوم  افزایش مي

تمرینکي   ،این و سازد هموار مي یدتنکند و رنج محرومی  را بر خو ترك مي ،خوتایند اس 

هکا  خداونکد ن کیب     توجهکات و عنایک    ،نآبکر   عکالوه . اس  برا  افزایش توان بردبار 

 .دتو توان مقاوم  انسان مي موجب افزایشگردد که  دار مي روزه

نماز برقرار  پیوند با خداس   خداوند  که هم مهربان اس  و هم مقتکدر و   ،گراز سو  دی

رود  بسیار مهمي به تکمار مکي   هپدتوان ،ارت ا  با چنین من ا رحم  و قدرتي. ناپذیر تدس 

 ،گدک   هرگاه محزون مکي  رسول خدا ،رو ازاین. سازد که انسان را همانند فوالد مقاوم مي

 :حضرت آمده اس  هدر سیر .برد به نماز پناه مي

این گونکه بکود ککه هرگکاه      رسول خدا 2 الََّّالةِ  إلَى  إذا حَزِبَهُ أمْرٌ فَزَعَ ْانَ رََُولُ اهللِ»

 «.برد به نماز پناه مي ،ساخ  چیز  او را محزون مي

 :فرماید مي اخالقي در دستورعملي امام صادق

شَيْئاً فَالْبَ ْ ثَوْبَيْنِ غَلِيظَيْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِيَابِكَ وَ صَلِّ فِيهِمَذا ثُذمَّ     فْتَفَإِذَا خِ  بَيْتِكَ  اتَّخِذْ مَسْجِداً فِي»

إَِِّذاوَ أَنْ  اجْثُ عَلَى رُْْبَتَيْكَ فَاصْرُخْ إِلَى اللَّهِ وَ ََلْهُ الْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الَّذذِي تَخَافُذهُ وَ   

 6 كَ َْلِمَةَ بَغْيٍ وَ إِنْ أَعْجَبَتْكَ نَفْسَكَ وَ عَشِيرَتَكََِسْمَعَ اللَّهُ مِنْ

از  هدو قاعکک ،هرگککاه از چیککز  هراسککید  ،پککس .ات محلککي بککرا  نمککاز قککرار ده در خانککه
بندین و به سو  خدا نالکه ککن    ،سرس .های  را برو  و با آنها نماز بخوان ترین ل اس خدن

به خدا پناه ب ر و بررهیکز از ایندکه    ،ترسي چیز  که از آن مي و بهد  را از او بخواه و از ترّ

                                                           

 .13 بقره، آیه .  

 . 5 ص، سنن النبىسيد محمدحسين طباطبایي،  . 

 .381 ، ص3 ج، الكافىکليني،  .3
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ات  هرچنکد آن کلمکه بکرا  تکو و خکانواده       (نفرین ندکن )جفایي از تو بدنود  هخداوند کلم
 «.خوتایند باتد

 درک همراهی خدا با انسان . 8

 خداونکد او را فرامکو  ککرده   ککه   کنکد  گمان مکي  آدمي ،ها  ها و گرفتار يهنگام بروز سخت
امکا واقعیک  ایکن اسک  ککه        یکاور  را در پکي دارد   احساس تنهایي و بي ،این ت ور. اس 
افزایکد    آدمکي مکي   امیکد و تکوان  این حقیق ، بکه  باور به  .داوند همواره همراه انسان اس خ

  .که در این باره آیاتي چند وجود دارد چنان
: آمکد و گفک    ائیکل میدکنند، به سو  آتش پرتاب  را حضرت ابراهیم وقتي خواستند

 .نکه : فرمکود . خواهي آتش را خامو  کنم اگر مي .ها  آب و باران به دس  من اس  خزانه»
دانکد در چکه حکالي     ککه مکي   همین»: حضرت فرمود !از خدا بخواهپس،  :ج رئیل گف  گاه آن

 6«.کافي اس  ،هستم

 انتظار گشایش. 9

 هکا  سکختي  پندارنکد  این اس  ککه مکي  ، ناخوتایند ها  ها  برخي افراد در موقعی  از ویژگي
ماندگار هستند و پایاني ندارند  اما واقعی  آن اسک  ککه تمکامي مدکدالت، روز  بکه انتهکا       

 : فرمایددر این باره مي امام علي. رسند مي

هکا، پایکاني    همانا، محنک   2 افَاصْبِرُوا لَهَا حَتَّى تَبْلُغَ نِهَاَِاتُهَ  نِهَاَِاتٍ  وَ لِلْغَاَِاتِ  غَاَِاتٍ  لِلْمِحَنِ  إِنَ»

 «.ها ص ر کنید تا به پایان برسند پس، در محن . رسد دارد و هر چیز به فرجام مي

بکه   ایدکان  .رو  دیوار  ندسته بودند ککه سکوراخي در آن بکود    هروب روز  رسول خدا
  :سوراخ دیوار اتاره کرد و خااب به یاران خود فرمود

اگر سختي آیکد و وارد   6 هَذَا الْحَجَرَ ، لَجَاءَ الْيُسْرُ حَتَّى َِدْخُلَ عَلَيْهِ فَيُخْرِجَهُ جَاءَ الْعُسْرُ فَدَخَلَ لَوْ»

 «.آید تا وارد سنگ تود و سختي را بیرون کند این سنگ تود، پس از آن، آساني مي

                                                           
 .51 ، ح11  ، ص 5 ج، بحار األنوارمجلسي،  . 
، عيلون الحكلم والملواعظ    علي بن محمد ليثي واسطي، ؛555  ح، مم ودرر الكلالحك غررتميمي آمدی،  . 
 .15  ص
، العمال کنز متقي هندی، ؛363، ص 6 ج، في التفسير المأنور ر المنثوردّالبكر سيوطي،  عبدالرحمان بن ابي .3
 .3   ، ص   ج
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 نگري مثبت. 11

ر باتکد و  نگک  منفکي  این اس  که انسکان  ،سازد آنچه موقعی  ناخوتایند را غیرقابل تحمل مي

ممدکن اسک  نقکا  مث ک  و     در ایکن وهکعی ،   . امید  به رو  خود نگدکاید  هدریچ هی 

مایککه آرامککش و  آنچککه. ورد توجککه قککرار نگیرنککدمککامککا   امیدوارکننککده وجککود داتککته باتککند

 .س ها  مث   زندگي ا به جن هدرك و توجه  تود، رهایتمند  مي

توجکه بکه    یعنکي  ي،مث   نگر  دینک   بلده نیس پرداز  غیرواقعي  خیال ،نگر  مراد از مث  

 :فرماید مي امام صادق. زندگي خوتایند خوب و ها  واقعی 

در  ،هی  خیکر  نیسک    6 مِحْنَةٍ تَقَدَّمَهَا آلَافُ نِعْمَةٍ وَ اتَّبَعَهَا آلَافُ رَاحَةٍ  عَبْدٍ شَكَا مِنْ  لَا خَيْرَ فِي»

ال آنده در گذتته هکزاران نعمک  داتکته و    کند و ح ا  که از گرفتار  خود تدای  مي بنده

 «.هزاران راحتي در آینده به او خواهد رسید

 ،داتک   آتنایي یدي از تجار مدینه که از وها مالي خوبي برخوردار بود و با امام صادق

 :ساختن و  فرمود حضرت برا  آرام. روزگار و  دگرگون تد و به امام تدای  کرد

 سَکککرْتَ یَوعمکککاًفَلَکککا تَجعکککزَ ع وَ إ نْ أَعع
  

  طَو یککلٍ  زَمَککنٍ  فِککي  أَیعسَککرْتَ فَقَککدع
 

 فَلَکککا تَیعککک َسع فَکککإ نْ الْیَککک ْسَ کُفْکککر   
  

 2 لَعَکککلَّ اللَّکککهَ یُغْنِکککي عَکککنْ قَلِیکککلٍ  
 

اما روزگار  طوالني در راحتکي و   ،ا  روزگار  چند تنگدس  تده اگرچهتابي ندن که  بي»

 «.نیاز کند زود  بي تاید خداوند تو را به .ناامید  کفر اس  ناامید ن ا  که. ا  آسایش بوده

 وقتکي  .گیرد در تنگنا  سختي قرار مي ،تدت گرفتار تده به ،ابوهاتم جعفر تخ ي به نام 

حضکرت خاکاب بکه او     ،رسکد تکا از وهکا خکود تکدای  کنکد       مي خدم  امام هاد 

 :فرماید مي

یکک از   ککدام  !ا  هدکام  6تُرِِذدُ أَنْ تُذؤَدِّيَ شُذكْرَهَا     عَلَيْذكَ   عَزَّ وَجَذلَّ   اللَّهِ  نِعَمِ  َِا أَبَا هَاشِمٍ أَيُ»

سکدوت ککردم   : گوید ميابوهاتم « ؟خواهي سراس گزار  را مي بلندمرت هها  خدا   نعم 

 :حضرت خود آغاز به سخن کرد و فرمود. و ندانستم چه جوابي بدهم

                                                           

الدین بن علي جبعلي علاملي    زین؛ 83  ص، ومفتاح الحقيقه هعمصباح الشری، منسوب به اماٌ صادق . 

 . 3  ، ص65 ج، بحار األنوار مجلسي، ؛ 1  ص ،ن الفؤادسكّمُ، (شهيد ناني)

 .13  ، ص58  ج، األنوار بحار مجلسي، ؛ 6  ، ص  ج، هة في معرفة األئمکشف الغممحقق اربلي،  . 

 .  3، ص األماليشيخ صدوق،  .6
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النَّارِ وَ رَزَقَكَ الْعَافِيَةَ فَأَعَانَتْكَ عَلَى الطَّاعَةِ وَ رَزَقَكَ الْقُنُذوعَ    عَلَى  كَبَدَنَ  فَحَرَّ َ  الْإِِمَانَ  رَزَقَكَ»

 .بکدن  را بکر آتکش حکرام ککرد      ،ایمان را روز  تو ساخ  و در نتیجه 6 فَََّانَكَ عَنِ التَّبَذُّلِ

ات  پس تو را بر اطاعک  خکدا یکار  ککرد و قناعک  را روز       ،سالمتي را روز  تو ساخ 

 «.م ون دات از اسراف و تو را  نمود

 اميد به پاداش الهی. 11

وقتي انسان باور کرد ککه در برابکر هکر    . رنجي که پاداتي به دن ال نداتته باتد، دردآور اس 

ت و روایکات، بکه   تمار قابل توجهي از آیکا . تود گیرد، تحمل آن آسان مي سختي پاداتي مي

ها  صابران اخت اص دارد  زیرا یدي از عواملي که صک ر را تحریکک و تقویک      بیان پادا 

 :فرماید در این باره مي رسول خدا. کند، پادا  اس مي

 ،اگر آنچکه را بکرا  تکما ذخیکره تکده      2 عَنْكُمْ يَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا ذُخِرَ لَكُمْ مَا حَزِنْتُمْ عَلَى مَا زُوِ»

 «.تدید غمگین نمي ،بر آنچه از تما گرفته تده ،بدناسید

تکدای    تدت بیمار تد و از دردها  خود بکه امکام صکادق    یعفور به بن ابي دااگویند ی

 :فرمودحضرت در پاسخ و  . کرد

اگکر مکؤمن    6 بِالْمَقَذارِِضِ لَوْ َِعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا لَهُ ِمذنَ األْجذرِ ِفذي الْمَََّذائِبِ لَتَمَنَّذى أَنَّذهُ ُقذرِّ َ        »

 «.قاعه تود کرد که با قیچي قاعه آرزو مي ،ها دارد دانس  که چه اجر  در م ی   مي

 توجه به زمان حال . 12

 یشخکو  هبرخي افکراد ناخوتکایند  حکال را بکه گذتکته و آینکد       ،هنگام ورود سختي و بال

 .افزاینکد  بکر زمکان حکال مکي    اندوه گذتته و حکال و آینکده را   گونه،  و این دهند مي عمومی 

بارهکا تجربکه    ،ناخوتکایند  ةرنج و غم یک حادثتود که موجب مي ،اندوه گذتتهکردن  زنده

رو  تکود ککه هرگکز بکا آن روبکه     ها  نیامکده باعکث درد و رنجکي مکي     تود و نگراني از رنج

 .خردکننده و تدننده خواهد بود ،چنین فدار سنگین رواني که بدیهي اس . ایم ندده

                                                           
 .  3 ص ،مالىألا شيخ صدوق، ؛ 31 ، ص3  ج، ن يیحضره الفقيهم کتابشيخ صدوق،  . 
 .3 6 ، ص6  ج، العمال کنز متقي هندی، ؛8   ، ص3 ج، ابن حنبل مسنداحمد بن حنبل،  . 
 ابن هماٌ اسلكافي،  ؛13  ، ص  ج ،ورّاٌ مجموعةفراس،  ابي ابن ؛1  ، ح11  ، ص  ج، الكافيکليني،  .3

 .5  ، ح    ، ص65 ج، بحار األنوار مجلسي، ؛ 3 ص، التمحيص
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ن اید بیش از یک بکار تجربکه    ،ناخوتایند هرنج و عذاب هر حادث زندگي، لحظه حال اس  و
 :فرماید مي امام علي. تود

آیکا   6 ََاعَةٌ مَضَتْ وَ ََذاعَةٌ بَقِيَذتْ وَ ََذاعَةٌ أَنْذتَ فِيهَذا       ََاعَتَيْنِ  الدُّنْيَا ََاعَةٌ بَيْنَ  أَنَ  أَ وَ لَا تَرَى»

سکاعتي ککه گذتک  و سکاعتي ککه نیامکده و         ي بین دو ساع  اسک  بیني که دنیا ساعت نمي
 «!؟ساعتي که اکنون در آن هستي

 :فرماید مي امام صادق ،بر اساس همین اصل

فَلَذا   فَلَا تَجِدُ لَهُ أَلَماً وَ لَا َُرُوراً وَ مَا لَذمْ َِجِذ ْ    مِنْهُ  ََاعَةٌ فَمَا مَضَى  الدُّنْيَا فَإِنَّمَا هِيَ  إصْبِرُوا عَلَى»

. بر دنیا بردبار باتید که سکاعتي بکیش نیسک     2 تَدْرِي مَا هُوَ وَ إِنَّمَا هِيَ ََاعَتُكَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا

 ،یکابي و نکه سکرور آن را، و آنچکه را نیامکده      آنچه را گذتته، نکه رنکج آن را درمکي    ،رو ازاین
 «.همین ساعتي اس  که اکنون در آن هستي ،همانا دنیا .داني که چیس  نمي

 تر هاي بزرگ یادآوري سختی. 13

ککس هماننکد او    هاس  و هی  ترین سختيت ور انسان گرفتار، این اس  که سختي او، بزرگ
تر از آنچه هسک ،  اگر موقعی  تلخ با وهعی  بهتر مقایسه تود، بزرگ. ندیده اس   م ی  

تکر ارزیکابي   تکر و قابکل تحمکل   دتر مقایسه تود، کوچکک گردد و اگر با وهعی  بنمایان مي
تواند موقعی  ناخوتایند را بکرا  مکا قابکل    بر همین اساس، یدي از عواملي که مي. گردد مي

تکر و  هکا  سکخ    تحمل ساخته و ما را به ص ر برساند، مقایسه وهعی  خکود بکا موقعیک    
 . دتوارتر اس 
 :فرماید مي رسول خدا

هرگکاه   6 دُُْمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْ ِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُذوَ أََْذفَلُ مِنْذهُ   إِذَا نَظَرَ أَحَ»

تکر   پکایین کسي ککه   به آن ،یدي از تما به کسي نگاه کرد که در مال و جمال از او برتر اس 
 «.نظر نماید ،اس 

                                                           

 . 3 ، ص  ج ،ورّاٌ مجموعةفراس،  ابي ابن . 

ابن شلعبه   ؛355 ، ص6  ج، هفي شرح المقنع حكاٌتهذیب األشيخ طوسي، ؛  5 ، ص  ج، الكافيکليني،  . 

 . 31  ص، مالىألا شيخ صدوق، ؛315 ص، تحف العقول حراني،

 فيما نلزل ا   ،33 ص، الٌ الدینْع دیلمي، ؛85  ، ص5 ج، بخارىالصحيح محمد بن اسماعيل بخاری، . 3

 .على عيسى بن مریم من الوعظ
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هکا    توصیه میانحضرت در . مرا به چیز  سفار  کنید: عر  کرد امام صادق بهکسي 

 :به و  فرمود ،خود

فَإِنَّ النَّذاسَ لَذمْ ََُِّذابُوا بِمِثْلِذهِ أَبَذداً، وَ لَذنْ        بِرََُولِ اللَّهِ  بِمَُِّيبَةٍ فَاذُْْرْ مََُّابَكَ  وَ إِذَا أُصِبْتَ»

را بکه   رسول خکدا [  فقدان]م ی    ،گرفتار تد و هرگاه به م ی تي  6 ََُِّابُوا بِمِثْلِهِ أَبَداً

گرفتکار   ،انکد و بکه م کی تي هماننکد آن     دچار ندکده  ،یاد آورد که مردم به م ی تي همانند آن

 «.نخواهند تد

مکا بکا    :دفرمای مي در این باره امام علي 2.هاس  ترین م ی   بزرگ پیغم ر،م ی   فقدان 

 6.کنیم پذیر مي ها را تحمل م ی   ،خود را آرام ساخته ،همین رو 

                                                           

 . 53 ، ص مالىألا، مفيد شيخ ؛338 ، ح  68ص  ،مالىاأل شيخ طوسي، ؛68 ، ص 8  ج، الكافىکليني،  . 

عبلدا  بلن   )« .بصلائِ المَ مُعظَل ْهلا  نَّإفَ يّفِ هُتَصيبَر مُذکُليَفَ ةٍصيبَمُبِ صيبَْن مَ» :فرماید مي رسول خدا . 

،  8ج ، األنلوار  بحلار  مجلسلي،  ؛5  ص ، مسكن الفؤادشهيد ناني، ؛ 31ص ، سنادقرب ايجعفر حميری، 

 (53 ص

شليخ مفيلد،   )« .» .3

 (313، ص  ج ، مستدرك الوسائل حسين نوری، ؛31 ، ص  8  ج، األنوار بحار مجلسي، ؛55ص   ،مالىألا





 هفدهممجلس 

 ای ایران دانش هستهخواهی  حق

 *نيادكتر رضا عيسي

 مقدمه

مقاا زماني با ابعاد یا رویدردهکا   توان در دو ا  جمهور  اسالمي ایران را ميمسائل هسته

وگو قکرار داد  یعنکي دو برهکه زمکاني      فني ک حقوقي، اقت اد  و سیاسي مورد بحث و گف  

تکدن   ا ها  بزرگ خارجي، نه تنها مانا از هسکته  ا  که قدرتکامالً متفاوت و متضاد  برهه

ز  متخ  کان  تدند، بلده کدکورهایي چکون آمریدکا آمکو    ایران در دوران پهلو  دوم نمي

ا  را بکه ایکران   ا ، و کدورهایي مانند آلمان و فرانسه تهیه و تحویل فناور  هستهامور هسته

متق ل تده بودند  ولي همین کدورها، در برهه پس از انقالب اسالمي، یعني دوران اسکتقرار  

تراتکي در همکه ابعکاد قضکیه، علیکه جمهکور        جمهور  اسالمي ایران، به مخالفک  و مکانا  

ا  ایران را که از لحاظ فني و اقت اد ، مددلي بکرا   المي ایران برخاستند و مسائل هستهاس

کرد، به مددالت سیاسي گره زده، مکانا ت سکیس   المللي ایجاد نميا  و بینکدورها  مناقه

خوزستان، اراك یا اصفهان تکدند حتکي ککار را پکس از      ا  ایران درانداز  مراکز هسته و راه

                                                           

 .عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوٌ و فرهنگ اسالمي* 
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ا  ایکران از محکل بررسکي اصکلي خکود، یعنکي       جایي کداندند که پرونده هسته ها بهتحریم

ا  را از حیکث فنکي   به مراکز دیگر  که صکالحی  بررسکي هسکته   « ا آژانس انرژ  هسته»

روز بکرا    اگرچه دتمنان، کار را روزبه. نداتتند، مانند تورا  امنی  سازمان ملل کدیده تد

دسک  هکم    بکه  د، اما مردم و مسئوالن در این راه، دس تر کردن جمهور  اسالمي ایران سخ 

،  تر گام برداتتند تا بتوانند حقوق اولیه مل  تریف ایکران را صدا و م مم داده، همدل و یک

 .عزت، حدم  و م لح  تحقق ب خدند: گانه سیاس  خارجي، یعني با حفظ اصول سه

 ايو حقوقیِ دانش هسته عد فنىبُ

  برداتکته  6665ا  در ایکران، در سکال   گیر  از علوم هسکته  زمینه بهرهاوّلین قدم جد  در 

نامکه همدکار  بکین ایکران و آمریدکا در       اسکفند همکین سکال، موافقک      65تده اسک  و در  

پس از این جریان بود ککه داندکگاه   . ا  امضا تدخ وص استفاده غیرنظامي از انرژ  هسته

ا  بکرا  آمکوز  پکژوهش هسکته    « گاه تهرانمرکز اتمي داند»تهران، مرکز  را تح  عنوان 

اى  هکاى هسکته   سکالح  منکا گسکتر   معاهکده  عضکوی    ، بکه  6656درسال ت سیس کرد و

(NPT ) سکازمان انکرژ  اتمکي ایکران ت سکیس تکد و بکا آژانکس          6656و در سال  6پیوس

 هکا متعهکد تکدند از طریکق انکرژى      دن کال آن، آمریدکایى    بکه . نامه پادمان را امضا کرد موافق 

 و کننکده آنها خود پیدنهاددهنده، تک مین . برق براى ایران ت مین کنند هزار مگاوات22، اى هسته

 هکا  اروپکایي ماننکد   تکرک   عکالوه بکر آمریدکا،   . بودند ایران اى ریز انرژى هسته برنامه حتى

فرانسکو  هکم   « اوریکدف »و تکرک    ،اى هکاى هسکته   آلماني تعهد کرد که نیروگاه «زیمنس»

بکه ایکران پیدکنهاد داد بکراى ایندکه بتوانکد       اریدوفِ فرانسه . دنماینى را ت مین ا سوخ  هسته

گذارى کند و اگکر   سرمایه طور مستمر در اوریدف  به داى را به دس  آورد، بای هسته سوخ 

 مکذکور  تکرک   ،دار هستند سهام در آنجا که نامه آن، کسانى ط ق اساس ،گذارى نماید سرمایه

 2.خوددارى کند اندار سهام تده به تواند از دادن اورانیوم غنى نمى

از  ا  ایکران را پذیرفتکه بکود، بکدین جهک ،     انرژ  هسکته  علمى حمای  آمریدا بخش چون

 تقری کاً  هاى ایران حدود چهارصد نفر به آمریدا اعزام تدند که داندگاه سازمان انرژى اتمى و

                                                           

 .   ل  3  ص ، ای ایران روندها و نظرهاپرونده هستهپژوه،  محمودرضا هلشن.  

 .31ل   3ص ، ای در ایران و جهانتاریخنه هستهمرکز اسناد و تاریخ دیپلماسي، .  
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تدنسکین،  )سکه رده   قکرار تکد ایکن افکراد در دو    . مى بودنکد نفر آنها از سازمان انرژى ات 658

بکه   الکذکر افراد فکوق ورود رو که    ولي از آندر آنجا تح یل کنند( کارتناس و فوق لیسانس

مقارن با انقالب اسالمي ایران بود، آمریدا از ایران حمایک  ندکرد و داندکجویان را از    آمریدا 

ى فنکاور در مکورد   .از کدور خکود اخکراج نمکود   ا  من رف کرد یا پرداختن به مسائل هسته

طکي   ،لدر وهلکه اوّ به هر حال  ،6کند را ت مین زیمنس آنها بود ها قرار یعنى نیروگاه ،اى هسته

تکا سکال    6656تکده، حکدود هدک  نیروگکاه اتمکي از سکال        طراحکى  ساله یک برنامه پانزده

هکا   نیروگکاه . به امضا رسید ریز  گردید و قرارداد ساخ  با پیمانداران خارجي برنامه6653

هکزار   چیکزى حکدود ده   ندتوانسکت  مى نوبه خود قرار بود در ایران احداث توند و به  کهاتمي 

 : ، به این ترح بودنددنمگاوات برق ت مین کن

نیروگکاه اتمکي اصکفهان و    سکومى   ،(خوزسکتان )دومى در دارخکوین   ،نخستین آن در بوتهر

و هنگام وقکو  انقکالب اسکالمي بکه غیکر از       6653در سال . چهارمي نیروگاه اتمي ساوه بود

واحدها  یک و دو، نیروگاه اتمي بوتهر به لحاظ ساخ  نس تاً پیدرف  کرده  امکا نیروگکاه   

دارخوین در مرحله ترو  کارها  اجرایي بود و نیروگاه اصکفهان نیکز در مرحلکه بررسکي و     

  2.و همه کارها تعایل تد مذاکره قرار دات  که انقالب اسالمي ایران تدل گرف 

تک ،  آمریدا قکرار دا  تعامل و همدار  باچون ایران در ، 6653پیش از انقالب اسالمي سال 

 اگکر  ا  ایران، نه تنها مخالف ن ود، بلده بر این بکاور بکود ککه   آمریدا با دسترسي انرژ  هسته

د ککره جنکوبى و یکا    و همانن 6اى پیش نخواهد آمد مسئله ،مجهز تودا  ایران به انرژ  هسته

هکا   ها به آلمکانى  ابتدا آمریدایى .تغییر کردهمه چیز  ،انقالب اسالمى بروز با  اما تود مى م ر

بکرخالف   نیز( اوریدف )= 1فرانسه .دنرا به ایران نده اتمي ى و ت سیساتفناورگفتند که بقیه 
                                                           

پژوهشلكده   های علمي مسائل روز، سلسله نشستای و مشكالت فراروی آنمذاکرات هسته ٌ،علي خرّ.  

  .383 تيرماه  31علوٌ و اندیشه سياسي پژوهشگاه علوٌ وفرهنگ اسالمي، 

مرکز اسلناد و تلاریخ   ؛ 1 ل   8 ص ، هاسير تاریخي و نظریه :ای ایرانهپرونده هستهاشمي،  حميد سيد.  

  .16ل  38ص ، ای در ایران و جهانتاریخنه هستهدیپلماسي، 

مرکز اسناد و تلاریخ دیپلماسلي،    ؛85 ل  83 ص، توافق ژنو 1+ ای مذاکرات هسته، دریایي محمدحسين. 3

 .51ص ، ای در ایران و جهانتاریخنه هسته

  .   ص ، روندها و نظرها :ای ایرانپرونده هسته پژوه، محمودرضا هلشن. 3
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اعالم کرد که به تکما   اًرسمکدورمان ک به   6دار آن اس  سهام اینده ایران هنوز نامه ک با  اساس

ا  که از ایکران  داندجویان و کارتناسان هستهبه  نیزآمریدا  .دهیم نمى« کیک زرد»سوخ  و 

توانید برگردید یا پناهنده توید و یا خودتان ادامکه   مى اعالم کرد که به آنجا اعزام تده بودند،

خالصه اینده با وجود مواهکا   .داندجویان در دسته سوم قرار گرفتند بیدتر تح یل دهید که

ا  بکا ایکران   آمریدا، فرانسه و آلمان که متعهد تکده بودنکد در امکر انکرژ  هسکته      :سه کدور

 . ا  در ایران متوقف گردیدهمدار  کنند، علناً فعالی  هسته

ا ، ها  هسکته ها  کدورها  مذکور در همدار با تحقق انقالب اسالمي ایران و با مخالف 

و به ع ارتي، علکل متعکدد از جملکه جنکگ،      اى ن ود ها صح تى از مسائل هسته دتتا معمالً 

ا  را از ایران گرفته بود تا اینده با پایکان جنکگ   ها  هسته فرص  تدمیل و پرداختن به طرح

 2تحمیلي و در دوران بازساز ، جمهور  اسالمي ایران به توسعه انکرژ  اتمکي توجکه ککرد     

آمریدکا،  و  آموخک  مکا  چیزهایى را بکه   نگ عراق علیه ایران،وردهاى جادستچون از سویي 

، از سو  دیگر، کدورمان در داخکل، مناقکه   بستند را به روى ایران یدانآلمان و فرانسه درها

ایکران  رو،  ازایکن . و جهان از نظر فناور  و اقت اد  با کاهش چدمگیر  مواجکه تکده بکود   

اى  ى هسکته فنکاور برخوردارى از  راهِ همد کدرصدد برآ خود، براى اعاده حیثی  و غرور ملى

 یه تقابکل قضک و از کجکا  چکرا    ولي سؤالي که مارح اس ، این اس  ککه  طى کند خود  را

ا  ایکران  ؟ به ع ارتي، چاور تد که مسئله هسکته ترو  تد و چه وهعیتى پیدا کرد اى هسته

 آفرین تد؟ از جه  فني و حقوقي مددل

ایکران بکه دلیکل حمایک  کدکورها       : توان گفک  جمال ميدر پاسخ به این پرسش به طور ا
بزرگ از عکراق در جنکگ، مج کور تکد ککه قکدرت فنکي و اقت کاد  خکود را در راسکتا            

دهنکده  هکا  آژانکس ککه ندکان    ها و گزار  ها  آژانس افزایش دهد  اما برخي از اقدام برنامه
ا  جمهکور   ها  هسکته ی المللي بود، باعث تد که روند فعالعدم استقالل این سازمان بین

ا  بکه  اسالمي ایران که از ابتدا به دن ال دستیابي به توانایي علمي و فنکاور  در زمینکه هسکته   
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آمیز از جمله انرژ  بود، بکا مدکدالتي مواجکه     گیر  از آن در ت مین نیازها  صلحمنظور بهره
گیرنکدگان    ت کمیم ا  ایران، سه راه حکل پکیش پکا   بنابراین، حل مسئله فعالی  هسته. گردد

مکذاکره بکا   . 2ا   هکا  هسکته  تعلیکق دائمکي فعالیک    . 6: جمهور  اسالمي ایکران قکرار داد  
ها  اصلي فعکال  مذاکره با سازمان. 6ویژه آمریدا   ا ، بهها  اصلي دارنده انرژ  هسته قدرت

 . در این زمینه
چکون جمهکور  اسکالمي    تدن و تحقکق ن کود     اصوالً قابل پیاده 6632در سال  اوّل،راه حل 

 .ا  ن ودگذار  کرده بود و دن ال تولید سالح هستهایران هجده سال برا  این کار سرمایه
  6.راه حل دوم نیز به دلیل ترایط داخلي و تقابل عقیدتي مقدور ن ود

در این راهدار، چون آژانس استقاللي از خکود نداتک    . بنابراین، فقط راه حل سوم باقي ماند
گذات ، نخواس  و نتوانسک  وظکایف خکود را    ها  استد ار  را به اجرا ميقدرتو اوامر 

عمکل آژانکس موجکب     .درستي انجام دهد به 2که مربو  به آژانس بود، بُعد فنى و حقوقى در
تعایکل  آژانکس را   ، بکاب مکذاکرات بکا    6632 سالر د مسئوالن جمهور  اسالمي، تد که
چه جمهور  اسالمي ایران در ابتدا بکا پروتدکل الحکاقي    اگر. بروندسراغ اتحادیه اروپا  کرده،

م پروتدکل الحکاقي را   2886دسکام ر   63موافق  ندرد و به آن نریوس ، ولي بکه دالیلکي، در   
انکرژ    قضکیه  رو،ازایکن . ها  بعد ، معیارها  پروتدل اعمال تکود تا در بازرسي 6امضا کرد
پیمکان منکا گسکتر     ) NPT نکد  زیکرا  ردسیاسکى ت کدیل ک   وبه بُعد امنیتى  را ا  ایرانهسته
ککردیم  وقتکي   بودیم و باید بکر همکان اسکاس اقکدام مکي       را امضا کرده( ا ها  هستهسالح

دیگکر  ندکان دادیکم ککه     ،نامه تهران ک پاریس  با امضاى موافق پروتدل را امضا کردیم، یعني 
کند  بلده بکا ایکن   مي ا  ایران نظارت و کنترلهسته  نیس  که در مورد مسئله NPT آژانس یا

م 2885بنابراین، با تغییراتکي ککه در سکال     .تده اس اهافه  NPT به که چیزى کار، پذیرفتیم
در اصکفهان و کنارگذاتکتن   ( UCF)اف .سي.انداز  کارخانه یو رخ داد و به راه(  6631)= 

تکر تکد  چکون     تعلیق از سو  جمهور  اسالمي ایران منتهي گردید، ککار بکرا  مکا مدکدل    
  1.ا  ایران به تورا  امنی  ارجا  گردیدپرونده هسته
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  اي دانش هسته سياسىبُعد 

تده اس ، عل  بکه ایکن    اى ایران به معضل سیاسى ت دیل در مورد اینده چرا موهو  هسته
  تا پیکروز  انقکالب اسکالمي،    6662مرداد  23پس از کودتا  گردد که ایران  موهو  برمى

هکاى   گونکه مکانعى بکر سکر راه فعالیک       هکی   رو، ازایکن . آمریدا بکود ترین یار و متحد  نزدیک
ککه در مکتن توهکیح    را ا   هسکته همه ت سیسکات   س توان و مى 6دات وجود نا   اى هسته
با ظهکور انقکالب اسکالمي،    اما  رد ک آمریدا عمل نمى خالف منویات زیرا  داتته باتددادیم، 
 .تدممنو   جمهور  اسالمي ایران برا  ا هسته از امدانات اى ذرهحتي داتتن 

گرف ، این اس  که آمریدکا   المللى قرار در دایره توجه بین  6632 عل  اینده ایران از سال
عنکوان محورهکاى     تکمالى را بکه   کدور عکراق، ایکران و ککره    ، سه26قرن  راه رددر راستاى 
اوج . کننکد تهدیکد مکي  المللي را ها  غیرمتعارف خود، امنی  بین که با سالح کردیاد ترارت 

 ،را بکا آنهکا   شتا از این طریق، تدلکیف  2فدارها  آمریدا پس از اتغال عراق، متوجه ایران تد
عکراق را   ککه  هنگامى رو، ازاین .سره کند یکویژه با کدورمان که ماهیتي هد سلاه دات ،  به

در پرونکده ایکران را    ،آن هفک  روز پکس از   حکدود تدس  دادند و وارد خکاك آن تکدند،   
 متمرککز  اى ایکران  روى قضکیه هسکته   تکا  ردنکد آژانس به جریان انداختند و آژانس را وادار ک

 .اى اس  ایران در چه مرحله که دانستند چون مى 6تود 
از فضکا  اقت کاد    ایران را با توجه بکه اطالعکاتى ککه     پرونده  6636اسفندماه  درآمریدا 

. تکد آن بررسکى  و خواسکتار  ح ککرد  در آژانس ماکر ، دات داخلي و فضا  سیاسي جهاني 
 هکا  یيآمریدکا  اب به جه  اتغال عراق توسط آمریدا، خیلي در آن زمان اگرچه کدورها  دنیا

المللکي   و در سکاح بکین   تغییکر ککرد  بعد، وهعی  ماه   حدود هف ، وليدکردن نمىي راههم
بکه دلیلکي    وها در داخل ایران هم. فضاساز  منفي و تدید  علیه ایران به وجود آمده بود

ا  و مسکائل  ا  از نمایندگان مجلس تدم با ادامکه پکروژه هسکته   همچون عدم همراهي عده
بنکابراین،   .را جد  بگیرند اولتیماتوم ، موجب تد که مسئوالن جمهور  اسالمي ایران1دیگر

بسیار تکدید  علیکه ایکران در تکورا  حدکام       قاعنامه( 6632تهریور )=  2886در سرتام ر 
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که طي آن، جمهور  اسالمي ایران بکه نقکض قکرارداد پادمکان و انجکام       6ب تدآژانس ت وی
مفکاد پروتدکل   . امور مخفیانه متهم گردید  یعني متهم تد که در صدد ساخ  بمب اتم اس 

 .ساز  را تعلیق نماید ها  غنيخواس  که با امضا  آن، عمالً فعالی از ایران مي
ا  ایران را به تکورا   تان این بود که به بهانهیرینهها پس از انقالب اهداف دچون آمریدایي

کردند تا فدکار علیکه ایکران افکزایش یابکد و      امنی  بددانند، با کدورها  مختلف رایزني مي
رو، بعد از ت ویب و پذیر  پروتدل الحکاقي   ازاین. پرونده ایران به تورا  امنی  داده تود

 . نی  سازمان ملل داده تدا  ایران از آژانس به تورا  امپرونده هسته
جهک  انجکام    NPTاسکاس   بکر ا  ایکن اسک  ککه    توهیح بیدتر درباره بُعد سیاسکي هسکته  

دادیم و آژانکس ت ییکد   ميهمه چیز را به آژانس اطال  زیرا   مجاز بودیم ا ،  هستهها فعالی 
اسک   درسک   : فک  گ اما آمریدا مى  اى نرفته سالح هسته و  ساخ س که ایران بهه بود کرد
ایکن  بکه   توانکد  طکى چنکد مکاه مکى     ،اى نرفته، اما اگر بخواهکد  ایران به سم  سالح هسته که

وظیفکه مکا   : فک  گ پاسکخ مکى   آژانکس در . هسکتیم  نگکران  و ما از این مسکئله  توانمند  برسد
وظیفه مکا    اى نیس  ترس از دستیابى به سالح هستهجه  هاى ایران به  جلوگیرى از فعالی 

  .اى نرود باتیم ایران به سم  سالح هسته مواظب این اس  که
هکمن ایندکه چیزهکایى     آنهکا . آمریدا و اروپا در مذاکرات با ایران دچار مددل تکده بودنکد  

الحاقى را به خکوردِ مکا دادنکد، امکا از نظکر        پروتدل و 2نامه پاریس بیانیه تهران، موافق  :مانند
 چکرا  ککه پرسکیدند   مکي  ،جهکان  چون دیگکر کدکورهاى    تده بودند حقوقى با مددل مواجه

در  و NPTهکاى ایکران در چکارچوب     مگکر فعالیک     دنک گوی به ایران زور مى آمریدا و اروپا
 ؟معقول، مناقى و حقوقى نیس  ،نتیجه

و چون در آسکتانه انتخابکات ریاسک  جمهکور  ایکران در      بازماندند  آمریدا و اروپا در پاسخ
تکدت بکه    ا  و تکیوه حکل و ف کل آن، بکه    ههسکت   ، مسکئله 2885و اوایل سال  2881اواخر 

موهوعات سیاسي داخلي مربو  به م ارزات انتخابکاتي و تعکامالت جنکاحي در ایکران گکره      
جریکان   از انتخابات به این نتیجه رسیدند ککه اگکر در  ها  خارجي پیش  قدرت 6خورده بود،
اى ایکران را بکه    قضیه هسکته  کار کنند،با او توانند بکه  بیایدسر کار  تخ ى بر ایران انتخابات
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بینکي انتخابکاتي خودتکان نرسکیدند،     ولي چون بکه نتکایج پکیش    6 برند ميى دیگر پیش ا گونه
امکا   2ا  ایران را به تورا  امنی  سازمان ملل ارجا  دهد آمریدا تال  کرد که پرونده هسته

بکه سکر رسکیده    تنهایي  حقیق  آن بود که دیگر دوران اداره جهان توسط یک قدرت برتر، به
 . بود

-ها  خود در کدورها  دیگر، به هکر بهانکه  آمریدا تال  دات  که برا  اقدامات و دخال 

ا  متوسل تود  چه به بهانه م ارزه با تروریسم یا به بهانه حمای  از حقکوق بدکر و اجکرا     

 بکه همکین  . برا  این کار، الزم بود که کدورها  دیگر را بکا خکود همکراه سکازد    . دموکراسي

رو تکال    از ایکن . کردن عملدرد خود در قالب سازمان ملل بکود  هدف، بهترین تیوه، قانوني

ا  ایران را به تورا  امنی  بدداند و در این کار موفق تد  چون بکا اعکالم   هسته  کرد مسئله

از طکرف ایکران، فضکا      68/2/6631ککار آن در تکاریخ    اصفهان و آغازبکه  UCFپایان تعلیق 

نُه ماه از دوران ریاس  جمهکور  دکتکر   . ا  ایران متدنج تدزمینه برنامه هسته المللي در بین

  بکه تکورا  امنیک     6631اسکفند   63ا  ایران در  نژاد گذتته بود که پرونده هستهاحمد 

بکر اسکاس ایکن    ارجا  داده تد و در مجمو ، تش قاعنامه علیه کدورمان صکادر تکد ککه    

سکاز  اورانیکوم و دیگکر مکواد      عالی  تجار  مکرت ط بکا غنکي   ایران ن اید از هی  ف ،هاقاعنامه

از انتقکال   بایکد تمکامي کدکورها    ککه  ، چنکان مند تکود  بهره ،ا  یا فناور  دیگر کدورها هسته

هرگونه تانک، خودروها  زرهي، هواپیماها  جنگي، هلیدوپترها  تهاجمي، توپخانه ککالی ر  

. ت مرت ط با آنها به ایران خکوددار  کننکد  ها و قاعا ها  نظامي، موتک و سیستم باال، کدتي

  6.یددها  اقت اد  تدید  علیه ایران وها گر همچنین تحریم

هکا دولتکي   نکژاد ککه در نگکاه اروپکایي     که گفته تد، سرکارآمدن دول  آقا  احمکد   همچنان

ا  ایکران در دولک    بنکابراین، معکادالت هسکته   . تد، بر تدت تدکنج افکزود  افراطي تلقي مي
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ا  در دول  هدتم، نیکاز  در تقابل کامل و علني با آمریدا قرار گرف   چون تیم هستههدتم، 

را که بسکیار   6631به مذاکره با اروپا را قاا کرد، همچنین قاعنامه تورا  حدّام در تهریور 

تناخته تد و ککار را   NPTزیرا به لحاظ حقوقي، ایران ناقض  6خارناك بود، جد  نگرف  

ا  خکود  رد  چراکه ایران باید تال  دوچنداني داتته باتد تا پرونده هستهتر ک برا  ما سخ 

ا  را که در آژانس بوده و به تورا  امنیک  رفتکه،   را به جایگاه اوّلش برگرداند  یعني پرونده

ژنکو،  : در 5+6مذاکرات ایران بکا کدکورها    . ا  بسیار به آژانس برگرداندباید دوباره با هزینه

 .د، مسدو، آلماتي و دوباره ژنو، در همین راستا بوده و ادامه دارداستان ول، بغدا

گفتکه خکود در انکرژ      در انتها، این سؤال مارح اس  که آیا ایران توانسکته بکه هکدف پکیش    

ا ، یعني ت مین انرژ ، پیدرف  اقت اد  و علمي دس  پیکدا کنکد؟ بکه طکور اجمکال،      هسته

ا ، پیدرف  خوبي داتته، همکین ککه توانسکته    ستهتوان گف  که ایران در زمینه فناور  همي

نوعي به رتکد و پیدکرف     ها، به بیس  درصد برساند، بهساز  را با وجود تمامي تحریم غني

 . اس علمي نزدیک تده، دستاورد قابل توجهي به دس  آورده 

 ايدانش هستهاقتصادى  بُعد

ید؟ آیا از حیث اقت کاد  ایکن ارز  و   نما ا ، چه نقدي در اقت اد ایران ایفا ميهسته  مسئله

همکه هزینکه    ا  ایکن اهمی  وجود دارد که جمهور  اسالمي ایران، برا  کسب انرژ  هسته

 کند؟ 

بکردار  ککرد، عنایک     تود از این من ا بهرهبرا  یافتن پاسخ، باید به دامنه و قلمرویي که مي

متخ  کان  . ز ایکن دسک  مکوارد   دات   مثالً در قلمرو برق یا در قلمرو مسائل پزتدي و ا

احتیاج ایران به انرژ  برق با رتد ساالنه از تش درصد به هد  درصد، بکر م نکا    : اندگفته

تده اسک ، ایکران بایکد     2825برآورد  که از رتد جمعی  تا تمار صد میلیون نفر در سال 

دهکد  ندان مکي  ها  اقت اد  نیز بررسي 2.ا  باتدبه فدر توسعه استفاده خود از انرژ  هسته

 .صرفه اس  ا  در داخل بسیار بهکه از نظر اقت اد ، تولید سوخ  هسته

پیش از ارائه پاسخ تف یلي، باید نخس  این سؤال را مارح کرد که آیکا جمهکور  اسکالمي    

ا  دارد؟ به ع ارت دیگر، آیکا بکرا    ایران با توجه به ذخایر نف  و گاز، نیاز  به انرژ  هسته
                                                           

  .  6، ص ایدیپلماسي هستهامنيت ملي و  روحاني،حسن .  

  .6 ص ، هاسير تاریخي و نظریه :ای ایرانپرونده هستهحميد هاشمي،  سيد.  
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ا  به سوخ  فسیلي اس ، گرایش به انرژ  تجدیدپذیر یا سوخ  هسکته  کدور  که متدي

 باتد؟صرفه مي مقرون به

کند که از لحکاظ راه کرد ، انکرژ     توان گف  که امروزه هی  کدور  سعي نميتک، ميبي

مورد نیاز  را فقط از یک من ا ت مین کند  هرچند آن من ا در آن کدکور بکه فراوانکي یافک      

ایران ن اید فقط به من ا سوخ  فسیلي خود قانا باتد  چون بهتکرین تکیوه و    رو، ازاین. تود

 . باتدترین راه برا  استفاده از منابا انرژ ، استفاده از رو  ترکی ي ميباصرفه

برا  اینده بتوان به یک پاسخ مناقي دس  پیدا ککرد، بهتکر اسک  ککه بکه تحقیقکات و ککار        

آنان، بکا مقایسکه بکین فراینکد     . اند، رجو  نموداره کردها  که پژوهدگران در این بکارتناسي

انکد ککه از هکر نظکر،     ا ، به این نتیجه رسکیده تولید انرژ  از سوخ  فسیلي با سوخ  هسته

ا  در عالوه بر ککاربرد انکرژ  هسکته    6.باتدا  مناقي و بهینه ميامروزه تولید سوخ  هسته

صکعن  نفک  و صکنایا دیگکر، همچنکین در      برق، کاربردها  علمي دیگر این انکرژ  را در  

زدایکي وسکایل پزتکدي بکا      رادیوگرافي، گاما اسدن، میدکروب : حوزه علوم پزتدي، مثالً در

خالصه اینده جمهور  اسکالمي ایکران   .  توان نام بردا  و رادیوبیولوژ  را ميپرتوها  هسته

کنکد و بکه تولیکد ان کوه     ا  را در علوم مختلف و تولیدات صنعتي خود وارد باید انرژ  هسته

 . برساند تا به اقت اد  بالنده دس  یابد

 بندي جمع

المللي جمهور  اسالمي ایران، پکس از انقکالب    ا ، به عنوان یدي از مسائل بینپرونده هسته

اسالمي دارا  ابعاد فني، حقوقي، سیاسي، اقت اد  و امنیتکي بکوده ککه در هریکک از ابعکاد،      

باتکد  چکون   نیاز به تحلیکل مسکتوفایي مکي    ،عد امنیتىبُس   مثالً در ا  انیازمند تحلیل ویژه

گردد که بیدتر کدورها به دالیلي بتوانند موهکعي متفکاوت علیکه    تدن ما موجب مي ا هسته

ما اتخاذ کنند  چه کدورها  همسایه عربي، چه آنهایي که با ما دوس  هسکتند و چکه آنکاني    

بکه   ایکران  مجهزتدن از هرگونه نآنا زیرا  آمریدا و اسرائیلمانند  ،سخ  دتمن ما هستندکه 

 . واهمه دارنداى  سالح هسته

                                                           

  :نشاني ،«ایاقتصاد انرژی هسته»راسخون،  پایگاه اینترنتي . 
http://rasekhoon.net/article/show/131131  
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در بُعد فني حقوقي نیز گفته تد که ایران هی  خالفي از نظکر حقکوقي و فنکي انجکام نکداده      

تنها مددلي که برا  کدورمان در دوران جمهور  اسالمي پکیش آمکد، ایکن بکود ککه      . اس 

ا  را در آژانکس  هکا  هسکته   ند و ایران مج ور تد به جا  اینده برنامکه را سیاسي کرد  مسئله

(NPT )ها  داخلي، بکه چیزهکایي تکن    المللي و حساسی دن ال کند، به خاطر فدارها  بین

تکر سکازد  از جملکه آنهکا، پکذیر       تکر و مدکدل   روز برایش سکخ   را روزبه  دهد که مسئله

بکا  . نده از آژانس به تورا  امنی  سکازمان ملکل بکود   پروتدل الحاقي و از آن بدتر، انتقال پرو

ا  ایران، از اول تا کنون ککه  همه اینها، باید به یک ندته توجه دات  و آن اینده پرونده هسته

هکایي ککه داتکته، در راسکتا  تحقکق      تامل پنج تیم با پنج مسئول بوده، با همه فراز و ندیب

عظم ره ر  گام برداتته و اگرچکه مسکئوالن   اهداف نظام جمهور  اسالمي و منویات مقام م

انکد   اند، ولي همیده تال  نمکوده ا ، کوتاهي یا نواق ي داتتهکردن مسئله هسته امر در دن ال

ا  ایکران  که منافا ملي و عزت، حدم  و م لح  را در نظر داتته باتند و در قضیه هسته

اسالمي همکه بکا هکم در زمینکه     مسئوالن جمهور  : که مقام معظم ره ر  فرمودند گونه همان

اا این قضکیه، بکه   تاء ان 6.ا  ت میمات الزم را گرفتند و ت میم به صورت جمعي بودهسته

 .نفا جامعه و کدور اسالمي ایران به پایان برسد

                                                           

 . 3 6، ص ایامنيت ملي و دیپلماسي هستهحسن روحاني، .  





 

 

 همدجهمجلس 

 داری از نگاه امام علی های دین شاخصه

 *االسالم والمسلمين جواد محدثي حجت

 درآمد

، بیان چند ندته هرور  اس  تا زوایکا  بحکث، بکرا     «دار  ها  دین تاخ ه»پیش از ارائه 

 :خوانندگان بیدتر روتن تود

تنها به عقیدة قل ي و ایمان باطني نیس   بلده عمل نیکز جزئکي   بودن،  مسلماني و متدیّن .الف

عمکل بکا   »و « اقکرار زبکاني  »، «عقیدة قل ي»در روایات متعدد ، ایمان به عنوان . از ایمان اس 

  وَإِقْذرَار  بِاللِّسَذانِ    الْإِِمَذانُ مَعْرِفَذةٌ بِالْقَلْذبِ   »: فرمکوده  معرفي تده اس   حضرت امیر« اعضا

بکه  « ایمکان »بکه عنکوان گکواه    « عمل»و یا در سخن دیگر  از آن حضرت،  6«.الْأرَْْانِبِ  وَعَمَلٌ

نیکز در ردّ   امکام صکادق   2«.وَصَذدَّقَتْهُ الْأعْمَذالُ    الْقُلُوبِ  مَا وَقَرَ فِي  الْإِِمَانُ»: تمار آمده اس 

                                                           

  .محقق و نویسنده *

 .5  ، حكمت نهج البالغه.  

 .18 ، ص 11، ج بحار األنوارمجلسي، .  



 

 

 

 
116    9314رمضان ويژة توشه راهيان نور  ره 

 

: فرمایکد  ينیسکتند، مک    کساني که ایمان را تنها معرف  قل ي دانسته، نقدکي بکرا  عمکل قایکل    

 6«. ُْلُّهُ  عَمَلٌ  الْإِِمَانُ»

تناخ  اسالم، منها  تع د و عمکل بکه آن،   . نیستند« دار دین»اند، ولي  «دان دین»ها  بعضي .ب

تناسان غربي و مستدرقان مسیحي و یهود ، اسالم و احدکام   بسیار  از اسالم. ارزتي ندارد

« دار  دیکن »پکس،  . انکد  د، ولکي آن را نرذیرفتکه  دانن  دین و مفاهیم قرآن را بهتر از مسلمانان مي

دار  ن ایکد ایکن ندتکه را از یکاد بُکرد و       ها  دیکن  در بحث تاخ ه. «داني دین»مهم اس   نه 

 .بایسته اس  که به ابعاد عملي و رفتار  اسالم توجه خاص دات 

، «... ککه مسلمان نیس  کسکي  »: تود در بسیار  از روایات، تعابیر  از این ق یل دیده مي .ج

« ... مایا خدا کسي اس  ککه »، «... کمال ایمان در»، «کسي که فالن چیز را ندارد، دین ندارد»

تواند مکا را در دسکتیابي بکه     ، مي همة این موارد مدابه. «... مؤمن و مسلمان کسي اس  که»یا 

 ط عاً چون در ایکن مقالکه، بنکا  پکژوهش جکاما و     . دار  و مسلماني کمک کند تاخ ة دین

توانید این موارد را هم در نظکر داتکته باتکید و اگکر بکه منکابا دسترسکي         گسترده نیس ، مي

 .دارید، بیدتر تحقیق کنید

سکازد ککه از    ها و معیارهایي آتکنا مکي   دار ، ما را با سلسله مالك ها  دین بحثِ تاخ ه .د

ا بکا ایکن   هکا  دیکن ر   بکه فرمکان   خکویش  ددین، مهم اس  و باید تکدیّن و تعهک  نگاه اولیا  

ها بسنجیم و اگر کاستي و خللي در عمل مکا وجکود دارد، آن را ت کحیح و ج کران      تاخ ه

مقایسة خکود بکا   . دهد دار را ندان مي این بحث، همچون یک آینه، سیما  مسلمان دین. کنیم

 . تواند برا  همة ما سازنده باتد و رفتارمان را ت حیح کند متعالي، مي  این الگو

 : داریم دار  در کلمات نوراني حضرت علي ها  دین ر  بر تاخ هدر ادامه، مرو

 معرفت دینی. 1

ندکود،  « دان دیکن »تواند به آن عمل کند و تکا کسکي    تا کسي دین خدا را ندناسد، چگونه مي

، تکناخ  دیکن، یدکي از    باتکد؟ در کلمکات حضکرت علکي    « دار دیکن »تواند  چگونه مي

                                                           

 .38، ص  ، ج الكافيکليني، .  
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نِ  أَوَّلُ»: کند حضرت ت کید ميها به تمار آمده  از جمله  تاخ ه سکرآغاز دیکن،    6 مَعْرِفَتُهُ  الدِِّ

تناخ  دانش، دیني اس  ککه پذیرفتکه و    2 ُِدَانُ بِهِ  دِِنٌ  مَعْرِفَةُ الْعِلْمِ»و یا « .خداتناسي اس 

 « .تود به آن عمل مي

ص داد تناسي و ارتقا  ب یرت دینکي اخت کا   پس، باید در زندگي ایماني، سهمي برا  دین

 . و مسائل فرهنگي را مهم تمرد

 ترک گناه. 2

دار واقعکي، کسکي    دیکن . دار ، با پیرو  از هوا  نفس و ارتداب گناه، ناسکازگار اسک    دین

حضکرت  . اسک   گنکاه وجو  رها  الهي باتد و رها  خکدا در تکرك    اس  که در جس 

 : فرماید در این باره مي امیر

بکه سکو  کارهکا     هرککه   6 وَتَأَخَّرَ عَنْ مَعَاصِيهِ فَقَدْ أْْمَلَ الطَّاعَذةَ   اللَّهِ  مَرَاضِي  بَادَرَ إِلَى  مَنْ» ـ

 «.باتد، طاعتش را کامل ساخته اس  گناهانخداپسند بدتابد و در پي رها  حق و ترك 

 «.گذتتن از حرام، از دین اس  1 مِنَ الدِّنِ التّجاوزُ عَنِ الحرا ِ» ـ

نِ  مِلَاوُ» ـ  «.معیار دین، مخالف  با هوا  نفس اس  5 مُخَالَفَةُ الْهَوَى  الدِِّ

 عمل صالح. 3

، میوة ایمان راستین مسلمان اسک  و  «عمل صالح». تناسند هایش مي درختان را از طریق میوه

 : فرموده امام علي. تود به وسیلة اعمال اتخاص، میزان تعهدتان به دین تناخته مي

عمکل  )تود  ها  صالح، به ایمان کسي استدالل مي با عمل 1 الْإِِمَانِ  عَلَى  دَلُُِسْتَ  بِالََّّالِحَاتِ» ـ

 «(.دار  اس  صالح، دلیل دین
                                                           

 . ، خطبه نهج البالغه.  

 .35 همان، حكمت .  

 .5336، ح  ، ج عيون الحكم والمواعظعلي بن محمد ليثي واسطي، . 3

 .8653همان، ح . 3

 .5116همان، ح . 1

 .16 ، خطبه البالغهنهج . 6
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دهکد  در   اعمال صالح انجکام مکي  [ انسان تقواپیده،] 6 وَجَلٍ  الََّّالِحَةَ وَهُوَ عَلَى  الْأعْمَالَ  َِعْمَلُ» ـ

 « .عین حال، باز بیمناك اس 

 گکویي  دان و م کالح  سعدیا گرچه سخن
 

 داني نیس  به عمل کار برآید، به سخن 
 

 اهتمام به واجبات. 4

بکه واج کات    او دار  هرکس، از میزان اهتمکام  دین. اس « عمل به واج ات»باالترین تدلیف، 

سکاختن فکرایض، بیدکترین هکربه را بکه دیکن        تود و هایا و ادا  تدالیف الهي تناخته مي

 : فرماید مي امام علي. دار  اس  نخستین گام فروپاتي بنیان دینترك واج ات، . زند مي

نَ  مَا أوْهَنَ» ـ سکاختن واج کات، دیکن را سسک       هی  چیز، ماننکد ت کاه   2 َْتَضْيِيعِ الْفَرَائِضِ  الدِِّ

 « .کند نمي

کنکد و آن را سکتون    خوردن، بر نمکاز ت کیکد مکي    ا  پس از هرب  نامه حضرت در وصی ـ 

 6«.فَإِنَّهَا عَمُودُ دِِنِكُمْ»داند   ميدین 

دیکن بکرا     هکننکد  دارد ککه خکالص  « اقامة فرایض»در عهدنامة مالک اتتر ت کید بسیار  به  ـ

توصیه حضرت آن اس  که مسلمان در روز و تب، حق نمکاز  . ا  اس  خدا و ع ادت ویژه

بِهِ لِلَّهِ دِِنَكَ إِقَامَةُ فَرَائِضِذهِ الَّتِذي     ا تُخْلِصُخَاصَّةِ مَ  فِي  وَ لْيَكُنْ»را ادا کند و به آن اهمی  دهد  

  1«.هِيَ لَهُ خَاصَّةً

ترك واج ات و پرداختن به مستح ات، مثل آن اس  که جادة اصکلي خکراب باتکد  امکا بکه      

 .بازساز  حاتیه یا جاده فرعي برردازیم

 صدق و امانت. 5

بلدکه مکردم را     ز و روزة افراد نگاه ندنیدآمده که به زیاد  نما در رهنمودها  مع ومان

دار ، تاخ ککة مهککم  بیازماییککد  یعنککي راسککتگویي و امانکک « امانکک »و « صککدق»در عرصککة 

                                                           

 .53 همان، خطبه .  

 .8868، ح  ، ج عيون الحكم والمواعظعلي بن محمد ليثي واسطي، .  

 .35، نامه نهج البالغه. 3

 .13همان، نامه . 3
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 این ندته در کلمات امکام علکي  . امین و راستگو ن اتد، دین نداردهرکه  دار  اس  و دین

 : هم آمده

اگکر امکین    6 لَذا أمَانَذةَ لَذهُ     لِمَذنْ   لَا إِِمَانَ  تَتَّهِمْ غَيْرَوَ إِذَا ائْتَمَنْتَهُ فَإِنَّهُأَدِّ الْأمَانَةَ إِذَا ائْتُمِنْتَ وَلَا » ـ

همانکا  . تمرده تد ، امان  را برگردان و اگر کسي را امکین قکرار داد ، بکه او تهمک  مکزن     
 «.کسي که امان  ندارد، ایمان ندارد

دار   صکدق و پرهیزککار  تکخص، دلیکل دیکن      2 وَوَرَعِذهِ   َِّدْقِهِبِ  الرَّجُلِ  دِِنِ  عَلَى  ُِسْتَدَلُّ» ـ

 «.اوس 

از دروغ بررهیزیکد  چراککه دروغ، بکا ایمکان ناسکازگار       6  الْإِِمَانِ  مُجَانِبُ  فَإِنَّهُ  جَانِبُوا الْكَذِبَ» ـ

 «.اس 

آن . گکاه حاهکر ندکد    ولکي او در وعکده    بکا تخ کي قکرار گذاتک      حضرت اسماعیل
ا  ککه غی ک  طکوالني ایدکان،      گونه به  ندس  و    در آنجا به انتظاربسیار حضرت، مدت

گذتک ،   فرد  ککه بکر حسکب اتفکاق از آنجکا مکي       ،سرانجام. س ب نگراني پیروانش گردید
: حضکرت فرمکود  . ایم ما بر اثر ت خیر تما نگران تده! ا  پیام ر خدا: حضرت را دید و گف 

مکن از اینجکا    ،ولي او نیامده اسک  و تکا او نیایکد     دارممن با فالن کس در اینجا وعده دیدار 
آن مرد جریان را به مردم خ ر داد و آنها به سراغ تخص مکورد نظکر رفتنکد و او را     !روم نمي

مکن قکرار دیکدار بکا تکما را      ! ا  پیام ر خدا: مرد با ترمسار  گف . نزد آن حضرت آوردند

 3.ماندم من همچنان در اینجا مياگر نیامده بود ، : ایدان فرمود .فرامو  کردم

آمده اس  که ایدان روز  کنار سنگي با تخ ي وعکده   نیز در مورد پیام ر گرامي اسالم
یکاران آن حضکرت بکه    . نیامکد  همچنکان  ولي او  هوا گرم تدو  آفتاب باال آمد. دیدار داتتند
مکن بکا او در اینجکا    : حضکرت فرمکود  . از آفتاب به سایه بیاییکد  که خوب اس : ایدان گفتند

 1.وعده دیدار دارم و تا او نیاید، از اینجا حرک  نخواهم کرد
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 وفاي به عهد. 6

تکدن بکرا  تعهکد و      وقرارهکا و احتکرام قایکل    وفا به عهد و پیمان، پای ند  به تعهدات و قول

ندکردن بکه قکول و تعهکد، ندکانة       ده و عمکل خُلف وع. دار  اس   امضا و قرارداد، ندانة دین

ها  مؤمنان رستگار را پای ند  به عهکد و میثکاق    قرآن کریم یدي از ندانه. هعف ایمان اس 

  6«.وَالَّذِنَ هُمْ لِأماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُون»داند   مي

 : در این باره فرمود امیر مؤمنان

 «.ها  ایمان، وفا  به عهد اس  از ندانه 2 الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ  الْإِِمَانِ  دَلَائِلِ  مِنْ» ـ

 «.هاس  از برترین دستورها  اسالم، وفا به پیمان 6 الْوَفَاءُ بِالذِّمَا ِ  الْإَِْلَا ِ  أفْضَلِ  مِنْ» ـ

ارْعَ بِالْوَفَذاءِ وَ   فَحُذطْ عَهْذدَوَ  »: خواند حضرت در عهدنامة مالک اتتر به وفا  به عهد فرامي ـ

  1«.ذِمَّتَكَ بِالْأمَانَةِ

وَلَذا    فَلَذا تَغْذدِرَنَّ بِذذِمَّتِكَ   »: کنکد  تدني و زیر پاگذاتتن تعهدات نهي مکي  همچنین از پیمان ـ

  5«.بِعَهْدِوَ  تَخِيسَنَ

کننکد، در   هکا  خکود عمکل نمکي     زنند و به وعکده  که خیلي راح ، زیر قولدان مي پس، آنان

 .اند دار  هعیف دین

وقتي ککه  . هزار درهم قر  خواس  ده ،از یدي از یاران خویش امام سجاد روز  گویند

کرد، امام نخي از ع ا  خود کدکید و بکه    وثیقهتخص در برابر این م ل  از حضرت تقاها  

پکس از مکدتي، امکام    . نزد تو باتکد  ،تا موقا ادا  دین و وثیقه من اس  ،این: او داد و فرمود

آن تخص ککه ق کد   . وثیقه مرا بیاور  پول  حاهر اس : پول تخص را آماده کرد و فرمود

 ،در ایکن صکورت  : حضرت فرمکود . ام من نخ ع ا را گم کرده: برگرداندن نخ را ندات ، گف 
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مکرد نکخ    ،اچکار ن به. ن اید ناچیز انگات  دیگران راطلب خود را نخواهي گرف   زیرا تعهد با 

  .دریاف  کردرا  یشخو پولع ا را به امام برگرداند و 

 تقوا و پارسایی. 7

نداتکتن، تقکوا و    مراق   از حکدود الهکي، زیکر پانگذاتکتن فرمکان خکدا، جرئک  بکر گنکاه          

ور  و تقوا، هم نگه ان دین اس ، هکم محکافظ   . دار  اس  ها  دین پرهیزکار ، از تاخ ه

تکدن بکه    اني اس  و هم نگهدارندة انسان از فساد اخالقکي و آلکوده  دار، هم حفاظ مسلم دین

دار، خود را در ح ار امکن    م االتي ناسازگار اس  و دین پروایي و بي دار ، با بي دین. معاصي

 :در این زمینه فرموده حضرت امیر. دهد تقوا قرار مي

، مالکک   بر ایمان تخص، با تقوا 2 الشَّهْوَةِ وَغَلَبَةِ الْهَوَى بِكَثْرَةِ التُّقَى وَمُلْكِ  الْإِِمَانِ  عَلَى  ُِسْتَدَلُ»

 « .تود بودن و چیرگي بر هوا  نفس دلیل آورده مي تهوت

 فداکردن دنيا براي دین. 8

دهد، میزان اهتمام او به امکور بکه دسک      ها انجام مي از نو  انتخابي که انسان بر سر دو راهي

. کننکد  گذارند و دین را خکرج دنیایدکان مکي    ها برا  ت مین دنیا، از دین مایه مي بعضي. آید مي

پکس، فکداکردن   . ا  به دیندان آسیب بزنند بعضي هم حاهر نیستند برا  رسیدن به دنیا، ذرّه

ا  بکه یدکي از    امکام در نامکه  . دار  اسک   هکا  دیکن   یا برا  دین، یدي دیگکر از تاخ که  دن

المکال انتقکاد ککرده،     بیک   او در خ کوص هکا  مکالي    کارگزاران حدومتي، از سکوء اسکتفاده  

 :فرماید مي

دن دین ، دنیا  خکودت  با نابودکر 6 بِمَحْ ِ دِِنِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأخْسَرِِنَ أعْمَالًا  دُنْيَاوَ  لَا تَُّْلِحْ»

 « .کارترین افراد خواهي بود را آباد مدن که از زیان
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بدتر از این، جایي اس  که کسي دین خود را فدا  دنیا  دیگران کند  مثل عمروعکاص ککه   

 : نویسد ا  خااب به او مي حضرت در نامه. کرد فروتي مي به نفا معاویه دین

ا   دین خودت را تابا دنیا  کسي ککرده  6 ...ظَاهِرٍ غَيُّهُ  بَعاً لِدُنْيَا امْرِئٍتَ  دِِنَكَ  قَدْ جَعَلْتَ  فَإِنَّكَ»

 «(.یعني معاویه... )آبروس  پرده و بي ا  آتدار، بي که گمراهي

بکرادرم  : ا  فرمکود  المکال، در خا که   ها  ناحق برادر  عقیل از بیک   در پاسخ به درخواس 

ام عکدول   توم و از رو  عادالنکه  ا  مي سلیم خواستهفروتم و ت پنداتته که دینم را به او مي

سرس حضرت آهن گداختکه را بکه    2«.مُفَارِقاً طَرِِقَتِي  قِيَادَُِ  وَأتَّبِعُ  دِِنِي  أبِيعُهُ  أنِّي  فَظَنَ»کنم   مي

گانه را به من بدهند تا برگکي را   دارد که اگر اقالیم هف  کند و بیان مي دس  عقیل نزدیک مي

 .ملخي بگیرم، چنین نخواهم کرد از دهان

 :ا  در اعترا  به خیان  مالي یدي از والیان، نوتته اس  همچنین در نامه

دنیکا  خکود را بکه بهکا       6 بِقَطِيعَذةِ دِِنِذكَ    عَشِذيرَتَكَ   وَتََِّذلُ   آخِرَتِذكَ   بِخَرَابِ  تَعْمُرُ دُنْيَاوَ»

 «.رسي به بستگان  ميکني و با بریدن از دین ،  کردن آخرت ، آباد مي خراب

سخنان حضرت در این مورد، بسیار اس   چرا که گرفتار کساني بود ککه بکرا  رسکیدن بکه     

 1.کردند دنیا، دین خود را حراج مي

 هاي مکتبی در روابط ضابطه. 9

کنیم، بر چه اساسي اسک ؟ معیارهکا  مکا     اگر با کساني راباه دوستي داریم یا قاا راباه مي

ککردن یکا    هکا، حمایک    ها و ندادن دادن ها، پول ها و قاا راباه ها، راباه نيها و دتم در دوستي

هکا    اینها برا  خدا و با انگیکزه   هدار  آن اس  که هم دین هها چیس ؟ تاخ  گرفتن موها

هکا  دنیکایي یکا     اندیدکي  ها  دوستي و فامیلي یا م کلح   مدت ي باتد  نه بر اساس تع ب

 : فرماید حضرت مي. ها  تخ ي رز و ها  مادّ  یا کینه طل ي نفا
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هکرکس   6 الْإِِمَذانَ   فَقَدِ اَْتَكْمَلَ  اللَّهِ  فِي  وَأبْغَضَ  اللَّهِ  فِي  وَأحَبَ  اللَّهِ  فِي  وَمَنَعَ  اللَّهِ  فِي  أعْطَى  مَنْ»

کنکد و در راه خکدا دوسکتي کنکد یکا دتکمني نمایکد،        منا در راه خدا عاا کند و در راه خدا 

 « .ایمانش را به کمال رسانده اس 

مؤمن، کسي اس  ککه دوسکتي    2 حُبُّهُ لِلَّهِ وَبُغْضُهُ لِلَّهِ وَأخْذُُِ لِلَّهِ وَتَرُْْهُ لِلَّهِ  َْانَ  مَنْ  الْمُؤْمِنُ»: نیز

 «.برا  خدا باتد ،و دتمني و گرفتن و نگرفتنش

ها  بکدون معیکار    ها و حمای  کند، به تع ب ها را بیان مي پیدایش فتنه ه  که ریدا در خا ه

 6 اللَّذهِ   غَيْرِ دِِذنِ   رِجَالًا عَلَى  عَلَيْهَا رِجَالٌ  وََِتَوَلَّى»: فرماید کند و مي الهي از افراد گمراه اتاره مي

هکا    پیونکد )« .کننکد  کساني با افراد  دیگر، بر اساس غیردین خدا، هم ستگي و دوسکتي مکي  
 (غیرمدت ي

  الْحَذ ِ   الْأنََّْارُ عَلَذى   أنْتُمُ)ستاید  حضرت، در یک جا برادر  بر م نا  معیارها  خدایي را مي

نِ  فِي  وَالْإِخْوَانُ کنکد   هکا  مدت کي حمایک  مکي     ها و پیونکد  و در جا  دیگر، از برادر  1(الدِِّ

دار اس  که برا  همکة کارهکا و روابکط و     پس، کسي دین 5(.اللَّهِ  ِنِدِ  عَلَى  إِخْوَانٌ  وَإِنَّمَا أنْتُمْ)

مواهعش، م نا  دیني و محمل و مستند مدت ي داتته باتد و بتواند کارهایش را به حسکاب  
خدا و برا  او انجام دهد  به بیان دیگر، مدت ي عمل کند و نه سیاسي و بانکد  یکا حزبکي و    

 .گروهي

 ضاتعادل در حال خشم و ر. 11

هکا  او را   ها و خکالف  آید، همة عیوب و زتتي ها اگر از چیز  یا کسي خوتدان مي بعضي

اگر از فرد  بدتان آید، به جهک  بغکض، از حکدّ حکق و عکدال  فراتکر        گیرند یا نادیده مي

دار  اس   انسکان معتکدل، نکه در حالک  غضکب بکه بیراهکه         اعتدال، تاخ ة دین. روند مي
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 امیکر مؤمنکان  . گکرود  د و نه در حال  رها، به باطل و بیراهه مکي گوی رود و بیهوده مي مي

 : فرماید مي

مَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ ُِخْرِجْهُ رِضَاُِ الي بَاطِذلٍ وَإِذَا غَضِذبَ لَذمْ    : فَقد اَْتَكْمَلَ ْإِِمَانُه  فِيهِ  ُْنَّ  ثَلَاثَةٌ مَنْ»

سکه چیکز اسک  ککه در هرککه باتکد،        6 مْ ِأخُذ مَا لَيْ َ لَهُُِخْرِجْهُ غَضَبُهُ عَنِ الْحَ ِّ وَإِذَا حَكَمَ لَ

کسي که هرگاه در حال رهای  اسک ، خدکنودیش او را بکه    : ایمانش به کمال رسیده اس 

کنکد،   باطل نددد  هرگاه خدمگین اس ، غض ش او را از حق به در ن رد و هرگاه حدم مکي 

 «.آنچه را که حق او نیس ، نگیرد

وَالرِّضَا، وَالْقََّْذدُ فِذي الْفَقْذرِ وَالْغِنَذى،       الْغَضَبِ  فِي  الْعَدْلُ: ُْنَّ فِيهِ فَقَدْ أْْمَلَ الْإِِمَانَثَلَاثٌ مَنْ »: نیز

: سه چیز اس  که در هرکس باتد، ایمانش را کامل سکاخته اسک    2 وَاعْتِدَالُ الْخَوْفِ وَالرَّجَاء

 «.روتمند   توازن  بیم و امیدرو  در حال فقر و ث عدال  در حال غضب  رها و میانه

دار، از دو حال ِ افرا  و تفریط، دور اس  و تکوازن، بکر اندیدکه و قضکاوت و عملکش       دین

 .باتد حاکم مي

 از هواپرستی يدور. 11

« جهکاد اک کر  »و اولیا  دین، جهکاد بکا نفکس و م کارزه بکا هکوا  نفسکاني را         پیام ر خدا

و تهوت و تمایالت نفساني، از دایکرة دیکن خکارج     ها به واساه هوا  نفس خیلي. اند نامیده

ککه   دار، کسي اس  که بر نفس امّاره مهار زند و بر خویدتن امیر باتکد  نکه آن   دین. توند مي

 :، کلمات حضرت بسیار اس   از جمله در این زمینه. اسیر نفس گردد

نَ»ک   «.سازد اه ميپیرو  از تهوت، دین را ت  6 طَاعَةُ الشَّهْوَةِ تُفْسِدُ الدِِّ

نَ  مَا أصْلَحَ»ک  نَ  َْالتَّقْوَى وَمَا أهْلَكَ  الدِِّ هی  چیز مانند تقوا، دین را بکه صکالح    1 َْالْهَوَى  الدِِّ

 «.کند رساند و هی  چیز مثل هوا  نفس، دین را نابود نمي نمي
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 «.ماند با هوا  نفس، دین باقي نمي 6 هَوًى  مَعَ  لَا دِِنَ»ک 

مؤمن، بر نفس خویش امیر اسک  و بکر هکوا      2 وَحِسَّهُ  هَوَاُِ  مُغَالِب   نَفْسِهِ  أمِيرٌ عَلَى  الْمُؤْمِنُ»ک 

 «.نفس و حسّ خود، غل ه دارد

 نه زبانی ؛داري واقعی دین. 12

سکید  . زنند  ولي باورها  دیني در عمق وجودتان رسوخ ندرده اس  ها دَم از دین مي خیلي

مردم را بردگان دنیا دانسته که دین، تنها بر زباندان جکار  اسک  و اگکر گرفتکار      الدهداء

 .تود داران اندك مي امتحان توند، تمار دین

و االیمکان گدکوده    ها  هکعیف  ها، زبان به ندوهش انسان در یدي از خا ه حضرت علي

زیاد  از آخکرت ککه از   توند  ولي مقدار  رسند، تاد مي مردم به اندکي از دنیا که مي: فرموده

دهنکد، آتکفته    خورند و یا برا  انکدك دنیکایي ککه از دسک  مکي      رود، غ ّه نمي دستدان مي

  لُعْقَذةً عَلَذى    أحَذدُِْمْ   وَصَارَ دِِنُ»: افزاید ایدان در ادامه مي. برند توند و آخرت را از یاد مي مي

 «.دین هریک از تما، لقلقة زبانش تده اس  6 لِسَانِهِ

جان ه باتکد  نکه تنهکا زبکاني یکا تکا وقتکي ککه منکافا           دار و همه ار  تخص، باید ریدهد دین

 .ا  ت مین تود دنیو 

 امر به معروف و نهی از منکر. 13

و واالترین واج ات به تمار آمکده، بکه   « ضاسمي الفرائ»در تعالیم دیني، این دو فریضة الهي، 

اگکر کسکي نسک   بکه     (. الْفَرَائِضُ  بِهَا تُقَا ُ)تود  وسیلة این دو فریضه، واج ات دیگر بر پا مي

تکال  در  . انجام این دو واجب، کوتاهي کند و برایش مهم ن اتد، دچار هعف ایمان اسک  

در سکخن   امیکر مؤمنکان  . دار  اس  راه احیا  معروف و م ارزه با مندرات، تاخ ة دین

پکردازد،   ف و نهي از مندکر مکي  گانة قل ي، زباني و عملي امر به معرو جامعي که به مراتب سه

کننکد و نکه    آید، نه به زبکان اعتکرا  مکي    درباره کساني که نه در قلب، از مندرات بدتان مي

                                                           

 . 551همان، ح .  

 .165 ، ح  همان، ج .  

 .3  ، خطبه نهج البالغه. 3
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  وَقَلْبِذهِ   لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ  تَارِو   وَمِنْهُمْ»: داند نما مي ها  زنده اقدام عملي دارند، آنان را مرده

  6«.الْأَحْيَاءِ  تُمَيِّ  فَذَلِكَ  وََِدِِِ

داران واقعي اس  که اهل امر به معروف و نهي از مندکر بکود و    ابوذر غفار ، الگویي برا  دین

در بدرقکة ابکوذر،    علکي . در این راه، ت عید تد و در ت عیدگاه ربذه، غری انه به تهادت رسکید 

 : ا  فرمود دار  در حمای  از این تعهد و دین

  عَلَذى   كَ غَضِبْتَ لِلَّهِ فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَذهُ إِنَّ الْقَذوْ َ خَذافُووَ عَلَذى دُنْيَذاهُمْ وَخِفْذتَهُمْ      َِا أبَاذَرٍّ إِنَّ»

پس، به همان خکدا امیکدوار بکا  ککه بکرایش      . تو برا  خدا خدم گرفتي! ا  اباذر 2 دِِنِكَ

این جماع ، از تو بر دنیایدان ترسکیدند  ولکي تکو از اینکان بکر دیکن خکویش        . خدم کرد 

 «.ترسید 

چنین اس  که اگر کسي نگران هربه به دین باتد، به وظیفة امر به معروف و نهکي از مندکر   

بینکد و   رك این وظیفه، اعتقادات و اخالق و دیان  مکردم لامکه مکي   کند  چون در ت عمل مي

تفکاوت   هکا و مندکرات بکي    دیني دار، کسي اس  که در برابر بي دین. گیرد فساد همه جا را مي

 .ن اتد و احساس مسئولی  کند

 ستيزي ظلم. 14

 در بستر تهادت، حمای  از مظلوم و م کارزه بکا ظکالم بکود      عليها  حضرت  از توصیه

هم ظلم و بیداد، دیکن را نکابود    به تع یر حضرت امیر 6«.عَوْناً  خََّْماً وَلِلْمَظْلُو ِ  ُْونَا لِلظَّالِمِ»

 1 وَدُنْيَذاُِ   دِِنِذهِ   الْمَرْءَ فِي  وَالزُّورَ ُِوتِغَانِ  الْبَغْيَ  إِنَ»تفاوتي در برابر ستم ظالمان   کند و هم بي مي

 «.سازند انسان را نابود ميتجاوز و ناروا، دین و دنیا  

ندکین   در خا ة معروف جهادیّه، با اتاره به اینده مردان غارتگر معاویکه بکه منکاطق مسکلمان    

اند و کسکي در مقابکل آنکان ایسکتادگي      حمله کرده، خلخال و زیورها  زنان را به غارت برده

 : فرماید ندرده، مي

                                                           

 .353همان، حكمت .  

 .31 همان، خطبه .  

 .35همان، نامه . 3

 .38نامه  همان،. 3
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اگکر مسکلماني    6 جَذدِِراً   بِذهِ   َْذانَ   هَذَا أََفاً مَا َْانَ بِه مَلُوماً بَلْفَلَوْ أنَّ امْرَاً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعدِ »

پس از این واقعه از غ ه بمیرد و دق کند، جکا  مالمک  نیسک   بلدکه سکزاوار اسک  ککه        
 «.از این درد بمیردمسلمان، 
دار  اس  و کسي که بکرایش فرقکي ندنکد،     ورز  در برابر ظلم متجاوز، تاخ ة دین غیرت

هر کس ص ح کنکد، در حکالي ککه بکه امکور مسکلمانان       »: که پیام ر فرمود همچنان. ین نداردد

 «(.بِمُسْلِمٍ  فَلَيْ َ)اهتمام نورزد، مسلمان نیس  

 آزاري پرهيز از مردم. 15

پیکام ر  . دار ، پرهیز از آزاررساندن بکه مسکلمانان اسک     ها  واهح و حتمي دین از تاخ ه

  الْمُسْذلِمُ مسلمان، کسي اس  که مسلمانان از دس  و زبان او در امان باتند  »: فرمود خدا

  2«.الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وََِدِِِ  ََلِمَ  مَنْ

هکا  آغکاز خالفکتش نقکل فرمکود و هکمن        در یدي از خا ه این سخن را حضرت امیر
مات و رعای  حالل و حرام الهکي، بکر   فراخواندن مسلمانان به انجام فرایض و پرهیز از محر

مراعات حقوق مسلمانان ت کید نمود و از آزار مسلمان برحذر دات  و بر رعایک  امکر خکدا    
 6.در مورد بندگان و بالد توصیه نمود و حتي حقوق حیوانات را یادآور تد

 موارد دیگر. 16

 : فرماید ر  ميدا ها  دین دار واقعي و ندانه حضرت در سخناني حدیمانه درباره دین

 «.باز، دین ندارد نیرنگ 1  لِخَدَّاعٍ  لَا دِِنَ» ـ

 «.بدگمان، دین ندارد 5 ءِ الظَّنِ لِسَيِ  لَا دِِنَ» ـ

 «.دار  مرد، پرهیزکار  اوس  گواه دین 1 وَرَعُهُ  الرَّجُلِ  دِِنِ  دَلِيلُ» ـ

                                                           

 .5 همان، خطبه .  

 .8558، ح هميزان الحكمشهری،  محمد محمدی ری.  

 .65 ، خطبه نهج البالغه. 3

 .5533، ح  ، ج عيون الحكم والمواعظعلي بن محمد ليثي واسطي، . 3

 . 585همان، ح . 1

 . 358، ح  همان، ج . 6
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نُ» ـ  «.دارد ها باز مي دین، انسان را از حرام 6 الْمَحَارِ ِ  ََُِّدُّ عَنِ  الدِِّ

نِ  َْمَالِ  ثَلَاثٌ هُنَّ مِنْ» ـ : ندکانة کمکال ایمکان اسک      ،سه چیز 2 الْإِخْلَاصُ وَالْيَقِينُ وَالْقَنَاعَةُ:  الدِِّ

 «.اخالص، یقین و قناع 

نَ  إِنَ» ـ دین، هماننکد   6 الْمُوَاالةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِلَشَجَرَةٌ أصْلُهَا الْإِِمَانُ بِاللَّهِ وَثَمَرُهَا   الدِِّ

درختي اس  که اصل و ریدکة آن، ایمکان بکه خداسک  و میکوة آن، دوسکتي در راه خکدا و        

 «.دتمني در راه خداوند اس 

امکام،  . هکا  جهکاد اسک     و مسکلمانان دیگکر در ج هکه    گواه این سخن، عمل امیر مؤمنان

مکا در رککاب   »: فرمایکد  کنکد و مکي   مسلمانان بکا دتکمنان را ترسکیم مکي     ها  درگیر  صحنه

[ کککه در ج هککة تککرك بودنککد،]بککا پککدران و فرزنککدان و بککرادران و عموهایمککان  پیککام ر

إِلَّذا إِِمَانذاً     مَا َِزِِذدُنَا ذَلِذكَ  )افزود  جنگیدیم و این ن رد با مخالفان، بر ایمان و تسلیم ما مي مي

 . ین، همان والی  و برائ  مدت ي در برخورد با خود  و بیگانه اس ا 1«(.وَتَسْلِيماً

گکر  و بکدگماني، داتکتن     آید که پرهیز از نیرنکگ و حیلکه   برمي ،از مجمو  این چند حدیث

ت کر   )ها  الهي، اخالص، یقین، قناع ، مکواالت و معکادات    ور  و پارسایي، پرهیز از حرام

 .دار  اس  ها  دین ، از تاخ ه(و تولي

 کالمی جامع

 نهج ال الغکه در  افزون بر همة موارد یادتده، سخني تیوا و سرتار از ندته، از امیر مؤمنان

کنکد و از دوگکانگي حکرف و     ها  مؤمن راستین را بیکان مکي   ا  از خ ل  آمده که مجموعه

تکوان در زمکرة    این اوصکاف را مکي    هدهد که هم ظاهر و باطن یا ادعا و رفتار پرهیز مي ،عمل

 : بخدي از این کالم نوراني، به قرار ذیل اس . دار  برتمرد ها  دین تاخص

َِقُذولُ فِذي الذدُّنْيَا بِقَذوْلِ       الْأَمَذلِ   التَّوْبَةَ بِطُولِ  ُِرَجِّي[ َِرْجُو]لَا تَكُنْ مِمَّنْ َِرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَ»

اغِبِين إِنْ أعْطِيَ مِنْهَا لَمْ َِشْبَعْ وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَذا لَذمْ َِقْنَذعْ َِعْجِذزُ عَذنْ      الزَّاهِدِِنَ وََِعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّ
                                                           

 .33همان، ح .  

 .3151همان، ح .  

 .3531همان، ح . 3

 .16، خطبه البالغهنهج . 3
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َادَةَ فِيمَا بَقِيَ . بِمَذا لَذا َِذأتِي   [  النَّاسَ بِمَا لَمْ َِذأتِ ]َِنْهَى وَلَا َِنْتَهِي وََِأمُرُ . شُكْرِ مَا أُوتِيَ وََِبْتَغِي الزِِّ

لَا َِعْمَلُ عَمَلَهُمْ وَُِبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَهُوَ أحَدُهُمْ َِكْرَُِ الْمَوْتَ لِكَثْذرَةِ ذُنُوبِذهِ وَُِقِذيمُ    ُِحِبُّ الََّّالِحِينَ وَ

  6 ...عَلَى مَا َِكْرَُِ الْمَوْتَ مِنْ أجْلِه

از کساني م ا  که بدون عمل، به آخرت امیدوار اس  و توبکه را بکا آرزوهکا  طکوالني بکه      

اگکر از  . زند، ولي عملش در دنیکا، دنیاگرانکه اسک     در دنیا حرف زاهدانه مي. اندازد ميت خیر 

آنچکه دارد،   از تدر . کند تود و اگر تهیدس  گردد، قناع  نمي دنیا برخوردار تود، سیر نمي

امکر  . کدکد  کند، ولي خود  دس  از گناه نمي نهي مي. ناتوان اس   ولي در پي زیاد  اس 

. کنکد  صالحان را دوس  دارد، ولي مثل آنان عمکل نمکي  . دهد د  انجام نميکند، ولي خو مي

بکه جهک  گناهکان    . دارد، در حالي ککه خکود  از گنهدکاران اسک      گنهداران را دتمن مي

 «. . ..کند آید  ولي به همین حال  که هس ، باز گناه مي بسیار ، از مرگ خوتش نمي

از آنچکه  . ارد که تایسته اس  ماالعه تکود ها  سودمند دیگر  هم د این موعظة بلند، بخش

 : دار، کسي اس  که فهمیم که دین مي ،تد در همین بخش یاد

 برا  رستگار  آخرت، عمل صالح انجام دهد  ـ

 از گناهانش زود توبه کند  ـ

 بین گفتار و رفتار  همگوني وجود داتته باتد  ـ

 اهل قناع  و تدر باتد  ـ

 هم عمل کند کند، خود   به آنچه امر مي ـ

 کند، خود  مرتدب آن ندود  اگر از گناهي نهي مي ـ

 اگر نیدان را دوس  دارد، درعمل به آنان اقتدا کند  ـ

 آید، خود  گناه ندند  اگر از اهل مع ی  بد  مي ـ

 . و اگر از پیامدها  گناه نگران اس ، فور  گناهان را ترك کند ـ

                                                           

 .11 همان، حكمت .  



 

 

 

 
141    9314رمضان ويژة توشه راهيان نور  ره 

 

یمان، تقکوا، اخکالص، عمکل صکالح، عامکل بکه       کسي اس  که اهل ا« دار دین»در یک کلمه، 

بکه معکروف    امرکنندهواج ات، تاركِ محرّمات، در پي رها  خدا، رها از سلاة نفس امّاره و 

 .از مندر باتد کننده و نهي

قکرآن و   هآینک » ،ا  اس  که زندگي و سیره آر ، تاخص عیني و الگو  عملي، امام علي

 .دار  رسید ها  دین ه تاخ هبود، تا ب« تناس علي»باید . اس « دین



 

 

 همنوزدمجلس 

 ل و موانع اجابت دعادالی

 *اهلل ميرعرب فرج

 درآمد

کلیکد ، در رتکد و سکعادت انسکان ایفکا      دعا، از جمله ع ادات مهم اسالمي اس  که نقکش  

أَْذتَجِبْ لَكُذمْ إِنَّ الَّذذِنَ      قالَ رَبُّكُمُ ادْعُذوني وَ»: رمایدف خداوند متعال در قرآن کریم مي. کند مي

بخوانید مرا تکا اجابک    : و گف  پروردگارتان   ََيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِنَ  َِسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتي

زودى بکا ذلّک  وارد دوزخ    بکه  ،ورزنکد  کسانى که از ع ادت من تد ّکر مکى   همانا . کنم تما را

 «.توند مى

 و نکازل تکده  تکریف   ماه نیدر ا ،«قرآن» .م ارك رمضان، ماه تالوت قرآن و ماه دعاس  ماه

نامند  ولي از دعا که در ایکن مکاه بسکیار بکه آن      مي «قرآن نازل»را  این کتاب آسماني ،بزرگان

خدا خواسته که او را صکدا بکزنیم و وعکده     .یاد تده اس  «قرآن صاعد» به نام ،سفار  تده

                                                           

  .عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوٌ و فرهنگ اسالمي *

 .61غافر، آیه .  
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بدانید ککه  ! ا  مردم: همچنین قرآن ت کید کرده «.أَْتَجِبْ لَكُمْ  ادْعُوني»: دهد داده که جواب مي

پس، خداوند دعا و اظهار نیاز بنکدگان بکه   « .وَقالَ رَبُّكُمُ»خود پروردگارتان گفته که دعا کنید  

در آیه مزبور، دعا ع ادت محسوب تده، خکدا  متعکال   . درگاه خویش را خیلي دوس  دارد

إِنَّ الَّذِنَ َِسْذتَكْبِرُونَ عَذنْ   »: روتني ابراز کرده خوانند، به نفرت خود را از کساني که او را نمي

 «.ََيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِن  عِبادَتي

 .دت و رسم بندگي اس تود که دعا، ع ا از این آیه دانسته مي

 چيستی دعا

بقکره   631از کالم عالمکه ط اط کایي ذیکل آیکه      6.دعا در لغ ، به معنا  ندا و صدازدن اس 

یعني اگر مکا خکدا را    2خوانیم  دعا، تال  برا  جلب توجه کسي اس  که او را مي: آیدبرمي

ر کنار دعا، گدایي هکم  به نظر عالمه، د. خواهیم توجه او را به خود جلب کنیمخوانیم، ميمي

را حاجتک   وقتي توجه او جلکب تکد،    .به تو توجه کندتا  زنيهس   یعني خدا را صدا مي

 6.و خیر او به تو برسد برآورده تودگویي تا مي

تکدن اسک اب و عکواملى اسک  ککه از       درخواس  فراهم»اا مدارم تیراز ، دعا  از نظر آی 

و هکر امکرى بکراى او     ،پایکان  آن هم از کسى که قدرتش بکى  اس  دائره قدرت انسان بیرون 

ات کال معنکوى بکا آن    کننده بکا   س  و دعاقلب و روح با خدادعا، پیوند نزدیک . آسان اس 

بایکد  بلدکه    درخواس  ن اید تنها از زبان انسان صادر توددر دعا، . یابد بزرگ قدرت مى أم د

 1 «.برخیزد کننده دعااز تمام وجود 

 و نقش دعا در زندگی انسانجایگاه 

داتته، عاملي بسیار قکو  بکرا  امیکدوار  انسکان بکرا       آثار روانى، اجتماعى و معنوى دعا، 

و عکاملي   گکاه  به تدیکه  ،هايکردن ناراحت براى تقوی  اراده و برطرفآدمي  .ادامه زندگي اس 

 .سازد تن مىانسان رودل چراغ امید را در    یعني همان چیز  کهداردنیاز  بخش آرامش

                                                           
 .«دعو»، واژه 1 3 ، صالمفردات في غریب القرآنراغب اصفهاني، .  

 . 3 ، ص   ، جالميزان في تفسير القرآنسيد محمدحسين طباطبایي، .  
 .همان. 3
 . 63 ، ص   ج، تفسير نمونهان، مكارٌ شيرازی و دیگر .3
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یکک نکو  کسکب    »تود  اما حقیق  این اس  ککه   برخي ت ور کردند که دعا س ب تن لي مي

انسان بکه   ،به ع ارت دیگر  پایان پروردگار اس  قابلی  براى تح یل سهم زیادتر از فیض بى

بکه همکین    6«. کنکد  فیض خداونکد پیکدا مکى    كوسیله دعا توجه و تایستگى بیدترى براى در

: بکه مکردم بگکو   ! پیام ر ا    مُْقُل ما َِعْبَوا بِكُمْ رَبّي لَوال دُعاءُ»: کند دلیل، قرآن کریم ت کید مي

 «.کندميپروردگارم هی  توجه و نظر  به تما ن ،اگر دعا  تما ن اتد

از سکر مهکر و   خداونکد  اگر انسان که از خود چیز  ندارد، اهل دعا ن اتد، چکه بایکد بدنکد؟    

امیکر   .هی  چیکز نیسک    کمال ،جز دعا و تضر  به ،انسانبه بدر عنای  کرده و دعا را ف، لا

  کسکي را ککه غیکر از    ءُال الدُّعاإغفِر لِمَنْ الَِمْلكُ إ»: دارد در دعا  کمیل عرهه مي مؤمنان

 « .دعا چیز  ندارد، ب خش

اُجيْبُ دَعْذوَةَ   رِب ي قَنِّإي فَنََِّئلَكَ عبادي عَ ذاإ»: خدا دعا را داد و اجابتش را نیز همان  کرده

 مکن نکزدیدم  گرفتند، و سراغ مرا  کردندال ؤمن از تو س دربارهبندگانم  هرگاه 3 عانِذا دَإالدّاع 

 .پس، دعا کنیم و خدا را کنار خود ب ینیم« .دهم کننده را پاسخ مي دعا  دعا [و]

برابر بکا سکقو     ،فقدان نیایش در میان ملتى» :گفته الدسیس کارل. دعا، زندگي لذتي نداردبي

از فسکاد و زوال   معموالً ،اجتماعى که احتیاج به نیایش را در خود کدته اس ! آن مل  اس 

ککردن و بقیکه    ال ته ن اید این مالب را فرامو  کرد که تنها صک ح نیکایش   .م ون نخواهد بود

د نیایش را پیوسته انجکام داد و در همکه   بای .بردن بیهوده اس  سر روز همچون یک وحدى به

 1«.با توجه بود تا اثر عمیق خود را در انسان از دس  ندهد ،حال

در همکین حکال ککه آرامکش را پدیکد آورده اسک ، در        ،یکایش ن»: افزایکد الدسیس کارل مکي 

هاى مغزى انسکان یکک نکو  تکدفتگى و ان سکا  بکاطنى و گکاهى روح قهرمکانى و          فعالی 

 5«.کند یک مىدالورى را تحر

                                                           
 . 63همان، ص  . 

 .55فرقان، آیه .  
 .86 بقره، آیه . 3
 .631ص ،   ج، تفسير نمونهمكارٌ شيرازی و دیگران، . 3

 . 63همان، ص  .1
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فکرد ندکان    خ ال خویش را بکا عالمکات بسکیار مدکخص و منح کربه      ،نیایش»: او از نگاه

ر از یقین، استعداد هکدای   صفاى نگاه، متان  رفتار، ان سا  و تادى درونى، چهره پُ  دهد مى

 6«.و نیز استق ال از حوادث

و  مانکده  قکب حتکى مکردم ع   ،تحک  ایکن قکدرت   تکود ککه   به نظر او، دعا س ب قدرتي مکي 

توانند نیروى عقلى و اخالقى خویش را بهتر به کار بندند و از آن بیدکتر بهکره    استعداد مى کم

 2.گیرند

رسیدن وسیله  ،«سالح». تده اس تع یر  «سررسالح و »به دعا از ، نامع ومدر احادیث 

  در برابکر خاکرات و   ظک احفوسکیله   ،«سکرر »و ( جلکب منفعک  و دفکا هکرر    ) به مق ود

م؟ كُذ رزاقَاَ رُّدُِِذ م وَكُعذدائِ ن اَم مِيكُنجُِِ الحٍلى َِم عَكُلُّدُال اَأ» :فرمود رسول خدا. بالهاس 

آیکا   6 عاءالذدُّ  نِؤمِالمُذ  الحََِ فإنَّ هارِو النَّ يلِاللِّم بِكُبَّون رَدعُتَ: قال ! اللَّه ولََُلى ِا رُبَ: واقالُ

دهد و هم روزیتکان   را از ترّ دتمنانتان نجات مي اى را به تما معرفى کنم که هم تما اسلحه

پروردگارتکان را در تکب   : فرمود گاه حضرت آن !خدارسول  ا  ،هبل: نماید؟ گفتند را زیاد مى

 رسُتُذ  عاءُالذدُّ » :نیز فرمود على« .چون دعا، اسلحه مؤمن اس   و روز بخوانید و دعا کنید

اگر باب رحم  الهى را زیکاد   .دعا، سرر مؤمن اس  1 كلَ حُفتََِ البابِ رعَقَ رُثِّكَتى تُمَوَ ؤمنِالمُ

 «.آن در، به روی  گدوده خواهد تد [و ناامید ندوى، عاق  ]بدوبى 

کنکد  خاکر   ندته مهم این اس  که نیاز انسان، دائمي اس  و همیده خاکر او را تهدیکد مکي   

ده به سالح و سرر نیکاز  به همین دلیل، همی... . خوردن زندگي و ها، برهمها، تدس مریضي

، بلده کسي هم که در ظکاهر هکی  مدکدلي نکدارد، سکخ  محتکاج        نه تنها افراد گرفتار. دارد

ن إي وَبتلَذ إ دٍحَذ أن مذا مِذ  »: فرمکود   رسول خکدا . دعاس  تا از بال و م ی   در امان بماند

بالیى بکه او   م ادا کسى که فعالً 5 الءِالبَ نَمِ نُأمَى ال َِذِى الَّعافِن المُمِ عاءِالدُّبِ  َّحَاَبِ لواُِت بَمَظُعَ

                                                           

 .همان . 

 .همان . 

 .8  ، ص هالرسالة السعدیابن فهد حلي،  .3

 .368، ص  ، ج الكافيکليني،  .3

 .  ، ص الداعي عدةابن فهد حلي، . 1
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ولى در آینده از آن در امان نیس ، گمکان کنکد ککه     ،کند روى نیاورده و در عافی  زندگى مى

  «.بیدتر از او به دعا نیازمند اس  ،هرچند گرفتاریش بزرگ باتد ،انسان گرفتار

دومکى   .کس که م تالس چه آنکه در عافی  اس  و  چه آن  هر فردى به دعا نیاز دارد پس،

براین، راباه بکا خکدا از هکر چیکز      عالوه .بالو اوّلى براى جلوگیرى از نزول  ،بالرفا براى 

خکدا   . کنکد  اى به ذات خداوند پیکدا مکى   توجه تازه ،انسان به وسیله دعا. تر اس بخشلذت

 میفهمک يمک از این پیکام   6«.ادْعُونيوَقالَ رَبُّكُمُ » :متعال بسیار دوستانه و عاطفي به ما پیغام داده

 امام صکادق یاران از یدي  .بندگان اس   دعاصدا   دنیخداوند بزرگ چقدر مدتاق تن

  گکر یجکاآورد و د  هبک   دترینماز ب يدی  دو نفر با هم وارد مسجد تدند: دیرساز حضرت پ

 يولک  ،دانميم: دیکننده پرس سؤال .ندا هر دو خوب: برتر اس ؟ فرمود یککدام .دعا کردبیدتر 

 تر اس ؟ کدام خوب

خداونکد  ککالم  مگکر  « .اسک  برتکر  دعا کند، بیدتر آن کس که   عاءًما دُهُرُْثَأ»: فرمود امام

أَْتَجِبْ لَكُذمْ إِنَّ الَّذذِنَ َِسْذتَكْبِرُونَ عَذنْ       وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني» :دیفرما يکه م  ادهیمتعال را ندن

تکرین     دعکا، بکزرگ  یبلر الكُ ةُبادَالعِ يَهِ»: افزودامام در پایان  2« .جَهَنَّمَ داخِرِنََيَدْخُلُونَ   عِبادَتي

  6«. ع ادت اس 

اجابک  را بکه    ،دیک آيخوتکش مک   بنده  از دعارسد که چون خدا گاهي ارت ا  به جایي مي

 السّذائلَ  بُّحِذ اللَّذه ُِ  نَّإ»: فرمکود   رسکول خکدا   .نکد را ب ی ا هاندازد تا اصرار بنديم ریخ ت

 «.را دوس  داردو سمج دعاکننده م رّ  وند،خدا 1 وححُاللََّ

 اهميت شناخت خود و خدا پيش از دعا

اید که کسي از تخص ناتناسي درخواس  مهمي کند؟ همچنین آیا کسي از انسکاني  آیا دیده

دارد، داند چه چیز  نیکاز  خواهد؟ از طرف دیگر، آیا کسي که نميکه ناتوان اس ، کمک مي

 کند؟درخواستي مي

                                                           

 .61غافر، آیه .  

 .همان.  

 .8 1، ص 3، ج تفسير نور الثقلينعبدعلي بن جمعه حویزی، . 3

 .33 ، ص عدة الداعيابن فهد حلي، . 3
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رو، پیش از دعا به درگاه خدا، باید خود و نیازهکا  خکویش را بدناسکیم و بکه خکدا و      ازاین
 .ها  او تناخ  پیدا کنیمها و توانایيداتته

بینیم که دعکا و آداب آن   ، ميکنیمخوانیم توجه  ميده بار  آن را روزانهوقتي به سوره حمد که 
اگرچه سوره حمکد در نمکاز بایکد    . دهد و  صحیح دعا را یاد مياین سوره، ر. چگونه اس 

به ق د قرآن قرائ  تود، ولي خداوند دو آیه آخر ایکن سکوره را بکه صکورت دعکا آورده و      
کنکیم،  که اوّل با اسم و صفاتش ترو  مي مقدمات الزم برا  دعا را به ما آموخته اس   چنان
، و در آیه پکنجم اظهکار بنکدگي و توحیکد     بعد حمد و ستایش او، سرس قدرت و مالدی  او

صِراطَ الَّذِنَ أنْعَمْتَ عَلَذيْهِمْ غَيْذرِ   * هْدِنَا الَِّّراطَ الْمُسْتَقيمَ إ» :کنیم خالص، و در نهای  دعا مي

 6«. الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ واَلَ الضَّالِّينَ

خواهکد ککه او را   خداوند از ما مي 2«.نِالدِّ هُلَ نَيَّخلِمُ واهللَادعُفَ»: همچنین قرآن کریم فرموده

 . در حالي بخوانیم که اعتقادات و دین ما خالص باتد
بنابراین، کسي که مقام خدا  متعال و هعف و نیازمند  خود را بدناسد، آن وق  دعا کنکد،  

دعکا    6«.الذدُّعا مُذخُّ الْعِبذادة   » :فرماید مي اکرم پیام ربه همین دلیل، . تایسته اجاب  اس 

توانکد نیکاز او را   داند نیازمند اس  و اینده چه کسي مکي  حقیقي، پس از آن اس  که بنده مي
ن کودِ  . توانکد نیکاز او را بکرآورد   داند ککه خکدا مکي   اگر تناخ  کافي ن اتد، بنده نمي. برآورد

م امکا . تود که نماز بخوانیم، اما بدون دعا و اظهکار نیکاز، دن کال دنیکا بکرویم     معرف  س ب مي

ى بذدِ عَ مُعلَذ مذا َِ أ: تبارو وتعالى اللَّهُ ولُقَُِ هِتِحاجَلِ قا َفَ جلَّذا عَإ بدَالعَ نَّإ»: فرمایدمي صادق

برخیکزد، خداونکد   نیاز  اى عجله کند و به دن ال  اگر بنده 1 وائ ؟ى الحَقضِأى الّذِ نا اللَّهُإنّى إ

 «؟مرا برآور نیازهاداند که من باید  ام نمى آیا بنده: گوید ت ارك و تعالى مى

 نَّأ نُّظُذ َِ راُِى أَِبدِعَ لَعجََتَإ: قول َبحانهُِ هِالتِي صَفِ بدُالعَ لَعجَا اَتَذَإ»: فرمود امام صادق

عجلکه    ام بنده: گوید خداوند س حان مىهرگاه بنده در نماز  عجله کند،  5 ى؟يرِغَ دِيَبِ هُجَوائِحَ

 «در دس  غیر من اس ؟ رفا نیازهایشکند  آیا گمان مى .به خرج داد

                                                           
 .5ل  6حمد، آیه  . 
 .3 غافر، آیه  . 
 . 8 ص  ، ج  ،البيضاء محجةمال محسن فيض کاشاني،  .3

 .353، ص  ، ج الكافي کليني،  .3

 . 3 ، ص عدة الداعيابن فهد حلي،  .1
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سکید بکن طکاووس در    . با معرف ، دعاکردنش سکنجیده و دقیکق اسک     ندته دیگر اینده بنده

 :داستاني آورده

و از نجکات   افتکد ناگاه دچار طوفان تده، جاندان بکه خاکر مکي   . اى مسافر کدتى بودند هعد

او، آگکاه و  یقکین    دارى و قکوّت  ه دیکن ککه بک  سفرتان بود همخ ى ت. توندميخود ناتوان 

  مکن بکا خکدا در حکوزه    : گفک  . دعا کندنجاتدان خواهش کردند براى از و   .مامئن بودند

بکه داد مکا    باید با دعا و تفاع  کردند که وق  نیاز اس  واصرار . کنم ش معارهه نمىتقدر

مرد نگاهى به امکواج خروتکان دریکا افدنکد و      .ت اه خواهد تد جانمانوگرنه دین و   برسى

. را ندککانمان دادىقککدرت   !پروردگککارا  «وفذذوَنذذا عَأرِفَ كَتَدرَنذذا قُذذِتَد أرَقَذذ مَّللّهُذذأ» :گفکک 

 .دریا آرام تد فوراً پس از دعا  او،« .بخداید  را هم به ما بنماى

اى ککه خکدا دعایک  را مسکتجاب ککرد؟       ه این مقام رسیدهچگونه ب: یدى از همراهان پرسید

ککه هکر وقک      پاداتش ایکن اسک   هاى خود گذتتیم   ما براى رهاى خدا از خواسته: گف 

خکود صکرف نظکر      به خاطر خواس  ما، از خواسکته  ،حاجتى به خداى بزرگ عرهه بداریم

 6.کند

 عوامل و موانع اجابت دعا

بدیهي اس  که معرفي عوامکل،  . عوامل اجاب  دعا برردازیمدر اینجا مناسب اس  به بررسي 

 ،سک  زاابکر بکاران  طورکه  به بیان روایات، همان. سازد تدن دعا را نیز روتن مي موانا پذیرفته

 2«. رْهْذفُ الْمَطَذ   مذا اَنَّ السَّذحابَ  ة َْالدّعا َْهْفُ األجابَ»: باتد مي قرار مایه وآور نیز اجاب  دعا

اُجِيذبُ  »یرد  گ ترایاش تحقق یابد، حتماً مدمول اجاب  حق تعالي قرار مي اگر دعا بر اساس

 غلذ ُ وَِ عاءِالذدُّ  بذابَ  حَيفتَلِ اللَّهُ ما ْانَ» :فرماید مي علىه امام ک چنان 6«.دَعوَة الدّاع إذا دَعانِ

 « .ب ندداجاب  را اما در  بگداید،دعا را  بابخدا  ممدن نیس  که 1 ةجابَاإل بابَ نهُعَ

                                                           
 .6  ، ص األمان من ْخطار األسفارابن طاووس،  . 
 . 35ص  ، ، ج الكافيکليني، .  

 .86 بقره، آیه  .3

 .3 ، ص عدة الداعي ابن فهد حلي،. 3
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در ذیل، به بیکان عوامکل اجابک  دعکا     . رسد که ترایط آن مهیا باتد ال ته دعایي به اجاب  مي

 :پردازیم مي

 اضطرار و قطع اميد از غير خدا. 1

 ا  امیکد بکه غیرخکدا نداتکته باتکد،     کننده نیاز  را با تمام وجود حکس کنکد و ذره   اگر دعا

 6«.ُِجِيذبُ الْمُضْذطَرَّ إِذا دَعذاُِ وََِكْشِذفُ السُّذوءَ     أمَّنْ »: مدمول این فرمایش الهي خواهد بود که

 2.، وقک  اسکتجاب  دعاسک    هکا هکا و کوتکش   ماندن تمام تال  هنگام اهارار و عقیمیعني 

کننده نیاز  واقعي و هرور  دارد و هرچه تکال  ککرده، بکه آن نرسکیده و از      زماني که دعا

 .رسد يهمه چیز و همه کس ناامید اس ، دعایش به اجاب  م

 اعتقاد یقينی به حقانيت اولياي خدا. 2

هکا  بکین   و واسکاه  یدي از عوامل مهم اجاب  دعا، اعتقاد به حقانی  پیام ر و اهل بی 

هکا  عمکومي   اینهکا از نعمک   . بودن اولیا  خدا تک دارند بعضي در حق. خدا و خلق اس 

کسي که در حقانی  امکام   تود  مانندبرخوردارند، ولي دعاها  خاص آنها هرگز اجاب  نمي

 .تک دارد  زمان

ع کادت و خدکو  در دیکن    اهکل  ه کبینیم  مىکسي را ما : پرسدمي تخ ي از امام صادق

برا  جکواب،   امام ؟داردسودى  شآیا اعمال .داردناعتقاد امام  تما  وحق ه ولى ب ،اس 

 :کنندداستاني نقل مي

از آنهکا ککه چهکل    اس  که هرکسي اسرائیل  آن خاندان بنى همانندل ما اهل بی  و مردم، ثَمَ»

د تهجک چهل تب  ،یدى از آنها .تداجاب  مي ،دنمودعا مي آنپس از کرد و ع ادت ميتب 

آمد و از حال خود تکدای    مریم بننزد عیسى. ددنلي مستجاب و  دعا کردو بعد  دات 

درگکاه خکداى   ه بک و  تاهیر کرد و نماز خوانکد  عیسى !کرد و خواس  که برایش دعا کند

از آن درى ککه بایکد   به درگاه من آمد  ولي این بنده  !اى عیسى: آمدوحى  .دعا کرد بلندمرت ه

سکر  را  قدر  اگر آن اعتقاد،با این  .تو تک دات ه ولى در دلش ب  او مرا خواند. نیامدبیاید، 

                                                           

 . 6نمل، آیه  . 

 . 63 ، ص   ، جتفسير نمونهمكارٌ شيرازی و دیگران، .  
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در دسکتانش را رو بکه آسکمان بگیکرد ککه      قک  آنو  قاا تودکه گردنش باال بگیرد و دعا کند 

 ! کنممياجاب  ن ،بریزدخدک تود و انگدتانش 

پیغم کر  تکک   بکودن   حکق خوانى و بکه  پروردگارت را مي: فرمود ه اوب ضرت عیسىح

اکنون از خکدا   .درس  اس  ،آنچه گفتى که خدا سوگنده ب !خداروح  ا  :کرد عر  دارى؟

بکراى او دعکا ککرد و خکدا      عیسى: فرمود صادقامام . را از دل من ب رد کبخواه که ت

  6«. گردید[ عوهالدّ مستجاب] ،توبه آن مرد را پذیرف  و مانند خاندان خود

 عمل به تکاليف و پایبندي به عهد با خدا. 3

ها  خدا و وفاکردن به قرارهایي اسک  ککه   ، اجاب  خواستهدعاندته بسیار مهم و اساسي در 

ان کافي نیسک  ککه توقکا     کنیم، آیکا بکي  نمي پیرو وقتي دستورات خدا را . ایم با او گذاتته

 اجاب  داتته باتیم؟

خکدا  متعکال   ! فکدای  گکردم  : پرسکید  تخ ي از امام صادق: بن دُرّاج نقل کردهجمیل 

 ؟تودکنیم و اجاب  نميلي ما دعا ميو  «دْعُونِي أَْتَجِبْ لَكُمْأ»: فرماید مي

  برا  اینده تما به عهد و پیماني که بکا خکدا بسکتید، عمکل     ِهدِعَه بِلَّلِ ونَوفُتُم ال كُأنَّلِ»: فرمود

  به عهد  که با من بسکتید عمکل   أوْفُوا بِعَهْدِي أوفِ بِعَهْدُِْمْ» :خدا  متعال فرموده« .کنیدنمي

 اهللوَ»: افکزود  بعد امکام « .کنم، وفا مي(اجاب  دعا)کنید، من هم به عهد  که با تما بستم 

  2«.کندیقین وفا مي اگر وفا کنید، او به!   قسم به خدا«مكُم هلل لوفي لَفيتُو وَلَ

 بودن و حضور قلب  جدي. 4

بعضکي در وقک  دعکا حواسدکان     . داتتن کامل، خیلي مهم اسک   بودن در دعا و توجه جد 

این نکو  دعکا، مسکتجاب    . کنندجا  دیگر اس  و از سر عادت کلماتي را بر زبان جار  مي

دالن را  دعکاى غافکل   ،خداونکد  6  الٍِ لبِقَ عاءَدُ لّجَوَ اللَّه عزّ لُقبَال َِ»: فرمود على. تود نمي

                                                           

 .5، ح 311 ص ،  ج، الكافيکليني، .  

 .5 1 ، ص3  ، جتفسير نور الثقلينحویزی، .  

 .  ح ، 33 ص ،  ج ،كافىالکليني، . 3
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از امکام   6.بودن در دعکا سکفار  کردنکد    حضرت در ادامه به تال  و جد « .کند نمى اجاب 

ََذاٍِ َفذإِذَا دََعذوْتَ فَاقَْبذلْ بِقَلِْبذكَ ُثذمَّ         إِنَّ اللَّهَ لَا َِسْتَجِيبُ دُعَاءً»: نیز آمده صادق بِظَهْرِ قَْلذبٍ 

پکس هرگکاه    .کنداجاب  نميخدا دعاى کسى را که قل ش متوجه او نیس ،  2 اَْتَيْقِنْ بِالْإِجَابَة

 «.گاه یقین به اجابتش داتته با  آن  قل   به او روى بیاورتمام خواستى دعا کنى، با 

 توبه از ظلم. 5

دل، اوّل باید خود را پاکیزه کند تا الیق حضور تود  یعني پیش از دعا، باید توبه کرد تکا   دهآلو

دْعُذونِي  أ» :گویکد مگکر خکدا نمکي   : پرسکید  کسي از امام صکادق . زمینه اجاب  فراهم تود

گیکرد و  کنکد، امکا جکواب نمکي    بینیم که دعکا مکي   را مي  مضارلي بیچاره و و  «أَْتَجِبْ لَكُمْ

طل ند تکا بکر   و از او یار  مي خدا هستندایا بینیم که میا افراد  را ميو  دهد رخ نمياجابتي 

 !کندتود و خدا آنان را یار  نميدتمن پیروز توند و چنین نمي

ظکالم تکا   ل ته ا .تودمياجاب   ،هر که دعا کند(! سخن نسنجیده مگو)وا  بر تو »: امام فرمود

هکر وقک     کسي که لیاق  و حق دعکا دارد، ا اماس  ردود دعایش م ،به درگاه خدا توبه ندند

 6«.تود ميمستجاب  ،دعا کند

 قلبنرمی و پاکيزگی . 6

کنند  ولي از خدا توقا دارند که به آنها رحکم کنکد و   اند و به کسي رحم نمي دل بعضي سنگ

لَا َِسْتَجِيبُ دُعَذاءً   إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ»: آمده در حدیثي از امام صادق. دعایدان را جواب دهد

خداونکد عزیکز و    1 بِظَهْرِ قَلْبٍ قَاسٍ وَمَنْ لَمْ َِتَقَدَّ ْ فِي الدُّعَاءِ لَمْ َِسْذمَعْ مِنْذهُ إِذَا نَذزَلَ بِذهِ الْبَلَذاءُ     

در حال خوبش اهکل دعکا   کند و کسى که  را مستجاب نمىقسي قلب برآمده از جلیل، دعاى 

 «.تنیده نخواهد تدو گرفتار  دعایش نگام بال ه نیس ،

                                                           

 .همان.   

 .38 ص  ،دة الداعيع؛ ابن فهد حلي،  33 ص ،  ج ،كافىالکليني، .  

 .333، ص    ، جاإلحتجاج على ْهل اللجاجطبرسي، . 3

 .38 ص  ،عدة الداعي ابن فهد حلي،. 3
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در داستاني که حضرت در مورد موانا و عوامل اجاب  نقل کرده، بکه عوامکل دیگکر اجابک      

َْانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إَِْرَائِيلَ َِدْعُو اللَّهَ تَعَالَى أنْ َِرْزُقَهُ غُلَاماً ثَلَذاثَ  »: اتاره نموده و فرموده اس 

اللَّهَ لَا ُِجِيبُهُ قَالَ َِا رَبِّ أ بَعِيد  أنَا مِنْكَ فَلَذا تَسْذمَعُنِي أ ْ قَرِِذب  فَلَذا تُجِيبُنِذي       َِنِينَ فَلَمَّا رَأى أنَّ

 وَنِيَّذةٍ  فَأتَاُِ آتٍ فِي مَنَامِهِ قَالَ إِنَّكَ تَدْعُو اللَّهَ مُنْذُ ثَلَاثِ َِنِينَ بِلِسَانٍ بَذِيٍّ وَقَلْبٍ عَاتٍ غَيْذرِ نَقِذيٍّ  

فَاقْلَعْ عَنْ بَذَائِكَ وَلْيَتَّ ِ اللَّهَ قَلْبُكَ وَلْتَحْسُنْ نِيَّتُكَ فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِذكَ عَامذاً   [ صَادِقَةٍ]افِيَةٍ غَيْرِ صَ

 .ککرد  سه سال دعکا مکى   ،اسرائیل براى اینده خدا به او پسرى دهد مردى از بنى 6 فَوُلِدَ لَهُ غُلَا  

آیا من از تکو دورم ککه سکخن     !خدایا: عرهه دات  ،ندک وقتى دید خداى تعالى اجاب  نمى

کنى؟ کسى در خواب بکه   ولى اجاب  نمى ،تنوى تنوى یا من به تو نزدیدم و تو مى مرا نمى

تکى آلکوده   دلى گناهدکار و قل کى سکرکش و نی    تو سه سال خدا را با زبانى فحّا  و: او گف 

 او[. نمکا گکاه دعکا    آن] ،درس  کنرا   ا پاك و نیتراز فحش دس  بردار و دل  !ىدخوان مى

 « .خدا به او پسرى دادو  ط ق دستور عمل کردیک سال 

رعایک  تقکوا  الهکي و     ککردن نیک ،   كپکا از قسکاوت،   قلکب ، پیراسکتن  بکدزبانى پس، رفا 

 .تود ، س ب اجاب  دعا مي خداترسي

                                                           

 .35 همان، ص  . 





 

 

 مبیستمجلس 

 قرآن از دیدگاه دانشمندان غیرمسلمان

 *فر االسالم والمسلمين حسين احساني حجت

 اشاره 

چنکین جایگکاه رفیعکي    . ا ، با هی  من  ي قابل مقایسه نیس  مقام ن وت، به دلیل علوّ مرت ه
خود، دلیکل و برهکاني ارائکه دهکد ککه      اقتضا دارد که مدعي ن وت جه  اث ات صدق ادعا  

گفتکه  « معجکزه »رو، به برهکان صکدق ادعکا  پیکام ران،      ازاین. دیگران از ارائه آن عاجز باتند
 .تود مي

معجزه پیام ران، باید متناسب با فدر و فرهنگ مخاطکب و تکرایط زمکان و مدکان رسکالتش      

ا   جهکاني اسک ، معجکزه    به اقتضا  اینده آخرین پیام ر و رسکالتش  پیام ر اسالم. باتد
 .ها باتد ها و مدان انسان در همه زمان« عقول و علوم»باید متناسب با فرایند رتد و تدامل 

در جهان امروز نیز با همه ت لیغات زهرآگین، فکوج عظیمکي از داندکمندان و پژوهدکگران را     
این مجکال، بیکان   در . کنند بخش بدر معرفي مي بینیم که قرآن را به عنوان تنها نسخه نجات مي

دیدگاه همه اندیدمندان جهان در مورد قرآن میسر نیس   اما در این مجال، بکه بیکان دیکدگاه    
 .پردازیم تمار  از آنان مي

                                                           

  .پژوهشگر حوزه علميه *
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 فراتر از زمان و مکان. 1

قکرآن، کتکابى نیسک  ککه بکراى یکک دوره       »: گویکد  کن  کریک، استاد داندگاه کم ریج، مکي 

د براى تمام اع کار، و تکا جهکان اسک ، نکو  بدکر       خ وص آمده باتد  کتابى اس  جاوی به

خ کوص   چرا که قرآن براى یک دوره به...  تواند قرآن را راهنماى زندگى خود قرار بدهد مى

 6«.زیرا چیزى وجود ندارد که در قرآن نیامده باتد...  تود؟ نیامده و هرگز کهنه نمى

مکا در ایکن قکرآن ذخکایر و     »: گوید ل، ميبانو لوراواکسیا واگلیرى، ایتالیایي، استاد داندگاه ناپ

تکرین و متفدّرتکرین    بینیم که مافوق اسکتعداد و ظرفیّک  بکاهو     هایى از علوم را مى اندوخته

مکداران بایکد در مقابکل قکرآن،      تکرین سیاسک    ترین فیلسوفان و قوى اتخاص اس  و بزرگ

  2«.زانوى عجز و ناتوانى به زمین بزنند

مکن بارهکا و   . سعادت بدر اسک   دار تنهایى عهده قرآن، به»: گف  مى امرراطور فرانسه ناپلئون،

مکداران و علمکاى    کجاس  آن روزى که ما مجتما و هیئتى بزرگ از سیاس : آتدارا گفته ام

تکرین قکوانین محمکدى و نسکخه      حقوق دنیا تددیل دهیم و قرآن، ایکن ککالم الهکى و متکین    

آن، قوانین خوت ختي و سعادت حقیقکى بدکر   پُرافتخار بدرى را پیش رو گذاریم و از روى 

 6«را تنظیم کنیم؟

 بودن فهم قرآن  سهولت قوانين اسالم و آسان. 2

پردازان دنیاطلب به مکردم مجکال اندیدکیدن و برگزیکدن دهکد و       اگر ت لیغات زهرآگین دروغ

نتخکاب  بگذارند که مردم به اختیار و تدخیص خود، دین را برگزینند، قاعاً اسالم و قرآن را ا

ایکن، حقیقتکي اسک  ککه     .  کنند  زیرا فهم قرآن آسان و قوانین آن هماهنگ با فارت اس  مي

ُِرِِدُ اللَّهُ بِكُذمُ  »: فرماید قرآن مي. قرآن به آن اتاره نموده و صاح ان اندیده بدان اعتراف دارند

بسکیارى از  « . واهد  نه سختى راخ خداوند، برا  تما آسانى را مى 1 الْيُسْرَ واَل ُِرِِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

                                                           

 .5 ، ص  پرسمان علوٌ قرآني،  محمدحسن جواهری.  

  .58، ص طبقات مفسرانعقيقي بخشایشي،   عبدالرحيم.  

 . 31، ص پرسمان علوٌ قرآني،  محمدحسن جواهری. 3

  .81 بقره، آیه . 3
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سکوز، تکوان بکدنى و روحکى و اجتمکاعى       ادیان و مذاهب موجود، با قوانین سخ  و طاقک  

فرسایند  اما قرآن، با ارائه قوانین آسکان، زیسکتن آسایدکمند و رتکدآفرین و      پیرواندان را مى

. کدکاند  ها نمکى  بخش مادى را با تدوه معنوى آمیز  داده و انسان را در تنگناى سختي لذّت

 نِعْمَتَذهُ  وَلِيُذتِمَّ  لِيُطَهِّذرَُْمْ  ُِرِذدُ  وَلكِذنْ  حَذرَجٍ  مِنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ُِرِدُ ما»: فرماید رو، مي ازاین

 سکازد  پاك را تما خواهد مى بلده کند  ایجاد تما براى مددلى خواهد نمى خداوند 6  عَلَيْكُمْ

نِ  فِذي  عَلَذيْكُمْ  جَعَلَ وَما اجْتَباُْمْ هُوَ»: فرماید و یا مي« .نماید تمام تما بر را نعمتش و  مِذنْ  الذدِِّ

 سکختى  و مدکقّ   هکی   تکما  بکراى  [اسکالم ] دیکن  در و برگزیکده  را تکما  (خدا)او   2 حَرَج

 «.اس   نداده قرار فرسایى طاق 

هکرکس  »: نویسکد  مکي  حدکم محمکد   تولستو  داندمند معروف روسي، در کتاب خود به نام 

ماالعکه   بودن دین اسالم را بفهمد، باید قرآن مجید را با دق  نظکر  پیرایه بخواهد سادگى و بي

و [ گردیکده ]نماید  زیرا در آنجا احدام و قوانیني بر م نا  حقکایق روتکن و آتکدار، صکادر     

  6«.تعلیماتي سهل و آسان برا  عموم بیان تده اس 

به نظر من، اسالم دیني آسکان  »: گوید ویسنده بلندآوازه ایتالیایي، ميخوزه مارتینز، داندمند و ن

کننکده اسک  ککه     ا  روایکات گکیج   بینید در مسیحی  به اندازه و فهمیدني اس   ولي تما مي

 1«.دهد گاهي یک کدیش هم سر نخ تثلیث را از دس  مي

از اسکالم وجکود    تکر  تع ب تر و تاید بي جو  هی  دیانتي، تسامح»: گوید کن  دو گوبینو مي

 5«.ندارد

خکود   مخت کر عمکومي   نگار مدکهور انگلیسکي نیکز در کتکاب      جورج ویلز، داندمند و تاریخ

رایگان به جهانیان عاا نمود و یک نظکام   اسالم، سعادت و آرامش و آسایش را به»: نویسد مي

هکا   ها را مرتفکا و بکد    اجتماعي و سیاسي بود که در روزگار تیرگي دنیا نمایان تد و تیرگي

                                                           

 .6، آیه  مائده.  

 .58حج، آیه  .  

 .13 ترجمه سحاب، ص ،  تاریخ قرآنابوعبدا  زنجاني، . 3

 .383، ص عصر اماٌ خمينيميراحمدرضا حاجتي، . 3

 .355، ص وامداری غرب نسبت به شرقخو،  محمد آراسته. 1
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هکا  جابرانکه را از میکان     هکا  بیکدادگر  را بسکوزانید و حدومک      را زایل ساخ  و خرگاه

ي قکادر بکه چنکین اعجکاز     ت ثیر  را که قرآن بزرگ و مقدس در عالم کرد، هی  کتاب. بردات 

قرآن، کتابي اس  دینکي و تربیتکي و اخالقکي و اجتمکاعي و تکاریخي و      . بزرگي ن وده اس 

  6 «.مساهله قرآن، از اعجازها  بزرگ آن اس . ساده

 جامعيت قرآن و هماهنگی با علم و تمدن . 3

 لِكُذلِّ  تِبْيانذاً  الْكِتذابَ  كَعَلَيْذ  وَنَزَّلْنذا »: فرماید که مي قرآن، جاما همه نیازها  بدر اس   چنان

 مذا »: فرمایکد  و یکا مکي  « .چیز اسک   همه بیانگر که کردیم نازل تو بر را کتاب این ما و 2 ءٍ شَيْ

یعنکي هکر آنچکه    « . ندردیم فروگذار کتاب، این در را چیز هی  ما 6 ء شَيْ مِنْ الْكِتابِ فِي فَرَّطْنا

ال ته منظور از جامعیک  قکرآن، ایکن اسک  ککه       ، در قرآن آمده اس   بدر به آن نیازمند اس 

کلیات تمام علوم و اطالعاتي که بدر در راه تدامل حقیقي و نیل به هکدف اصکلي آفکرینش،    

 1.، در قرآن وجود دارد یعني قرب الهي نیاز دارد

اسالم، دیني کامل و جکاما اسک  بکا تمکام قکوانین صکحیح       »: گوید پرفسور خوزه مارتینز مي

در سارسکار آن، قکانون و ث کات    . ام خ اً قرآن را پنج بار دقیقاً ماالعه ککرده من ت. زندگاني

قکرآن، چیکز  را از احدکام و    »: گویکد  نیز مکي  1آقا  سُدیو، داندمند فرانسو  5.تود دیده مي

، اساس آن بکر عکدل و احسکان اسکتوار گدکته و       مقررات فروگذار ننموده، آدابش بر حدم 

تکدن از   از رفتار باطل و دفا گمراهي و هکالل  و بیکرون   غر  آن، پیمودن راه حق و منا

قرآن، تامل تمام م کاد  و  . باتد تاریدي رذال  و پستي، به جانب انوار فضایل و کماالت مي

اصولي اس  که به پیام ران سلف از آیات و معجزات داده تده و مدتمل مواعظ و احدکامي  

                                                           

 .13 ، ص مختصر تاریخ عموميجورج ویلز، .  

 .85نحل، آیه .  

  .38، آیه  انعاٌ. 3

  .315، ص  ، ج شناسي قرآنمحمدتقي مصباح یزدی، . 3

  .38 ، ص عصر اماٌ خمينيمير احمدرضا حاجتي، . 1

ٌ 5 8 ، متولد تاریخ العرب العاٌ، دانشمند و نویسنده مشهور فرانسوی و نگارنده کتاب (Sedillot)سدیو . 6

 .853 و متوفای 
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ها  ایدان از حکق   اسالم و کر  گو ها  منتقدان و عی جویان  اس  که باعث کور  چدم

  6«.گردد مي

هکا  علمکي اروپکا     سکؤال یدکي از مجلکه    جورج ویلز، داندمند و مورخ انگلیسي، درپاسکخ 

آغاز تاریخ بدر تا کنون بیدتر از سایر کتکب در دنیکا تک ثیر     ترین کتابي که از بزرگ»: گوید مي

تکرین کتکاب دنیاسک   زیکرا ایکن       مهکم   ولي قرآن،  ، چند کتاب، از جمله قرآن اس  بخدیده

قکرآن،  . در دنیا گذارده که نظیر آن را هی  کتابي بکه خکود ندیکده اسک      کتاب آسماني، اثر 

مقکررات و قکوانین و احدکام    . اخالقي و تاریخي اس  ،تهذی ي ،اجتماعي ،دیني ،کتاب علمي

ا  همیدکه قابکل   کنکد و بکر   آن، با اصول قوانین و احدام و مقررات دنیا  امروز تا یکق مکي  

هرکس بخواهد دیني اختیار کند که سکیر آن بکا تمکدن بدکر پیدکرف       . پیرو  و عمل اس 

داتته باتد، باید که دین اسالم را اختیار نماید و اگر بخواهد که معنا  این دین را بیابکد، بکه   

  2«.قرآن مراجعه کند

 چرا از مسيحيت به اسالم رو آوردم؟ـ 

او ککه نکامش را پکس از تدکرف بکه      . تدن زني آلماني گدک   جامعی  قرآن، باعث مسلمان

آمکوختم، بکه همکان     هرچه بیدتر از تعکالیم مسکیحی  مکي   »: گوید گذات ، مي« زهرا»اسالم، 

ال تکه از  . رو، به ماالعکه مکذاهب مختلکف پکرداختم     تد، ازاین نس   تک و تردیدم بیدتر مي

. تا آنده قرآني به زبان آلماني تهیکه ککردم  بودن بسیار  از آنها را فهمیدم   همان آغاز، توخالي

ام  گسیختگي و آتفتگي درونکي  کردم، بیدتر از آن حال  ازهم هرچه بیدتر قرآن را ماالعه مي

هکا بکه    آر ، آن حقیقتي را که سال. ام را یافتم تد و باالخره با ماالعه قرآن، گمدده کاسته مي

 6«.سالم و قرآن بودگدتم و در پي آن به هر در  سر زدم، ا دن الش مي
کردم و از لحاظ مکاد ،   من در ترکتي به عنوان مندي کار مي»: گوید خانم برگی  جمیله مي

تمام چیزهایي را ککه یکک انسکان آرزویکش را دارد، داتکتم  امکا پیوسکته در درون خکویش         
ککدام   از مذاهب مختلف چیزهایي خوانده بودم  ولي در هی .  کردم احساس خأل و کم ود مي

                                                           

  .11 و  13 ، ترجمه سحاب، ص تاریخ قرآنابوعبدا  زنجاني، .  

 .55، ص رانطبقات مفسعبدالرحيم عقيقي بخشایشي، .  

  .38 ، ص عصر اماٌ خمينيمير احمدرضا حاجتي، . 3
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هرچکه  . ترو  به ماالعه قرآن کردم. یافتم  تا آنده با قرآن و اسالم آتنا تدم ام را نمي مددهگ
 6«.روز در حال به ود  اس  ام روزبه کردم وها روحي ، احساس مي خواندم بیدتر مي

 و قانونمندبودن قرآن تعقالني. 4

حق و عکدل آفریکد   ها  قرآن، خداوند که حق مالق اس ، جهان را نیز بر اساس  ط ق آموزه

  بِذالَّتي  وَجذادِلْهُمْ  الْحَسَذنَةِ  وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ ََبيلِ  إِلى أدْعُ»: فرماید و به پیام ر  نیز مي

 ککه  روتکى  بکه  آنهکا  با و نما دعوت پروردگارت راه به نیدو، اندرز و حدم  با 2 أحْسَنُ هِيَ

  «.کن مناظره و استدالل اس ، نیدوتر
من یقین دارم که قرآن و انجیل را اگر بکه یکک   »: گوید ولتر، فیلسوف و نویسنده فرانسوى مي

در ظکاهر    فرد غیرمتدیّن ارائه دهند، او حتماً اوّلى را خواهد گزید  زیرا که کتکاب محمّکد  
 6«.دهد که به اندازه کافى بر م انى عقلى منا ق اس  افدارى را تعلیم مى

العاده سکودمند   قرآن براى ما مسیحیان، کتابى فوق»: گوید مي 1داندگاه ژنو،ادوارد مونته، استاد 
ماالب قکرآن، مقکارن بکا اصکول و قواعکد معقکول و تکوأم بکا تع یکرات خوتکایند و           ...  اس 
[  کتابى اسک  . ]زبان دینى در آن خواهید یاف   اصول فلسفه روحانى را به. انگیز اس  تگف 

مسائل دینکى را چنکان مدکروح و مکدلل بیکان      . مانند مروارید غای  ملیح و بدیا و جالب  به
  5«.آور اس  گونه بیان در عهد ظهور پیام ر عرب، حیرت کرده که حقاً این

خوانکد، مگکر    کس قرآن را با ت مل و اندیده نمکي  هی : گوید کار الیل، فیلسوف انگلیسي، مي
اهر اس  و قرآن را وابسکته بکه   ذات خود نزد و  آتدار و ظ بیند حقایق جوهر  به اینده مي

حق، آن اسک  ککه تمکام کتکب در     ... یابد اصلي حقیقي و پیوسته به م دئي عالي و مقدس مي
اند و این کتاب، از هر گونه عیب و نقص و اصول ناپسکند، پکاکیزه    برابر قرآن حقیر و کوچک

  1«.و م راس 

                                                           

  .همان.  

  .1  ، آیه  انعاٌ.  

  .8 ، ص  پرسمان علوٌ قرآني،  محمدحسن جواهری .3

 .پژوه، مترجم قرآن به زبان فرانسه و نویسنده اولين معجم موضوعي قرآن قرآن. 3

  .5 ، ص  پرسمان علوٌ قرآني،  محمدحسن جواهری .1

  .13 ، ترجمه سحاب، ص تاریخ قرآنابوعبدا  زنجاني، . 6
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 چرا مسلمان شدم؟ـ 

مکن تمکام آیکات    »: تدنش را سؤال کردند، پاسخ داد هنگامي که از دکتر جرینه، عل  مسلمان

خکوبي   علوم ط یعي و بهداتتي و ط کي بکود، ماالعکه ککردم و آنهکا را بکه       قرآني که در زمینه 

  تکده  تکرین اصکول ثابک     ها  علوم ط یعي و پیچیکده  ترین قانون فهمیدم و آنها را ماابق دقیق

ا، هی  کسکي بکر رو  زمکین، از آن    علوم عقلي دیدم و یقین کردم که هزار سال ق ل جز خد

بکودن چنکین کتکابي ایمکان آوردم و      پکس، بکه حقانیک  و خکدایي    . قوانین و اصول آگاه ن ود

متجاوز از هزار سال پکیش، بکدون ایندکه معلکم       مسلمان تدم  زیرا یقین کردم که محمد

 اگکر هکر داندکمند  آیکات مربکو  بکه رتکته       . بدر  داتته باتد، حق را بیان ککرده اسک   

تخ  ي خود را در قرآن ماالعه کند و خود را از غر  دور نگه دارد، بدون تردیکد، ماننکد   

  6«.من، مسلمان خواهد تد

مکرام  »: گوید گوته، فیلسوف و تاعر آلمانى، در مورد استحدام م اني و قانونمندبودن قرآن مي

عظم  و مزایکا    هرلحظهو  اس  ، و م اني آن، بلند العاده قو  و محدم و مقاصد قرآن، فوق

ایکن  . کنکد  گردد و ما را به جانب اهمی  و علوّ مقام خکود بیدکتر جکذب مکي     تر مي آن فزون

ترین ت ثیر را در تمام دنیکا نمکوده، نتیجکه مهمکي خواهکد       زود  بزرگ کتاب با این وصف، به

 2«.داد

 تأثير قرآن در بنيادهاي علمی بشر. 5

اسک  ککه بسکیار  از بنیادهکا  علمکي و فدکر  و        این حقیق  بر پژوهدگران دنیا، روتن

و عملدکرد   و ائمکه اطهکار   ها  پیام ر اسکالم  تمدن کنوني بدر، مت ثر از قرآن و آموزه

: گویکد  رابین کوك، وزیر امور خارجکه اسک ق انگلکیس، مکي    . علما  اسالم و مسلمانان اس 

ظیمي از تمدن غکرب را  اسالم، بنیادها  فدر  بخش ع.  غرب، به اسالم بسیار مدیون اس »

، بسکیار  از م کاني تمکدن مکا      از تکناخ  اعکداد تکا درك مکا از سکتارگان     . ریکز  ککرد   پایه

  6«.، ریده در تعالیم اسالم دارد(ها اروپایي)

                                                           

  .33 ، ص شناسي قرآنعبدا  احمدیان، .  

  .15 ، ترجمه سحاب، ص تاریخ قرآنابوعبدا  زنجاني، .  

  .116، ص وامداری غرب نسبت به شرقخو،  محمد آراسته. 3
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یکابیم، ن ایکد تعجکب     از اینده قرآن را سرچدمه علکوم مکي  »: نویسد مي 6هر تویک هیر چفلد
، تجارت و انوا  گونکاگون   ، زمین، زندگي انسان ها نتمام موهوعاتي که مربو  به آسما. کنیم

انگیز جهکان اسکالم    توسعه تگف ...  معامالت اس ، در ساح عالي و ماهرانه در قرآن هس 
قکرآن، نکه تنهکا مسکلمانان را بکه دانکش       . ، غیرمستقیم مدیون قرآن اسک   در تمام تعب علوم

سکائل مکذه ي و ماوراءالا یعکه را بکه     تدویق کرد، بلده فالسفه یهود را نیز ترغیب کرد ککه م 
بکا عرفکان    چنان آن (علم کالم مسیحي)آخراألمر، اسدوالستیک . رو  مسلمانان تعقیب کنند

بررسي علکم نجکوم   ..  .اسالمي پرور  یافته و ترقي کرد که احتیاج به بحث زیادتر  ندات 
رون وسکاا  اروپکا،   منجمکان قک  . ها نگهداران این علم بودنکد  دهد که مسلمانان قرن ندان مي

، قکرآن، تحکولي در ماالعکات ط کي ایجکاد ککرده،        به همین ترتیب. تاگردان مسلمانان بودند
  2«.دستور بررسي عالم ط یع  را به طور کلي داد

باید اعتکراف ککرد ککه قکرآن، بکه واسکاه       »: نویسد تناس انگلیسي، مي آقا  رود ویل، اسالم
ایکن کتکاب،   . اس  که مورد توجه کامل قرار گیرد ارتادات عالیه و نظریات عمیقش، سزاوار

باتد که یک مل  نادان و فقیر را منقلب سکاخ  و تمکدن نیرومنکد  را     همان روح قو  مي
ها  خود را از سم  مغرب تا اسکرانیا،   که رونقي کامل دات ، به وجود آورد  تمدني که بال

امرراطکور  بزرگکي را   و از سم  مدرق به حکدود هنکد گسکتر  داد و در انکدك زمکاني،      
اروپا ن اید فرامو  کند که مدیون قرآن اس   همان کتابي که آفتکاب علکم را    ... ت سیس نمود

  6«.گر ساخ  در میان تاریدي قرون وساي در اروپا، جلوه
به دنیا و اهل دنیا و به همه آنهکایي ککه خکود را    »: گوید ژول البوم، خاورتناس فرانسو ، مي

ککنم بکا دیکده ان کاف بکه       اند، اعالم مي عه و به آنهایي که قدر  آزمودهروتنفدر و مغز جام
گذتته دنیا بنگرند، معارف و علوم پیش از اسالم را ماالعه کنند و ب ینند که آیا دانش و علکم  

و مسکلمانان ایکن علکوم و دانکش را از       برا  مردم دنیا جز به واساه مسلمانان عرهکه تکده  
ایکن قکرآن بکرا  همیدکه     . ، گرفته و از آن نهرها جدا نمودند بود قرآني که مانند دریا  دانش

  1«.نمایند موجود مانده و مردم هر دوره و زمان، به اندازه فهم و تعور خود از آن استفاده مي

                                                           

 .5 5 متوفای ( R.M.Hare)هرتوی  هيرچفلد .  

  .18و  15، ص (قرآن در نظر اروپایيان) آغاز نهضت اسالميمحمدجواد باهنر، .  

  .11 ، صطبقات مفسرانعبدالرحيم عقيقي بخشایشي، . 3

  .18 ، ترجمه ابوالقاسم سحاب، صتاریخ قرآنعبدا  زنجاني، ابو. 3
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ایکن همکه   . در قرآن دقّ  کنید تا حقایق آن بر تما آتدار تکود ! اى مردم»: گوید و باز او مي

اند، این همه کاخ دانش و بینش که اَعراب وحدکى بنیکاد    کرده علوم و فنون که اَعراب کسب

 6«.اند، اساس و تالوده آن را قرآن ریخته اس  نموده

 قرآن، کتاب صلح و دوستی . 6

 اسک   مگکر   جکدال  و جنگ دتمن و اس  الف  و مح   و سالم و صلح دین اسالم، دین

بکا  . یابکد  هکرورت  فسکاد  ریده قاا یا خ م دفا و کند اقتضا قهرى موج ات که موقعى در

 و قتکال  تکرك  بکه  را مسلمانان که خوریم مى بر آیاتى به کریم قرآن در»این رویدرد اس  که 

 *الْكذافِرُونَ   أُِّهَا ِا قُلْ» :فرموده جمله آن از کرده، دعوت خدا راه در اذیتى و آزار هر تحمل

 مذا   عَلذى  وَاصْبِرْ» 2:فرموده ا  دیگر و یا در آیه« .أعْبُدُ ما عابِدُونَ أَنْتُمْ واَل *تَعْبُدُونَ  ما أعْبُدُ ال

 بکه طکور   و بکا   تکدی ا  گوینکد  مکى  [دتمنان] آنچه برابر در   وجَميالً هَجْراً وَاهْجُرْهُمْ َِقُولُونَ

 « . گزین دورى آنان از تایسته

کند که ظلکم و تجکاوز دتکمن قابکل تحمکل ن اتکد و یکا         اسالم جنگ را هنگامي تجویز مي

موجب تجرّ  دتمن و تسّر  جنگ به سایر بالد و باعث فسکاد و هکرج و مکرج و تضکییا     

 نََّْذرِهِمْ   ىعَل اللَّهَ وَإِنَّ ظُلِمُوا، بِأنَّهُمْ ُِقاتَلُونَ لِلَّذِِنَ اُذِنَ »: فرماید که مي حقوق انساني گردد  چنان

قتکال   اجازه گیرند، مى قرار هجوم مورد که کسانى 6حَ ٍّ؛ بِغَيْرِ دِِارِهِمْ مِنْ أخْرِجُوا الَّذِِنَ *لَقَدِِرٌ 

 ککه  هایى همان اس   قادر ن رتدان بر خدا و  تده به آنان ستم چون دارند  [و دفا  از خود]

سفار  تده اس  که هنگکام دفکا ، اوالً،   حتي « .تدند بیرون رانده حق بدون هایدان خانه از

 جنگنکد،  مکى  تکما  با که کسانى با خدا راه در و»ثانیاً، تجاوز ندنید  . اا بدنید ق د قرب  الي

 خداونکد  ندنیکد ککه   تجاوز [جنگ عقالیى قوانین و ترعى حدود از جنگ، وق ] و بجنگید

  1«.ندارد دوس  را تجاوزکاران

                                                           

 .55، ص طبقات مفسرانعبدالرحيم عقيقي بخشایشي،  .  

 .53، ص  ، ترجمه موسوی همداني، ج الميزان في تفسير القرآنسيد محمدحسين طباطبایي، .  

 .31حج، آیه  . 3

 .51 بقره، آیه . 3
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 و دتکمنى  و 6تَعْتَذدُوا؛  أنْ الْحَذرا ِ  الْمَسْذجِدِ  عَنِ صَدُّوُْمْ أنْ قَوْ ٍ شَنَآنُ َِجْرِمَنَّكُمْ واَل»: و فرموده

و اگکر   «.ندنکد  تعکدى  بکه  وادار را تکما  درآییکد،  مسکجدالحرام  بکه  نگذاتتند که کسانى کینه

 جَنَحُذوا  إِنْ وَ»، آن را برذیریکد    جو تسلیم تدند و به صلح و آتکتي رو آوردنکد   دتمنان ستیزه

و اگکر بکدون درخواسک  صکلح و آتکتي، دسک  از جنکگ و خ کوم           2لَها؛ فَاجْنَحْ لِلسَّلْمِ

 إِلَّذا  عُذدْوانَ  فاَل انْتَهَوْا فَإِنِ»: رو، فرموده ازاین« .وجو کنید برداتتند، راه صلح و آتتي را جس 

 و جنکگ  [ککه  بدانیکد  و دهیکد  یانتما نیز پا] دادند، را پایان[ جنگ] اگر پس، 6الظَّالِمِينَ؛ عَلَى

 «.اس  واجب ستمداران برابر در تنها تعدى،

دهد که به همه مردم احترام بگذارید و با آنان نیدکو سکخن    قرآن کریم به مسلمانان دستور مي

به همه پیکروان ادیکان   : دهد دستور مي  و یا به پیام ر اسالم 1«.حُسْناً لِلنَّاسِ وَقُولُوا»بگویید  

آمیکز   ، مخاصکمه را کنکار بگکذاریم و زنکدگي مسکالم       بیایید بر سر اصول مدترك: بگوالهي 

 5.داتته باتیم

بعد از اینده عرب دیان  یافته و به قکرآن ایمکان   »: گوید آقا  دوز ، خاورتناس هلند ، مي

، مسلمانان با ل اس نو  در برابر تمام مکردم   ها به نور دین حنیف اسالم روتن تد آورد و دل

خکواهي و آزاد  افدکار در    طل کي و آرامکش   و  زمین عر  اندام نمودند که آن آیین صلحر

نِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْذدُ  »: تعلیمات پیغم ر اسالم این گونه بود. معامالت و کردار بود ال إِْْراَِ فِي الدِِّ

 تکده  روتکن  انحرافکى،  راه از درسک   راه [زیکرا ] نیسک    اکراهکى  دین، ق ول در 1مِنَ الْغَيِّ؛

 [مع کود  بکه ] 3 ال تَسُبُّوا الَّذِنَ َِدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّذهَ عَذدْواً بِغَيْذرِ عِلْذمٍ    »و آیه « . اس 

 را خکدا  جهل، [و ظلم] روى از [نیز] آنها م ادا ندهید  دتنام خوانند، مى را غیرخدا که کسانى

 «.دهند دتنام

                                                           

 . مائده، آیه .  

 . 6انفال، آیه  .  

 .53 ، آیه  بقره . 3

 . 83بقره، آیه . 3

 . 63عمران، آیه  آل: ك.ر. 1

  .16 بقره، آیه . 6

  .18 انعاٌ، آیه . 5



 

 

 

 
   163  قرآن از ديدگاه دانشمندان غيرمسلمان : مجلس بيستم

 

 اعجاز ادبی قرآن. 7

ت ثیرگذار بوده و آهنکگ و   چنان آن قرآن در تلایف عواطف و تحریک روح حماسي، کلمات
ها  موزون آن، چنان اعجاز  آفریده که معاندان، مردم را از تکنیدن آیکات قکرآن     بند  جمله

 ایکن  بکه  گکو  : گفتنکد  کافران 6الْقُرْآنِ؛ لِهذَا تَسْمَعُوا ال َْفَرُوا الَّذِنَ وَقالَ»داتتند   بر حذر مي

ُولِ تَرى»  چه آنده «فراندهید قرآن أعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِذنَ الذدَّمْعِ مِمَّذا      وَإِذا ََمِعُوا ما أنْزِلَ إِلَى الرََّ

رسکول   بکر  ککه  را آیکاتى  زمکان،  و هکر  2عَرَفُوا مِنَ الْحَ ِّ َِقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاْْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِِنَ؛

 بکرا   ریکزد و  مکى  اتکک  [تکوق،  از] که بینى مى را آنها هاى چدم بدنوند، تده، نازل [خدا]
 تکاهدان  و] گواهکان  بکا  را ما پس .آوردیم ایمان! پروردگارا: گویند مى اند، دریافته که حقیقتى
 «. بنویس [محمد یاران زمره در حق،

ترین لغکات عکرب، و اسکلوب     قرآن، ف یح لغ »: گوید بلر، خاورتناس معروف آلماني، مي
 6«.کند جذب مي ها را به جانب خود بالغ  آن، طور  اس  که افدار و عقل

تکرین جمکالت    در قرآن، بهتکرین ع کارات و عکالي   : گوید جورج ویلز، داندمند انگلیسي، مي
نازل گردیده و اسلوب ف اح  و بالغ  آن، به حد  زی اس  ککه عقکول عقکال را حیکران     

 1«.يقرآن، کتابي اس  ابد  و جهان. ساخته اس 

من براى آن، ت یه و ماننکدى در  »: گوید سن  هیلر، مستدرق فرانسوى، درباره س ک قرآن مي
 5«.توانم بیابم تمام تاریخ مذاهب بدر، نمى

کتابخانکه مکن، هکزاران جلکد کتکاب       در»: گوید ارنس  رنان، فیلسوف معروف فرانسوى، مى
ام  امکا یکک    از یکک بکار نخوانکده    را بیشهرکدام  وجود دارد که... ، اجتماعى، ادبى و سیاسى

خکواهم   تکوم و مکى   اس  و هکر وقک  خسکته مکى     جلد کتاب هس  که همیده مونس من
یعنکي   ایکن کتکاب، قکرآن،   . ککنم  تود، آن را ماالعه مکى  درهایى از معانى و کمال به رویم باز

  1«.اس  کتاب آسمانى مسلمانان

                                                           
  .6 فصلت، آیه .  
  .83، آیه  مائده.  
 .  6 ، ترجمه ابوالقاسم سحاب، ص تاریخ قرآنابوعبدا  زنجاني، . 3
  .55، ص طبقات مفسرانعبدالرحيم عقيقي بخشایشي، . 3
 .85همان، ص .  1

  .  ، ترجمه اسدا  مبشری، ص درآمدی بر قرآنبالشر، . 6
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تکرین تکاهدار    قرآن، بزرگ»: گوید مي 6پرفسور آرتور آربر  انگلیسي، مترجم معروف قرآن،

قول پیدتال در ترجمه قرآنش، آن آهنکگ غیرقابکل تقلیکد ککه تنهکا       ادبى نو  بدر اس  و به 

  2«.کداند اصواتش انسان را به گریه و جذبه مى

، اسکتاد داندکگاه سکوربن فرانسکه، از غفلک  مسکلمانان،        در پایان، اظهار ت سکف رژ  بالنتکر  

، در [با آن محتکوا و جکامعیتي ککه دارد   ]قرآن »: کند از اینده ت سف مياو اظهار . تنیدني اس 

و  سکرس  « .پردازنکد  که تایسته قرآن اس ، بدان نمکي   چنان آن دیار مسلمانان غریب اس  و

توان امید دات  ککه   بخدي قرآن برا  همگان معلوم گردد، مي اگر ارز  و رهایي»: گوید مي

 6«.صورت بگیرددر سرنوت  بدر، اصالحات ساختار  

                                                           

وی قرآن را طي دو جلد بله زبلان انگليسلي ترجمله کلرده و      . مادیب، شاعر و مترجم معروف قرآن کری.  

نظيلر آیلات قلرآن را جللوه      ای از موسيقي و آهنگ بي کوشيده است بر اساس رشته تخصصي خود، هوشه

 .بخشد

 .11 ، ص طبقات مفسران شيعهعبدالرحيم عقيقي بخشایشي، .  

 .388، ص وامداری غرب نسبت به شرقخو،  محمد آراسته. 3



 

 

 مو یك مجلس بیست

 ، شخصیت ناشناخته تاریخامیر مؤمنان

 *االسالم والمسلمين علي نظري منفرد حجت

بِالدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا لَوْ َِرَوْنَنِي مَقَامذاً وَاحِذداً وَ لَذوْ      تَوَدُّ قُرَِْ    فَعِنْدَ ذَلِكَ»: قالَ مَوالنا أميرُ المُؤمِنين

 6«.ُِعْطُونِيهِ [ ُِعْطُونَنِيهِ]قَدْرَ جَزْرِ جَزُورٍ لِأَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا أَطْلُبُ الْيَوْ َ بَعْضَهُ فَلَا 

 2نسبت به شب قدر اهتمام ائمّة

ویدم ماه رمضان اس  ککه بکر    یي که احتمال قدر در آن داده تده، تب بیس ها تبیدي از 

 6.در چنین ت ي به عالم باال عروج کرده اس  حسب آنچه روای  تده، عیسي بن مریم

                                                           

  .از مبلّغان نخبه دفتر تبليغات اسالمي پژوهشگر حوزه علميه و *

 . 5، خطبه، نهج البالغهفيض ايسالٌ، .  

عزّ و جللّ  ْعْلَمُهَا وَ لَسْتُ ْشُ ُّ ْنَّ اللَّهَ   َْکُونَ  ْنْ  مَا ْخْلُو مِنْ: عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قَالَ سُئِلَ ْمِيرُالْمُؤْمِنِينَ».  

ا تُخْطِلئَكُمْ إِنْ شَلاءَ   یَسْتُرُهَا عَنْكُمْ نَظَراً لَكُمْ لِأنَّكُمْ لَوْ ْعْلَمَكُمُوهَا عَمِلْتُمْ فِيهَا وَ تَرَکْتُمْ غَيْرَهَا وَ ْرْجُو ْنْ لَإِنَّمَا 

 («قدر»، مادّه  ، جسفينة البحارشيخ عباس قمي، ) .اللَّهُ

 .31 ، ص  3، ج بحار األنوارمجلسي، . 3
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اما آنچکه   6، یوتا بن نوح، از دنیا رف  همچنین در چنین ت ي، وصيّ موسي بن عمران

بخدکد،   تکود و چهکره دیگکر  بکه ایکن ایکام مکي        مکي  از نظر ما تیعیان بکه آن اهمیک  داده  

اس  ککه ظکاهراً در ثلکث     خوردن و تهادت وصيّ پیام ر خاتم، امیر مؤمنان، علي هرب 

ویدم ماه رمضان، دیده از جهان فرو بسک  و عکالم بدکر ، تخ کیتي را از      اوّل تب بیس 

ظیکر آن تخ کی    دس  داد که هرچه ماه و خورتید بگردد و روزگار به طرف جلو برود، ن

 .را پیدا نخواهد کرد

 گککر فِتَککد در چَککهِ مغککرب، خورتککید 
  

 

 روز دیگککککر زنککککد از مدککککرق سککککر
 

 آفتکککابي بکککه سکککحر ککککرد غکککروب 
 

 

 ککککککه نیایکککککد در آفکککککاق، دگکککککر  
 

ککه قکرآن    رسکول خکدا  . دهة سوم ماه م ارك رمضان، از اهمی  خاصي برخوردار اسک  

دهکة سکوم مکاه م کارك رمضکان را در مسکجد       کنکد،   معرّفي مکي « رحمة للعالمين»مجید او را 

چیدنکد و خویدکتن را وقکف بنکدگي خکدا       تدند، بسکتر خکواب خکود را برمکي     معتدف مي

کردند  حتي در سال دوم هجرت که جنگ بدر در هفدهم ماه رمضان واقا تد و پیغم کر   مي

دهکه را  در مدینه حضور نداتتند و نتوانستند در مسجد اعتداف کنند، پس از آن، اعتداف آن 

 .کند که این ماه، ماه بندگي خداس  این اهتمام و توجه ویژه، حدای  از آن مي. قضا نمودند

وسکوم مکاه رمضکان، بارنکدگي تکدید  در       یک سال تب بیس : کند نقل مي امیر مؤمنان

با ما نماز گزارد  در حالي ککه   رسول خدا 2.مدینه بود و آب باران، داخل مسجد تده بود

مُطِرْنَا مَطَراً شَدِِداً وَ وََْفَ الْمَسْذجِدُ    وَ عِشْرِِنَ  فَلَمَّا َْانَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ»ر گل بود  بیني حضرت د

 6«.وَ إِنَّ أَرْنَبَةَ أَنْفِهِ لَفِي الطِّينِفَََّلَّى بِنَا رََُولُ اللَّهِ

                                                           

 .همان.  

مسجد پيامبر، مانند اکنون مسقّف نبوده، بلكه بخشي از آن سقف داشته است؛ آن هم بلا بلرو و شلاخه    .  

 .بارید درخت خرما پوشش داده شده بود و باران، داخل مسجد مي

 .1 ، ص 53، ج بحار األنوارمجلسي، . 3
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  دعا، بهترین فرصت

 هـا  ایم  اما این تب را خفته و یا به تع یر دیگر، عمر  در خواب به سر برده ها یک سال تب

. انکد  مکردم، خکواب   6 النّاسُ نيذا   إذا مذاتوا إنتَبِهُذوا   »: در روای  آمده. را باید زنده نگاه دات 

 « .توند هنگامي که مردند، بیدار مي
هستیم  بکه عکالوه، ایکن     ویدم ماه رمضان، در مسجد، یعني خانة خدا اکنون نیمه تب بیس 
. او هسکتیم و او، میزبکان ماسک     مهمکان پکس، همگکي   . ي خداسک  مهمانماه، ماه هیاف  و 

  دَهذرُِْم   أِّذا    إنَّ لِلّه فذي »: فرماید مي رسول خدا. تود کمتر فراهم مي ها، گونه فرص  این

پکس، از  . وزد به سویتان مکي   رحم  الهي ها در زندگي تما، نسیم 2أال فَتَعَرَّضُوا لَها  نَفَحات 

دهنکد   قرار مي ها بعضي خیلي خوب خود را در معر  این نسیم« .ها استفاده کنید آن فرص 

ویدکم را بایکد مغتکنم     تکب بیسک    6.ارزتکمندند  ها آر ، فرص . برند و کمال استفاده را مي

                                                           
 .51 ، ص 5، ج شرح کافي.  
 .611، ص 5ج ، الكافي؛ کليني، 331، ص کتاب التوحيدشيخ صدوق، .  
اولين درهيری مسلحانه رسمي بين مسلمانان و مشرکان قریش، جنگ بدر در هفدهم رمضلان سلال دوٌ   . 3

فقلط دو اسلب    در این جنگ، مشرکان تجهيزات کاملي داشتند؛ اما یاران رسول خدا. هجری بوده است
رسول اکرٌ سلوار بلر شلتر    . ردک داشتند؛ یكي برای مقداد بن اسود بود و یكي را هم فرد دیگری استفاده مي

رو، مسللمانان در   ازاین. توانستند بجنگند وضع ميدان جنگ به طوری بود که مسلمانان با شتر هم نمي. بودند

پرداختنلد و لشلكر را ملنظم     آرایي سپاه اسالٌ ملي  خود، به صف ميدان جنگ پياده شدند و رسول خدا
دسلتي   پيغمبلر اکلرٌ، چلوب   . كر، مقداری جلو ایستاده بودميان لش« سواد بن غزیه»فردی به ناٌ . کردند مي

« سلواد بلن غزیله   »در این لحظله،  . عقب برو تا صف منظم شود: کوتاهي را بر شكم او هذاشتند و فرمودند
 !کنم قصاص مي: خواهي چه کني؟ عرٌ کرد مي: رسول خدا فرمود! فریاد زد

خواهد اهالي یثرب و مسلمانان مدینه را  ح شده و ميای که دشمن تا بُن دندان مسلّ در اوّلين جنگ مسلحانه

پيغمبلر چلوبي بله    . خواهم قصاص کنم مي: هوید مي از بين ببرد، آن مرد به پيغمبر خاتم محمد مصطفي
چوب را بر سينه ملن بلزن و فشلار بيلاور تلا      »: دستش دادند و سپس سينه خود را برهنه کرده و فرمودند

پيلامبر  . سينه حضرت را بوسليد « سواد بن غزیه»ه خود را برهنه کرد، وقتي رسول خدا سين« .قصاص کني
اینجا ميدان جنگ است و شاید ده دقيقه دیگلر شلهيد   ! ای رسول خدا: کني؟ عرٌ کرد چه مي: اکرٌ فرمود

کند، سينه شما باشد و برای این کار، راهي غير  ای که بدن من با آن مالقات مي خواستم آخرین نقطه مي. شوٌ
واقلدی،   المغازی،: ك.ر. )کردند هونه از فرصت استفاده مي آری، اصحاب عاشق حضرت، این. ین نداشتماز ا
 (16، ص  ج 
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واهیم ککه  باید با حضور قلب از خداوند متعکال بخک  . تمرد و از فرص ، کمال استفاده را برد
 .قرار دهد( آزادگان)« عُتقاء»توبه ما را برذیرد و ما را جزء 

: آمکده  کافيدر کتاب . خ وص امدب باید به آن توجه دات ، دعاس  یدي از ماال ي که به

  بِالْإِخْلَذاصِ َِكُذونُ  خَيْرُ الدُّعَاءِ مَا صَدَرَ عَنْ صَدْرٍ نَقِيٍّ وَ قَلْبٍ تَقِيٍّ وَ فِي الْمُنَاجَاةِ ََذبَبُ النَّجَذاةِ وَ   »

خداونکد متعکال   ]دعایي را که از سینة پاك و قلب با تقوا و با اخالص صادر تود،  6 الْخَلَاصُ

بنکابراین، بایکد تکرایط دعکا محقکق تکود تکا دعکا         « .بهترین دعاس [ گوید و به آن ل یک مي

 .پاسخ دهد مستجاب تود  وگرنه امدان ندارد انسان با قلب آلوده، خدا را بخواند و او

گکاه از خداونکد متعکال طلکب عفکو و       ابتدا باید دل را از رذایل و گناهکان تخلیکه نمکود و آن   

 .رحم  کرد

تود، هنگامي اسک  ککه دلکش     یدي از اوقاتي که در زندگي حال خوتي برا  آدمي پیدا مي

 : 2آمده کافيدر کتاب تریف . تود تدند و اتدش جار  مي مي

پروردگار متعال بکه  . تدند، لحظه ارت ا  با خداس  و دلتان مي تود وقتي اتدتان جار  مي»

دعکایش را  . زنکد  بنده مکرا ب ینیکد ککه چگونکه هکجّه مکي      : گوید کند و مي مالئده م اهات مي

 « .مستجاب ندنید  زیرا دوس  دارم صدایش را بدنوم

 .پس، امدب باید با خدا سخن گف  و با او درددل نمود

کسي اس  که اهل نجوا و مناجات با حق اس   او حتکي   ، صاحب امدب، علي مرتضي

تکرح  الحدید در مقدمکة   ابن ابي. گونه بود در ایامي که هنوز سني از عمر  نگذتته بود، این

 :نویسد کند، مي وقتي ع ادت امیر مؤمنان را بیان مي 6نهج ال الغه

در محوطة جنگ صفّین بکه نمکاز ایسکتاد  در حکالي ککه تیرهکا  دتکمن،         عليّ مرتضي»

ککرد  امکا ایدکان اعتنکایي      آمد و از طرف راس  و چ  حضرت ع کور مکي   برابر  فرود مي

 «.کرد نمي

                                                           
 . ، ح 368، ص  ، ج اصول کافيکليني، .  
 .8و  1، ح 355همان، ص .  
 .5 ، ص  ، ج شرح نهج البالغه الحدید، ابن ابي. 3
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 شخصيت واالي علی مرتضی

ویدم که تب امیر مؤمنان اس ، مقدار  در بارة آن تخ یّ  بکزرگ   به مناس   تب بیس 

  .کنیم صح   مي

در جنگ جمل به فیض تهادت نایکل  « زید بن صوحان»، «بن صوحان ع د  صعصعة»برادر 

. گد  و همچنین بود برادر دیگکر  ککه همگکي از یکاران و دوسکتان امیکر مؤمنکان بودنکد        

 :دارد که خواندني اس  سه سخن دربارة تخ یّ  حضرت امیر« صع عه»

 6زینت خالفت: ـ سخن اوّل

 : عر  کرد« صع عه»خالف  رسید،  روز  که امیر مؤمنان به

خالفک  را   2 ليهذا إنك مِ جُإليك أحوَ يِهَ تكَ وَعَفَما رَ عتَها وَفَرَ وَ تكَزِّنتَ الخالفةَ وَ ما زانَ»

خالف  را باال برده و رفع  بخدکید    . زین  داد   نه اینده خالف  به تو زین  داده باتد

 «.خالف  به تو نیازمند اس   نه تو به خالف . نه خالف  تو را

یدکي از  . تر از آن اسک  ککه ل کاس خالفک ، او را رفعک  دهکد       بزرگ آر ، امیر مؤمنان

 تکرین معجکزات رسکول خکدا     از جملکه بکزرگ  : ننکد اگر از من سؤال ک: گوید بزرگان مي

ککه خکود    تکرین معجکزات رسکول خداسک   چنکان      امیر مؤمنان، از بزرگ: گویم چیس ، مي

 : فرماید حضرت مي

رسکول خکدا مکرا     6 ألفَ بابٍ مِن العِلم فَانفَتَحَ لي مِن ُْلِّ بابٍ ألف بذاب  عَلَّمَني رََُولُ اهلل»

 «.از هر بابي، هزار باب باز تد هزار باب علم آموخ  که برا  من

در نخلستان بني نجّار در تاریدي تکب، مدکغول    دیدم علي مرتضي: کند نقل مي« ابودردا»

 :گوید ریزد و مي راز و نیاز اس ، اتک مي

                                                           

نبود که حقّ او را بشناسد، مگر صعصعه و اصحاب  کسي با امير مؤمنان»: نقل شده از اماٌ صادق.  

 (58، ص  ، ج تنقيح المقال: ك.ر)« .او

 .56 ، ص 5، ج شرح کافي؛ 51، هفتار چهارٌ، ص بيست هفتارمرتضي مطهری، .  

 .15 ، ص  ، ج ریاٌ السالكينسيد علي خان شيرازی، . 3
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آِِ ... فَتَعْظُمُ عَلَذيَّ بَلِيَّتِذي   فَتَهُونُ عَلَيَّ خَطِيئَتِي ثُمَّ أَذُْْرُ الْعَظِيمَ مِنْ أَخْذِوَ   عَفْوِوَ،  أُفَكِّرُ فِي  إِلَهِي،»

آیکد  امکا    پس، گناهم آسان به نظرم مکي . اندیدم به عفوت مي! خدایا...  6 مِنْ نَارٍ نَزَّاعَةٍ لِلشَّوَى

 « .کند آه از آتدي که گوت  را بریان مي... آورم وقتي مجازات سخت  را به یاد مي

 .تادسرس گریس  تا از خوف خدا غش کرد و بر زمین اف

 آگاه به کلمات الهی: ـ سخن دوم

آمکد  امکا چکون     بکرا  مالقکات بکا امیکر مؤمنکان     « صع عه»ع ر روز بیستم ماه رمضان، 

ککه داخکل    2او به فرد . فرزندان حضرت کنار  بودند، اجازة مالقات به صع عه داده ندد

اهللُ ِذا   رَحَمَذكَ »: پیام مرا بکه حضکرت برسکان و عکر  ککن     : کرد، گف  وآمد مي خانه رف 

! ا  ابوالحسکن  6 أباالْحَسَن، لَقَدْ ْان اهللُ فذي َصذدْرِو عَظيمذاً وَ لََقذدْ ُْْنذتَ بِكَلمذاتِ اهلل عليمذًا       

پروردگار در وجود تو بزرگ و غیر از خکدا نکزد   . خداوند تو را رحم  کند  خدا را تناختي

 «.تو کوچک بود

انکد    ، اجازة مالقات به او نکداده کنار در  خانه اس « صع عه»: آن فرد به حضرت عر  کرد

. من هم یک پیام بکرا  او دارم . سالم مرا به او برسان: حضرت فرمود... . اما پیامش این اس 

خداونکد، تکو را   !   ا  صع کعه ة، َْثيرَ المَعُونةؤنَوَاهللِ ما ُْنْتُ عَلِمْتُك أال خَفيفَ المَ»: به او بگو

 «.تال  بود زحم  و پُر برا  من یار  کم! رحم  کند

خکرج امکا    دهد که برا  من یکار  ککم   به صع عه پیام مي بسیار مهم اس  که امیر مؤمنان

 .پُرسود بود 

دانم عليّ مظلوم، چند نمونه از این یاران داتته  اما خود حضکرت در جنکگ صکفّین بکه      نمي

 !داتتم ا  کا  صد نفر مانند تو مي: فرمود« عمرو بن حَمِق»

                                                           

 .61ل  63، ص الكني و األلقابشيخ عباس قمي، .  

 .تاریخ، ناٌ آن شخص بيان نشده استدر .  

 .16 ، ص 1، ج سفينة البحار؛ شيخ عباس قمي، 388، ص 5، ج هْعيان الشيعمحسن امين، . 3
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 رکت آسمان و زمينعامل ب: ـ سخن سوم

ویدم ماه رمضان، ط ق وصی  حضکرت، بکدن ماهکر  را تک انه و غری انکه       در تب بیس 

، از کساني بود که در تدییا پیدکر ماهکر   صعصعة بن صوحان. تدییا کردند و به خاك سرردند

سخني گف  که دل فرزندان حضکرت را   حضرت حضور دات  و کنار ق ر علي مرتضي

ق ر را بر سر ریخ ، یک دستش را بر قلک ش و دسک  دیگکر را      ها سرس خاك 6.آتش زد

 :رو  ق ر موال گذات  و سخناني گف   از جمله اینده

اگر تو را تناخته بودنکد، برککات الهکي از    . تو رفتي، ولي مردم تو را ندناختند! ا  علي جان»

متک ثر و منقلکب   انگیکز، همگکان را    او با این سخنان حزن« .تد آسمان و زمین بر آنان نازل مي

 .کرد

ویدم ماه رمضان در مسکجد کوفکه خا که خوانکد و بهتکرین       ص ح روز بیس  امام مجت ي

دیدب، تخ کیتي از میکان تکما رفک      »: تع یر را در مورد پدر بزرگوار  بیان کرد و فرمود

 2«.نه گذتتگان همانند او را دیدند و نه آیندگان خواهند دید: که

 شناخت و بهره جامعه 

در زمکان حیاتدکان،    ها تناخ  و بهره جامعه از افراد، مختلف اس   بعضي تخ کی   میزان

ککه بعکد از مرگدکان چیکز  بکر       ا  گونه تان برا  مردم مدخص اس   به وخو و خوبي خُلق

انکد    افزایند  چون یادگار  از علم و فضیل  از خود بر جا  نگذاتکته  معلومات دیگران نمي

تکود و متوجکه    کم ارز  آنها برا  جامعه مدکخص مکي   وند، کمر اما بعضي وقتي از دنیا مي

در اینجکا معمکوالً از تعکابیر مختلفکي اسکتفاده      . انکد  توند چه تخ کیتي را از دسک  داده   مي

از علکم، دانکش و سکخن او اسکتفاده     . تا زنکده بکود، او را ندکناختیم   »: گوییم کنیم  مثالً مي مي

به هر حال، همه اینها بستگي به ایکن  « ... .ستیمعجب گوهر  بود  ولي قدر  را ندان. ن ردیم

 .یي داتته باتدها رفته چه تخ یّتي و چه ویژگي دارد که فرد از دس 

                                                           

نُلمَّ بَكَلي بُكلاءد شلدیداً وَ     ... ، وَ عَظُمَ جِهادُكَ صَبرُكَ  ، و قَوِیَ مَولِدُكَ  هَنيئاً لَ َ یا ْبَاالحَسَن، فَلَقَدْ طابَ» .  

 (15 ، ص 1، ج «صعصع»، مادّه سفينة البحارشيخ عباس قمي، )« ... .مَنْ کانَ مَعَهَْبْكي کلُّ 

 «... .لَم یَسْبِقْه ايولونُ وَ لَمْ یُدْرِکْهُ اآلخرونَ...»:  13، ص  ، ج هکشف الغمّمحقق اربلي، .  
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 ، شخصيت ناشناختهامير مؤمنان

یي اس  که تا حیات دات ، ناتناخته بود  نه تنها مردم عاد ، حتکي دوسکتان   ها از تخ ی 

 6.و نزدیدانش او را ندناختند

بینکیم بعضکي مستدکرقان دربکاره      کنکیم، مکي   را ماالعه مي سیرة امیر مؤمنان وقتي تاریخ و

آر ، تخ یتي که علم، هماننکد سکیل   . امام برا  زمان خود  زیاد بوده: گویند حضرت مي

 .توانند و  را درك کنند مردم نمي 2تده، از او جار  مي

ن سکؤال کنیکد  پکیش از ایندکه     دانید، از م آنچه را نمي: باال  من ر کوفه فرمود امیر مؤمنان

الحدید فرد دیگکر  بکه نکام تمکیم      ک و تاید به قول ابن ابي« سعد وقاص». مرا از دس  دهید

تکوانم   مکي : تعداد موها  سر من چقدر اس ؟ حضرت فرمود: ک برخاس  و گف   6بن اسامه

ن، مدکدل  تواني آنها را تمار  کني  یعنکي اقامکة برهکان بکر آ     تعداد  را بگویم  اما تو نمي

اِنَّ فذي بَيْتِذك ََذخاْلً    »: گکویم  اس   اما برا  اینده بداني من آگاه هستم، مال ي را برای  مي

اعن، پسر کوچدي در خانه دار  که قاتل فرزنکدم   1؛وَ َِحِضُّ عَلي قَتْلِه َِقْتُلُ ابنَ رََُولِ اهلل

 5«.اس  حسین

                                                           

 .کند مگر تعداد اندکي که شمار آنها از تعداد انگشتان دست، تجاوز نمي.  

، نهلج البالغله  ؛ صبحي صالحي، 11 ، ص  ، ج علل الشرایعشيخ صدوق، : ك.ر)« .دَرُ عَنَّي السِيْلیَنْحَ».  

 (38ص 

آن هنگاٌ کله  . ، از فرماندهان سپاه عبيدا  بن زیاد در کربال بود«حُصين بن تميم»، پدر «هتميم بن اسام». 3

 .امير مؤمنان این سخن را فرمود، او طفل شيرخواری بود

 .3 ، ص 1 ، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ابن ابي. 3

کرد سؤايتي را مطلرح کلنم کله مشلكالت      ای کاش آنجا بودٌ و شعورٌ اقتضا مي: هوید آن دانشمند مي. 1

 َْعْلرَفُ بِهَلا مِلنْ     السَّمَاءِ فَلإِنِّي   طُرُقِ  عَنْ  سَلُونِي»: فرمود آری، آن اماٌ بزرهوار مي. امروز جامعه را حل کند

 ( 1 ، ص  ، ج هحدیقة الشيعمقدس اردبيلي، : ك.ر)« .طُرُقِ الْأَرٌِْ

بِمَخْرَجِهِ وَ مَوْلِجِهِ وَ جَمِيعِ شَأْنِهِ لَفَعَلْتُ وَ لَكِنْ َْخَافُ َْنْ تَكْفُرُوا فِيَّ   مِنْكُمْ  رَجُلٍ  ُْخْبِرَ کُلَ  َْنْ  وَ اللَّهِ لَوْ شِئْتُ»

اهر بخواهم خبر دهم کله  ! ؛ سوهند به خدا إِنِّي مُفْضِيهِ إِلَى الْخَاصَّةِ مِمَّنْ یُؤْمَنُ ذَلِ َ مِنْهُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص َْلَا وَ

ترسم دربلاره   توانم؛ ولي مي رود و جميع احوال او را بيان کنم، مي هر مردی از شما از کجا آمده، به کجا مي
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: انکدك بودنکد، او را تکناختند  ماننکد     آر ، فقط دوستان خیلي نزدیک امیر مؤمنان که بسکیار 

 .«ر جَید هَتَرُ»و « میثم تمّار»، «عمرو بن حمق خزاعي»، «حجر بن عد »

رتکید را دسکتگیر و از   « زیاد بن ابیه»وقتي . امام علم منایا و بالیا را به رتید هجر  آموخ 

وپکا    د دسک  دسکتور دا « زیکاد ». از دوستان امیر مؤمنان هسکتم : کیستي، گف : او سؤال کرد

وپکا    که دیکد دسک   « قنوه»دختر  به نام  6.گاه واژگون به دار  زدند رتید را بریدند و آن

مکردم جمکا تکوید تکا راجکا بکه فضکایل امیکر         : اند، گفک   پدر  را بریده و به دار آویخته

اعن احسکاس درد  ! پکدر جکان  : سکرس از پکدر  پرسکید   ... . با تما صح   کنم مؤمنان

 2. ، به اندازة کسي که وسط جمعی ، مخت ر فدار  را تحمل کندآر: کني؟ گف  مي

  مظلوميت علی

  6:فرماید امیر مؤمنان مي

وقتي بزرگ تدم، کنار رسول خدا مرا آزار دادنکد و بکه   . قریش، مرا از طفولی  اذی  کردند»

غوغکا  هنگامي که رسول خدا از دنیا رف ، از نظر ظلم و ستم، نس   به من . زحم  افدندند

امیّکه،   که دولک  بنکي  ]هایدان وقتي از دنیا رفتم، در آن هنگام  ها با تمام اذی  کردند  اما همین

آرزو دارند دنیکا و آنچکه را در آن   [ منقر  گد  و همه آنان هعیف، ناتوان و خوار تدند،

                                                                                                                                        

ه آننه از هذشته و آینده و حال خبلر دهلم، از آن   مرا برتر دانيد؛ با اینك)کافر شوید  من به رسول خدا

 (161ل  163، ص 53 ، خ شرح نهج البالغهفيض ايسالٌ، (. )اٌ حضرت آموخته

سَللُونِي قَبْللَ   » : اند اند که این مسئله مهمي نيست؛ چون دیگران هم هفته بعضي ادعا کرده: اند مورخان نوشته

کسلي از او سلؤال   « .سَلُوا عَمَّا شِئْتُمْ»: فردی در کوفه هفت. نان نداردو اختصاص به امير مؤم« َْنْ تَفْقِدُونِي 

عالمله امينلي،   . )ای که با حضرت سليمان سخن هفت، نر بود یا ماده؟ او نتوانست پاسلخ دهلد   مورچه: کرد

 (56 ، ص 6، ج الغدیر

بستند و او را  ر بغل او ميبستند؛ بلكه طناب را زی در هذشته، هنگاٌ دارزدن فرد، طناب را بر هردنش نمي.  

 .آویختند تا زجرکش شود و بميرد واژهون به دار مي

 . ، ح    ، ص 3، ج بحار األنوارمجلسي، .  

طَّامَّلةُ  کَبِيراً، حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْلهِ وَ آلِلهِ، فَكَانَلتِ ال     صَغِيراً، وَ َْنْصَبَتْنِي  قُرَیْشٌ  َْخَافَتْنِي». 3

 (18 ، ص 3، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ابي  ابن: ك.ر)« .ما تَصِفُونَ  الْكُبْرَى، وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى
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( سکاعتي )اس ، از دس  داده، به جا  آن، یک بار مرا ب ینند  هر چند به اندازه کدتن تتر  

 6«.دهند، برذیرم باتد تا از ایدان تمام آنچه را امروز بعضي از آنها را خواستارم و به من نمي

اگکر فریکاد عکدال  از    : گوید مي صوت العدالة اينسانيةمسیحي نویسندة کتاب « جرج جرداق»

 2.حلقوم انساني، بلند تده، آن فرد، عليّ مرتضي اس 
                                                           

 .53 ، ص  5ج  شرح نهج البالغه،فيض ايسالٌ، .  

ل برای شكایت از نماینلده معاویله ل بُسلر بلن ارطلاة         ، پس از شهادت امير مؤمنان«سوده همدانيّه».  

کسي را که به عنوان نماینده نزد ما فرستادی، به ما ظلم و ستم : سفری به شاٌ، نزد معاویه رفت و به او هفت

توانيم حتلي تلو را هوشلمالي     کند؛ ولي بدان چنان نيست که قدرت دفاع از خود نداشته باشيم؛ بلكه مي مي

ای؛ اما قدرت فاميلت را  تظلّم نزد من آمده برای! ای سوده: معاویه هفت. دهيم؛ ولي فعالً چنين بنایي نداریم

کشي؟ آیا مایل هستي دستور دهم تو را بر شلتر سلرکش سلوار کننلد و نلزد هملان نماینلده         به رخ من مي

 : بفرستند؟ آن شير زن، به معاویه هفت

 صَلللَّى الْإِلَللهُ عَلَللى رُوحٍ تَضَللمَّنَهَا  
  

 قَبْرٌ فَأَصْبَحَ فِيهِ الْعَلدْلُ مَلدْفُوناً  
 

 بَلدَلًا   بِلهِ   یَبْغِلي  لَلا   الْحَلقَ   حَالَفَ قَدْ
  

 فَصَارَ بِالْحَقِّ وَ الْإِیمَلانِ مَقْرُونلاً  
 

 ... .درود خدا بر آن روح و رواني که قبر، او را دربرهرفته که عدل و عدالت در آن خاك جا هرفته و

بله  . ر مدح علليّ مرتضلي  د: این شعر را در مدح چه کسي سرودی؟ جواب داد! ای سوده: معاویه هفت

نملود،   کرد و به ما سلتم ملي   وقتي به عنوان شكایت از مردی که از جانب او بر ما حكومت مي! خدا سوهند

چله حاجلت   : خدمتش شرفياب شدٌ، دیدٌ برای نماز ایستاده بود؛ اما به محض اینكه مرا دید، سلؤال کلرد  

علي در این حال هریسلت و علرٌ   . دارد ا ميفرستاده شما نسبت به ما ظلم و ستم رو: داری؟ عرٌ کردٌ

 :کرد

ظلم و ستم آن نماینده، این بود که . تو شاهد هستي که من آنان را نفرستادٌ تا به بندهان تو ظلم کنند! خدایا

هرفته و هنگامي که بله او اعتلراٌ کردنلد چلرا      مي( ریز لب)آوری زکات، پيمانه را مقداری پُر  هنگاٌ جمع

سپس اماٌ تكه پوستي را بيرون آورد . باید پيمانه فقرا را زیادتر بگيرٌ: کني، پاسخ داد ميانصاف را رعایت ن

از جانلب  . ؛ به ناٌ خدای مهربان و بخشنده... قَدْ جاءَ کم بيّنةٌ مِنْ رَبِّكم.  بسم ا  الرحمن الرحيم»: و نوشت

و در زمين فساد نكنيد که برای شلما بهتلر   پروردهارتان بيّنه و هواه آمده که نسبت به مردٌ زیان روا ندارید 

المال در اختيار توست، نگهداری کن تا فرستاده من برسد و آن را  وقتي نامه مرا خواندی، آننه از بيت. است

آن نامه را بردٌ و به او تسليم کلردٌ و آن ملأمور   . به من داد[ بدون تشریفات]سپس نامه را « .تحویل بگيرد

 .معزول از نزد ما رفت
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 وصيت و دفن

حضکرت بکه فرزنکدان خکود     . از دنیکا رفک    6ویدکم  ث اوّل تب بیس در ثل امیر مؤمنان
رو، امکام را تک انه و پکیش از طلکو  فجکر بکه خکاك         ازایکن . ق رم را مخفي کنید: وصی  کرد

یدکي بکه طکرف مدینکه حرکک       . سرردند  اما فردا ص ح چند تابوت مهیا کرده، بر تتر نهادند
برند تا کنار ق کر حضکرت زهکرا دفکن      ا ميکرد  به عنوان اینده پیدر ماهّر حضرت را به آنج

حرک  کرد و در کوفه هم در چند نقاکه،  « طي»یک تتر با حمل تابوت به طرف ق یلة . کنند
همچنین در ق ر کوفه، ق کر   . که بخدي از کوفه اس  2«ثَویّه»ق ور  را کندند  از جمله در 

ني خارج کوفه ک نجکف فعلکي    ، یع«غر ّ»را در  کندند  اما مخفیانه پیدر ماهر امیر مؤمنان
 .ک دفن کردند

حضرت به فرزندان خود وصی  کرد که قسم  جلو  تابوت مرا رها کنیکد  چکون   : اند گفته
 .برند  اما قسم  عقب تابوت را نگه دارید مالئده آن را مي
دادنکد  ولکي    بدن پدرم را غسل  برادرانم امام حسن و امام حسین: گوید محمد حنفیه مي

  6.کرد دادند  بلده خود بدن حرک  مي م غسل، پیدر ماهر پدرم را حرک  نميبرا  انجا
« .رسول خکدا را بیکاور   1بقیه کافور! خواهرم زینب»: فرمود پس از پایان غسل، امام حسن

وقتي کافور را آوردند، به قدر  معار بود ککه عاکر  تمکام فضکا      : گوید محمد حنفیه مي
ت حنو  تد، نماز خواندنکد و جنکازه را تکا جکایي ککه      وقتي بدن حضر. کوفه را فرا گرف 

مقدار  خاك را کنار زدند، لوحي پیکدا تکد    5.خود حضرت وصی  کرده بود، حرک  دادند
 :که بر آن نوتته تده بود

                                                                                                                                        

[ کنلي و  ملرا تهدیلد ملي   ]کلرد؛ املا تلو اکنلون      این هونه با مردٌ رفتار مي امير مؤمنان! ای معاویه: سوده افزود
مشلعل  : ك.ر)آیا مایل هستي دستور دهم تو را بر شتر سرکش سوار کنند و نزد بسر بن ارطاة بفرسلتند؟  : هویي مي

؛ ابلن عبلد ربله     65، ص  ، ج «سَلوَد »، مادّه رسفينة البحا شيخ عباس قمي،: ، به نقل از11 ، ص  ، ج هدایت
 (8  ، ص  ، ج عقدالفریداندلسي، 

 . ، ح 55 ، ص  3، ج بحار األنوارمجلسي، .  
 . 31، ص  ، ج مراصد ايطالععبدالمؤمن بغدادی، : ك.ر.  
دیده؛ اما طبق روایات، بدن حضرت بلرای انجلاٌ غسلل توسلط مالئكله       محمد حنفيّه، فرشتگان را نمي. 3

 (33، ح 36 ، ص  3، ج بحار األنوارمجلسي، : ك.ر. )شد حرکت داده مي

 این، همان کافوری بود که جبرئيل از بهشت برای رسول خدا آورد که با مقداری از آن حضرت زهرا. 3
 .حنوط شد

ٌ، فرزندان حضرت، صعصعة بن صوحان عبدی و بعضي از خواص شرکت داشتند در. 1  .مراسم تشييع پيكر مطهر اما
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این ق کر را   6 قبلَ الطوفانِ بسبع مائة َنة طالب وصيّ محمّد هذا قبرٌ حَفَرِ نوح  لعليّ بن ابي»

 « .طالب مهیا کرده اس  االن یاء هفت د سال پیش از غرق عالَم، برا  علي بن ابي نوح تیخ

 .آماده کند تخ یتي اس  که باید ق ر  را نوح پیام ر آر ، امیر مؤمنان

 هاي متمادي بودن قبر تا سال دليل مخفی

 :وجو کرد توان در یدي از دو مسئله جس  بودن ق ر حضرت را مي عل  مخفي

گیکرد و   امیّکه قکرار مکي    دانسته چند روز دیگر، تمام کوفه در اختیار بنکي  مي امیر مؤمنان. 6
تدت به دن ال فهم ایکن موهکو  بکود     که حجّاج بن یوسف ثقفي به کنند  چنان امویان چه مي

به همین جه ، فرمان داد چند نقاه از ق ر کوفه را کندند تکا ق کر   . که ق ر حضرت کجاس 
 .پیدا کنند را

ا  داتکتند    عکداوت دیرینکه   نسک   بکه امیکر مؤمنکان    « خوارج نهروان»امیّه،  غیر از بني. 2
بکه همکین جهک ، ایکن مسکئله      . که قاتل او، ع دالرحمن ملجم مراد ، از خکوارج بکود   چنان

دانسکتند ق کر در    کرد که ق ر حضرت مخفي باتد  اما فرزندان امام و خکواص مکي   ایجاب مي
 . اس  کدام نقاه

از محل دفکن حضکرت آگکاه تکد و در آنجکا جلسکة        2ابوحمزه توسط امام سجاد: گویند
 .درس برقرار کرد

 3آشکارشدن قبر حضرت در زمان هارون

تا زمان هارون، پنهان بود  تا اینده روز  و  بکرا  تکدار بکه     ق ر امیر مؤمنان 1:اند نوتته
بردنکد و از آن مدکان فکرار     ا  رسید که تدارها به آنجکا پنکاه مکي    اطراف کوفه آمد و به نقاه

دستور تفحّص و تحقیکق داد  تکا ایندکه    . سرّ  در این مسئله هس : با خود گف . کردند نمي
اگکر بگکویم،   : پیرمرد گفک  . ل  را از و  جویا تدپیرمرد  سالخورده را نزد او آوردند و ع

                                                           
 .335، ص  ، ج المناقبابن شهر آشوب، .  

 .، غير از سفر اسارت، سفر دیگری هم به کوفه داشته استاماٌ سجاد.  
 .خفي بوده استتا زمان مهدی عباسي ل پدر هارون ل قبر حضرت م: اند بعضي نوشته. 3

سال قبر حضرت از نظر مردٌ مخفي بوده است؛ زیلرا   31 ، حدود یعني پس از شهادت امير مؤمنان. 3

 .به خالفت رسيد 68 هجری بود و هارون در سال  31در سال  شهادت عليّ مرتضي



 

 

 

 
   111  ، شخصيت ناشناخته تاريخ  امير مؤمنان: يکممجلس بيست و 

 

اسک  ککه پناهگکاه     اینجا ق ر موال امیکر مؤمنکان  : پیرمرد گف ! آر : در امان هستم؟ گف 
اوّلین کسي ککه بکه طکور    . هارون پیاده تد و کنار ق ر حضرت نماز گزارد. باتد حیوانات مي

 6.رسمي در آنجا سای ان قرار داد، هارون بود

 ذکر مصيبت

در ساعات آخر چه غوغایي بود؟ فرزندانش کنار  ندسکته بودنکد    در خانه علي مرتضي

کنکي؟ عکر     چکرا گریکه مکي   ! عزیزم: امیر مؤمنان فرمود. ریخ  اتک مي و سیّدالدهداء

حضکرت اتکک حسکین را از    « .گریه را برا  تو آموختم!   پدرمِنْ أجْلِكَ تَعَلَّمْتُ البُكاءَ»: کرد

ایکن دل را  ! خکدایا »: و سرس دس  خود را رو  قلکب او نهکاد و فرمکود   ا  پاك کرد  چهره

دانکد حسکین عزیکز  کربالیکي      مکي  آر ، امیر مؤمنکان « .محدم و به خودت مربو  کن

ها  ناگوار  در پیش رو دارد و حسین باید ص ر کند  تاید در آن لحظکه،   پُرماجرا و م ی  

 .تدصحنة کربال در برابر چدمان امیر مؤمنان مجسم 

پس از تو، اتک مکا  ! پدر جان 2 إنَّ حُزنَنَا عَلَيك طوِلٌ»: کلثوم عر  کردند  زینب ک ر  و امّ

 تود تمام نمي

 «[.بعد از تو، چه کسي کودکان را بزرگ کند و ایتام کوفه را سرپرستي نماید]

م چنان زینب و امّ کلثوم گریستند که از صدا  گریکة آن دو، مکرد  : نویسد مرحوم مجلسي مي

 6.داخل کوچه به گریه افتادند

 بککه نسککخه نیسکک  نیککاز ، ط یککب را ب ریککد 
 

 بککرا  مککرگ علککي، دسکک  بککر دعککا ب ریککد 
 

 نیکککاز نیسککک  مکککداوا کنیکککد زخکککم مکککرا 
 

 ندککین دوا ب ریککد  بککر آن مککریض خرابککه  
 

 جنکککازة مکککن  مظلکککوم را چکککو مادرتکککان  
 

 صککدا ب ریککد مخفککي و تنهککا و بککي  1تکک انه،
 

                                                           

 .6 ، ح 5 3، ص  3، ج بحار األنوارمجلسي، .  

 .88 همان، ص .  

 .85 همان، ص . 3

خواست ماننلد همسلر    هم مي را شبانه دفن کردند؛ امير مؤمنان پيغمبر خدا و فاطمه زهراآری، . 3

 .اش شبانه و غریبانه دفن شود مظلومه
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 خککداسککالم مککن بککه تککما ا  فرتککتگان    
 

 6ن ککرد فاطمککه بککا خککود مککرا، تککما ب ریککد  
 

 2تککرم بککه تککهر خککویش ز بیگانگککان، غریککب
 

 6مکککرا بکککه دیکککدن آن یکککار آتکککنا ب ریکککد 
 

 تکر اسکک   فکراق دوسک  ز تیکک  عکدو بُرنککده   
 

 1مککرا بککه دیککدن زهککرا و م ککافي ب ریککد   
 

 «.وَ ََيَعلَمُ الَّذِنَ ظَلَمُوا أيَّ مُنقَلَبٍ َِنقَلِبُون»

                                                           

کني؟ جدّت  چرا هریه مي! دخترٌ: حضرت فرمود. ریختم نشسته بودٌ و اش  مي»: هوید زینب کبری مي.  

بحلار  : ك.ر)« !بيا علي جان: هویند اء، همگي ميرسول خدا، مادرت فاطمه زهرا و عمویت حمزه سيّدالشهد

 (85 ، ص  3، ج األنوار

من، اکنون هم مظلوٌ هستم؛ ما زِلْتُ مَظْلوماً مُنذُ قَلبضَ رَسلولِ   »: بايی منبر کوفه فرمود امير مؤمنان.  

 (511، ص  ، ج کتاب سليم بن قيس: ك.ر)« .ا ِ

 .را ندیده است فاطمه زهراپيامبر خدا و  قریب سي سال، امير مؤمنان. 3

 .اهر شمشير ابن ملجم فرق علي را شكافت، مصيبت فاطمه، جان علي را آتش زد. 3



 

 

 م دو مجلس بیست و 

 عوامل آرامش از نگاه قرآن

 *آبادياالسالم والمسلمين سيد احمد هاشمي علي حجت

 ایمکان  ککه  کسکانى    ؛مُهْتَذدُونَ  هُذمْ  وَ الْذأمْنُ  لَهُمُ أولئِكَ بِظُلْمٍ إِِمَانَهُمْ َِلْبِسُوا لَمْ وَ آمَنُوا الَّذِِنَ»

 «.اند یافتگان راه ایدان آرامش اس  و برا  آنان اند، نیالوده ترك به را خود ایمان و آورده

 مقدمه 

 ویکژه قکرآن و روایکات    در متکون دینکي، بکه   . آرامش، گمدده دیکروز و امکروز انسکان اسک     

، از ریدکه  «ایمکان »بی  دین، یعني ا  که تاهجایگاه مهمي دارد  به گونهاین امر  بی  اهل
وپنجکه   بدر امروز با خأل معنوی  و آرامکش دسک   . به معنا  آرامش گرفته تده اس « أمن»

هکا   رتکد عرفکان  . زنکد ا  دس  ميکند و برا  رسیدن به این گمدده، به هر وسیلهنرم مي
بخکش، تولیکد و تدثیکر    هکا  آرام اد مخکدّر و قکرص  کاذب و نوظهور، م رف روزافزون مو

تناختي، همگي دلیل روتني بر این سرگدتگي و احسکاس فقکر    افزارها  روانها و نرمکتاب
 . و نیاز اس 

                                                           

  .س دانشگاه تفرش و کاشانمدرّ *

 . 8انعاٌ، آیه .  
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هکا  روزافکزون بدکر    هکا و تدکویش  ها، اهارابراستي مددل از کجاس ؟ عل  نگراني به

و موانا دستیابي به آن چیسک ؟  چیس ؟ اصوالً آرامش چیس  و مند  آن کجاس ؟ عوامل 

اخت کار   کوتد به هایي اس  که این نوتتار مي راه رسیدن به آرامش کدام اس ؟ اینها پرسش

 . به آنها پاسخ گوید

 معناشناسی آرامش

-جن دي، بيحرکتي، بيدر لغ  به معنا  سدون، بي و 6آرامش، اسم م در از آرمیدن اس 

در برابکر اهکاراب و    این مفهکوم،  2.وقار و طم نینه اس آسودگي، امنی ، سنگیني،  صدایي،

احساس رهای  از گذتکته،  )رود و به حال  و صف  روانى و قل ى خاص دلهره به کار مى

که همکراه بکا آسکودگي و ث کات      تودگفته مى( احساس تاد  نس   به حال و امید به آینده

 . و دارا  آثار فرد  و اجتماعي اس   اس 

، بکه  «تُعکرَفُ األتکیاءُ ب  هکدادِها   »به جایگاه آرامش، کافي اس  بر اساس قاعده برا  دستیابي 

ها  متضاد آن کمي دق  کنیم  دلهکره، اهکاراب، تکرس، تدکویش، اسکترس، حکزن و       واژه

: اطمینکان در قرآن واژگاني همچکون  . اند اندوه، غم و غ ه و یا وحد ، برخي از این واژگان

 ربکط قلککب ، (13/فرقکان )سُک ات  ، (66/انفکال )  ککات، ثَ(628/هکود ) ، تث یک  فکؤاد  (23/رعکد )

، سِکلم و سکالم   (32/انعکام )امکن  ، (1/فکتح ) ، سدینه(11/و انعام 686/توبه) ندَ، سَ(61/کهف)

. ، به معنا  آرامش به ککار رفتکه اسک    (32/واقعه)و رَوح ( 61/و مائده 25/، یونس283/بقره)

 .کنیمکلید  را بررسي مي در اینجا، سه واژه

 :  سکون ـ

بکر ایکن   . دانکد ابن فارس، اصل و ریده این واژه را به معنا  خالف اهاراب و حرک  مکي 

نگکرد، آرامکش   از این جه  مسدن گویند که وقتي صاح ش بکه آن مکي  « مسدن»اساس، به 

گویند  زیرا مکذبوح  « سدّین»به چاقو در عربي . ایستدیابد و در آن از حرک  و سفر بازميمي

                                                           

 .58، ص  ، ج دهخدافرهنگ دهخدا،  اکبرعلي . 

 .53، ص  ، ج سخن فرهنگ، انوری حسن.  

 .13  ، ص  ، جدائرة المعارف قرآن کریممرکز فرهنگ و معارف قرآن،  .3
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کدکتي را بکه ایکن جهک  سکدّان گوینکد ککه کدکتي را از         « سدّان ». داردازميرا از حرک  ب

گویند، از این جه  که فقکر و نکدار  و    « مسدین»به انسان فقیر نیز   .دارداهاراب بازمي

  .را از حرک  باز داتته اس 

و  18/، توبکه 63و  21و  1/، فتح213/بقره: )، تش بار در قرآن به کار رفته اس «سدینه»واژه 

21.) 

 : ـ اطمینان

  .به معنا  آرامش و استقرار جان پس از نگراني و نکاراحتي اسک   « طَمَنَ»این واژه، از ریده 

تکود و در علکم اخکالق، بکه اعتکدال      این واژه، در فقه، به حال  استقرار نمازگزار اطالق مي

مکالزم   برخي اطمینان و سکدینه را . گرددصفات و حاالت انسان و ث ات تخ ی  اطالق مي

گکاه از  داننکد ککه هکی    ا  باالتر از سکدینه مکي  یددیگر دانسته، در عین حال، اطمینان را مرت ه

  .تودا  جدا نميدارنده

 :در قرآن به صورت کلي، سخن از دو نو  اطمینان اس 

ت کدیق ان یکا    : ا  اطمینان حقیقي و مستقر که کانون آن قلب انسکان اسک  و نتیجکه    :اوّ 

الهي، اقرار به معاد، رجو  به خداوند، ورود به جمکا بنکدگان الهکي و سکرانجام رسکیدن بکه       

 (68/و انفال 621ک626/عمران، آل 666ک662/، مائده218/بقره. )باتد بهد  مي

تر بکه سکو    ه اس  که نتیجه آن، حرک  بهتر و سریاآرامش حقیقي، آرامش مث   و خالقان

   .اند، با خوف الهي قابل جما اس که برخي مفسران گفتهطورکمال اس  و همان

تکود و بکه محکض    اطمینان کاذب که با تدیه بر زندگي دنیا و اس اب دنیایي حاصل مي :دو 

و  3/یکونس . )تکش اسک   رود و سرانجام آن، رسیدن بکه آ پیداتدن رنج و سختي، از بین مي

 (66/حج

                                                           

 .88، ص 3، ج يس اللغهیمعجم مقااحمد ابن فارس،  . 

 .   ، ص 3 ، ج لسان العربمحمد بن مكرٌ ابن منظور،  . 

 .3 1، ص المفرداتحسين بن محمد راغب اصفهاني،  .3

 .18 ، ص  ، ج المعارف قرآن کریممرکز فرهنگ و معارف قرآن، دائرة  .3

 .3  ، ص 1 ، ج تفسير نمونهمكارٌ شيرازی و دیگران،  .1
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 :ـ امن

را بکه معنکا  ایمنکى و    « أمکن »و  . قرتي، بحث نس تاً م سوطي درباره این واژه آورده اس 

، یعني خکاطرجما یکا کسکي ککه در او ایمنکى      «آمِن». داندبودن مي آرامش قلب و خاطرجما

امانک  پکیش    ککه  گکذار، از خیانک  آن  را از آن جه  امان  گویند ککه امانک   « امان ». اس 

دهنکده و   که از اسما  حسناى الهي اس ، یعنى ایمنکى « مؤمن». اوس ، مامئن و ایمن اس 

ایمان، پس از اعتقاد اس  و چنانچه تخص بعکد  . ، تسلیم توأم با اطمینان خاطر اس «ایمان»

 از طرف دیگکر، . باتدا  تسلیم تود، مؤمن اس   وگرنه منافق یا کافر مي از اعتقاد، به عقیده

تدت و هعف ایمکان و مراتکب آن از   . تر خواهد بود هر قدر اعتقاد قوى باتد، تسلیم محدم

  .همین موهو  قابل درك و فهم اس 

 عوامل ایجاد اضطراب و ناآرامی

هکا و  برا  آنده به عوامل ایجاد آرامکش در نگکاه قکرآن برکردازیم، ابتکدا بایکد ریدکه نگرانکي        

توانکد موجکب بکروز نگرانکي و پریدکاني      گوناگوني مکي  عوامل. ها  بدر را بدناسیمناآرامي

ترس از آینده م هم، انکدوه بکر گذتکته تاریکک، هکعف و نکاتواني در برابکر        : تود  از جمله

هکا و  تکوجهي و قدرندناسکي اطرافیکان، سکوءظن    مددالت، احساس پوچي در زندگي، بکي 

   .ها، دنیاپرستي و وحد  از مرگتهم 

ا هک  توان دو عامل دروني و بیروني را مند  و ریده تمام نکاآرامي بند  کلي، ميدر یک تقسیم

احساس پوچي و حقارت، و عوامل بیروني و اجتمکاعي  : عوامل دروني و فرد  مثل. دانس 

 . ندردن نظم و قانون و حقوق دیگران و ن ود امنی  رعای : مثل

ََنُلْقِي فِذي قُلُذوبِ الَّذذِِنَ    » ایمانی اوست؛الرین عامل ناآرامی انسان از نگاه آرآن، کفر و بیمرم

   الظَّذالِمِينَ  يَْفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أشْرَُْوا بِاللَّهِ مَا لَمْ ُِنَزِّلْ بِهِ َُلْطَاناً وَ مَذأوَاهُمُ النَّذارُ وَ بِذئْ َ مَثْذوَ    

زیهرا چیهدد را بها خهدا      ؛بیم خهواهیم افرنهد   ،اند هاد کسان  که کفر ورزیده زودد در دل به

                                                           

 . 8  ، ص   ، ج قاموس قرآناکبر قرشي،  علي . 

 .   ، ص 1 ، ج تفسير نمونهمكارٌ شيرازی و دیگران،  . 

 . 1  ، آیهعمران  آل .3
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آاله    ،آن، دلیل  نهازل نرهرده و جایگاهشهان   [ حقانیت]بر  [خداوند] اند که گردانیده شری 

 «.چه بد است ،است و جایگاه ستمگران

إِنَّ أوْلِيَذاءَ اللَّذهِ الَ    أالَ»ترین عامل ایجاد آرامش، ایمان و در پکي آن، تقواسک     در مقابل، مهم

آگاه باتید که بر دوستان خکدا نکه     ؛ذِِنَ آمَنُوا وَ َْانُوا َِتَّقُونَالَّ*   خَوْف  عَلَيْهِمْ وَ الَ هُمْ َِحْزَنُونَ

  «.اند ارى ورزیدهککه ایمان آورده و پرهیز همانان  توند بیمى اس  و نه اندوهگین مى

 عوامل ایجاد آرامش در قرآن

در سکاح وسکیعي مکورد     اهکل بیک    احساس امنی  و آرامش، در آیات قرآن و روایات

گرفته حتي نگاهي قدسي بکه ایکن مقولکه تکده اسک  و آرامکش، فقکط از سکو          توجه قرار 

الَّذِي أنْزَلَ السَّكِينَةَ فِذي قُلُذوبِ الْمُذؤْمِنِينَ لِيَذزْدَادُوا      هُوَ»تود  خداوند بر بندگان مؤمن وارد مي

اوس  آن کس ککه    ؛للَّهُ عَلِيماً حَكِيماًإِِمَاناً مَعَ إِِمَانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأرْ ِ وَ َْانَ ا

هکا   و سراهیان آسمان .هاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانى بر ایمان خود بیفزایند در دل

 «.کار اس  و زمین از آن  خداس  و خدا همواره داناى سنجیده

آرامکش، بکه   بنکابراین، سکایر عوامکل    . دانکد صراح  مند  آرامش را فقط خداونکد مکي   آیه، به

دهنکد  مکثالً همسکر، در نگکاه      کنند  بلده بر اساس اذن الهي رخ مي صورت مستقل عمل نمي

سوره روم، ازدواج، از آیات الهي اسک  و خداونکد    26قرآن عامل آرامش اس   اما ط ق آیه 

 اوس  ککه ؛ رَحْمَةً وَ مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وجَعَلَ»کند  اس  که بین دو زوج مودت و رحم  ایجاد مي

تب نیز عامل آرامش اس   اما خداسک  ککه آن را موجکب     «.نهاد رحم  و دوستى میانتان

  «.آرامش قرار داده اس  اوس  که تب را مایه  ؛ََكَناً اَللَّيْلَ جَعَلَ»: آرامش قرار داده

رسکید   توان به آرامکش  از دنیا نمي. بنابراین، توقا آرامش از اس اب دنیایي، انتظار  بیجاس 

در حکدیث آمکده   . تود به آرامش دس  یاف اما در دنیا با اس اب آسماني و با لاف الهي مي

 : اس 

                                                           

 .63ل   6، آیه یونس . 

 .3 فتح، آیه . 
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ا أوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ عليه السال  َِا دَاوُدُ إِنِّي وَضَعْتُ خَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ وَ النَّاسُ َِطْلُبُونَهَذ »

ونَهَا؛ وَضَعْتُ الْعِلْمَ فِي الْجُوعِ وَ الْجَهْدِ وَ هُمْ َِطْلُبُونَهُ فِي الشِّبَعِ وَ الرَّاحَذةِ  فِي خَمْسَةٍ غَيْرِهَا فَلَا َِجِدُ

تُ فَلَا َِجِدُونَهُ، وَضَعْتُ الْعِزَّ فِي طَاعَتِي وَ هُمْ َِطْلُبُونَهُ فِي خِدْمَذةِ السُّذلْطَانِ فَلَذا َِجِدُونَذهُ، وَ وَضَذعْ     

وَ هُمْ َِطْلُبُونَهُ فِي َْثْرَةِ الْمَالِ فَلَا َِجِدُونَهُ، وَ وَضَعْتُ رِضَايَ فِي ََذخَطِ الذنَّفْ ِ وَ    الْغِنَى فِي الْقَنَاعَةِ

الْجَنَّةِ وَ هُمْ َِطْلُبُونَهَا فِي الذدُّنْيَا فَلَذا     هُمْ َِطْلُبُونَهُ فِي رِضَا النَّفْ ِ فَلَا َِجِدُونَهُ، وَ وَضَعْتُ الرَّاحَةَ فِي

   ونَهَاَِجِدُ

پنج چیز را در پنج چیز قرار دادم و مکردم در پکنج   : وحي فرستاد خداوند به حضرت داود

قکرار دادم و   علکم را در گرسکنگي و تکال    : یابنکد گردند و آن را نميچیز دیگر دن ال آن مي

عکزت را در اطاعک    . آورنکد یابند و آن را به دسک  نمکي  مردم آن را در سیر  و راحتي مي

نیکاز  را  من بي. رسندجویند و بدان نمير دادم و مردم آن را در خدم  پادتاه ميخودم قرا

رهکایتم را  . یابنکد کنند و آن را نمکي در قناع  قرار دادم و مردم آن را در کثرت مال دن ال مي

جوینکد و بکه آن   در ناراحتي و نافرماني نفس قرار دادم و مردم آن را در خدنود  نفکس مکي  

کننکد و  جویي مکي تي و آرامش را در بهد  قرار دادم و مردم آن را در دنیا پيراح. رسندنمي

 « .یابندآن را نمي

قرآن کریم در آیات نوراني خود استقام ، اقامه نماز، انفاق، ایمان، بکاران، پرداخک  زککات،    

تسلیم، تقوا، توکل، خواب، دعا، دلدار ، دوستي با خدا، ذکر الهي، زمین، تب، عمل صکالح،  

ق ه ان یا، مائده آسماني، مسدن، مداهده حقایق، مالئده، نزول تدریجي قکرآن، وعکده الهکي،    

پذیر ، همسر، مده، ق ول تقدیر الهي و یا کمک به دیگران را از جملکه  وفا  به عهد، هدای 

 . کندبخش مارح ميعوامل آرمش

 :کنیمتوند، اتاره مي در ادامه، به برخي عوامل کلید  که مایه آرامش مي

 ایمان به خداوند و یاد او . 1

گکاه محدکم و   ترین عامل مددالت روحي، از خودبیگانگي و نداتتن تدیهدر نگاه قرآن، مهم

. آیکد  ترین عامل پوچي انسان به حساب ميانجامد و مهمقو  اس  که به از خدابیگانگي مي
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مالئدکه، پیکام ران و کتکب    خداونکد، غیکب،   : رف  از این مدکدل را ایمکان بکه   قرآن راه برون

  ؛مُهْتَذدُونَ  هُذمْ  وَ الْذأمْنُ  لَهُذمُ  ئِذكَ آمَنُوا وَ لَمْ َِلْبِسُوا إِِمَانَهُمْ بِظُلْذمٍ أول  الَّذِِنَ»داند  آسماني مي

و ایدکان   اسک   ایمنکى  برا  آنکان اند،  که ایمان آورده و ایمان خود را به ترك نیالوده کسانى

 «.ندا یافتگان راه

تکود و  گاه محدم، باعث ایجاد ترس و اهکاراب مکي  که تنهایي و نداتتن تدیهروتن اس  

تر اس ؟ مهم آن اسک  ککه پکذیر     گاهي از قدرت ماندگار الهي در این عالم قو چه تدیه

فرماید ن اید ایمکان بکدون عمکل صکالح و     که آیه فوق ميخداوند، تنها لقلقه زبان ن اتد  چنان

آیه، همراه ایمان، عمل صالح را مارح سکاخته و ت کیکد    61یم در قرآن کر. همراه با ظلم باتد

 . سوره بقره 12نموده ایماني نافا خواهد بود که با عمل همراه گردد  از جمله، آیه 

. ذکر خداوند که در پی  ایمان مورد سفار  آرار گرفته، نق  مرمهی در ایجهاد آرامه  دارد   

مَنُوا وَ تَطَْمذئِنُّ قُُلذوبُهُمْ ِبذذِْْرِ اللَّذهِ أالَ ِبذذِْْرِ اللَّذهِ تَطَْمذئِنُّ        آ الَّذِِنَ» :فرمایدآرآن در این باره می

آگاه با  کهه   .گیرد هایشان به یاد خدا آراا م  و دلاند  همان کسانى که ایمان آورده   الْقُلُوبُ

 «.یابد ها آرام  م  با یاد خدا دل

 : فرمایدعالمه ط اط ایي ذیل این آیه مي

 خکدا  ذککر  بکا  کنکد،  مکى  افکاده ( القلکوب ) والم به الکف  مُحلّا جما  که طورى به قل ى، هر پس،»

 ککه  عمکومى  اسک   حدمکى  معنا این آرى،. کند مى پیدا تسدین اهارابش و یابد مى اطمینان

 دادن ازدسک   اثکر  در ککه  برسکد  به جکایى  قلب کار اینده مگر نیس   مستثنا آن از قل ى هی 

 نعمک   از و گریکزان  خکدا  ذککر  از قل ى، چنین .نامید قلب را آن نتوان دیگر رتد، و ب یرت

 تَعْمَذى  لكِنْ وَ الْأبَّْارُ تَعْمَى ال فَإِنَّها" :فرموده که همچنان بود  خواهد محروم سدون و طم نینه

 ککور  هاسک ،  سکینه  در ککه  هکایى  ولکي دل  تکود   نمکى  کور دیدگان  الَُّّدُورِ فِي الَّتِي الْقُلُوبُ

   «".گردد مى

                                                           

 . 8، آیه ْنعاٌ . 

 .8 رعد، آیه .  
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 چند نکته قرآنی در مورد ذکر

دهکد ککه   که مفید ح ر اس ، ندان مکي « تامئنّ»بر فعل « بذکر»در آیه یادتده، تقدیم  .الف

 .دهد  نه چیز دیگرفقط یاد خدا انسان را آرامش مي

أذُْْرُْْمْ وَ اشْذكُرُوا   فَاذُْْرُونِي»نتیجه یاد خدابودن این اس  که او نیز یاد ما خواهد نمود   .ب

 راو مک  ام را بکه جکاى آریکد    پس مرا یاد کنید تا تما را یاد ککنم و تکدرانه      لِي وَ الَ تَكْفُرُونِ

 «.ناسراسى ندنید

أُِّهَا الَّذِِنَ آمَنُوا اذُْْرُوا اللَّهَ ذِْْذراً   َِا»خواهد که بسیار به یاد خدا باتند  قرآن از مؤمنان مي .ج

 «.رخدا را یاد کنید، یادى بسیا !اید اى کسانى که ایمان آورده   َْثِيراً

وَ اذُْْرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَذةً وَ دُونَ الْجَهْذرِ مِذنَ الْقَذوْلِ     »: خوانیم ا  دیگر مي در آیه

پروردگککارت را بامککدادان و و در دل خککویش،     بِالْغُذذدُوِّ وَ الْآصَذذالِ وَ الَ تَكُذذنْ مِذذنَ الْغَذذافِلِينَ

 «.صداى بلند، یاد کن و از غافالن م ا  دون تامگاهان با تضر  و ترس، ب

خواهد که تمام اوقات ایدان به یاد حق آباد باتکد   در دعا  کمیل از خدا مي امیر مؤمنان

وْقَذاتِي مِذنَ اللَّيْذلِ وَ النَّهَذارِ     أَْألُكَ بِحَقِّكَ وَ قُدَِْكَ وَ أعْظَمِ صِفَاتِكَ وَ أَْمَائِكَ أَنْ تَجْعَذلَ أ »

   «.مَعْمُورَة  بِذِْْرِوَ

ریکزد، دنیکاطل ي و   ترین مانا یاد خداوند که آرامش انسان را به هکم مکي  از نگاه قرآن، مهم .د

نَ وَجْهَذهُ وَ الَ  اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِِنَ َِدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِذيِّ ُِرِِذدُو   وَ»هواپرستي اس   

 بَذعَ هَذوَاُِ وَ َْذانَ   تَعْدُ عَيْنَاوَ عَنْهُمْ تُرِِدُ زِِنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ الَ تُطِعْ مَنْ أغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِْْرِنَا وَ اتَّ

خدکنودى او را  [ و]خواننکد   با کسانى که پروردگارتکان را صک ح و تکام مکى     و   أمْرُُِ فُرُطاً

ات را از آنکان برمگیکر ککه زیکور زنکدگى دنیکا را        خواهند، تدی ایى پیده کن و دو دیکده  مى

                                                           

 .1  بقره، آیه  . 

 .  3احزاب، آیه  . 

 .11 اعراف، آیه  .3
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پیکروى   یشایکم و از هکوس خکو    بخواهى، و از آن کس که قل ش را از یاد خود غافل ساخته

 «.اطاع  مدن، اس  روى هکار  بر زیاد[ اساس]کرده و 

الدُّنْيَا تُكْثِرُ الْهَمَّ وَ الْحُزْنَ وَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا ُِذرِِحُ    الرَّغْبَةُ فِي»: فرمایدمي پیام ر گرامي اسالم

 کند اما زهد در دنیا، قلب و بکدن انسان را زیاد مي تمایل به دنیا، اندوه و غ ه   الْقَلْبَ وَ الْبَدَنَ

 «.سازدمي را راح  و آرام

دریا و صحرا و یا پکول و خانکه نیسک   بلدکه      منظور از دنیا در نگاه قرآن، آسمان و زمین و

طل ي در اموال و اوالد اس  که دنیکا بکه تکمار     تئون اعت ار  آن، مانند فخرفروتي و زیادت

دهکد ککه مراقکب    قرآن کریم هددار مي( 28/ حدید. )ید و مورد ندوهش قرآن قرار داردآ مي

 (1/ منافقون. )باتید اموال و اوالدتان، تما را از یاد خدا غافل نسازد

قرآن کریم نابینایي دل و قرارگرفتن در فدار و تنگنا  زندگي را، جزء آثار غفلک  از یکاد   . هک

 امَذةِ اَلْقِي  ََِذوْ  نَحْشُذرُُِ  وَ ضَذنْكاً  مَعِيشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِْْرِي عَنْ أعْرَ َ مَنْ وَ»: فرماید داند و ميخدا مي

قیامک    روز و تکود  تنگ  ا زندگي [دنیا در] همانا کند، اعرا  من یاد از هرکس و   أعْمى

 .باتد بنابراین، اطمینان، حیات و تفا  قلب، از جمله آثار ذکر مي« .محدور کنیم نابینا او را

 : قرآن کریم به برخي م ادیق ذکر به عنوان ذکر خاص اتاره نموده اس   از جمله. و

 :ـ قرآن

ْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»: خدواند فرموده تکدریج نکازل    تردید، ما قرآن را بکه  بى    إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّْ

 «.ایم و قاعاً نگه ان آن خواهیم بود کرده

و ایدکان از   سعد بن طریف از امام باقر. آرامش، باید با قرآن م نوس بودپس برا  کسب 

 : کند نقل مي پیام ر

وَ مَنْ قَرَأ خَمْسِينَ آَِةً ُْتِذبَ مِذنَ الذذَّاِْرِِنَ وَ      الْغَافِلِينَ  مِنَ  ُِكْتَبْ  مَنْ قَرَأ عَشْرَ آَِاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ»

مِنَ الْقَانِتِينَ وَ مَنْ قَرَأ مِائَتَيْ آَِةٍ ُْتِبَ مِنَ الْخَاشِعِينَ وَ مَنْ قَذرَأ ثَلَذاثَ مِائَذةِ    مَنْ قَرَأ مِائَةَ آَِةٍ ُْتِبَ 

    ... آَِةٍ ُْتِبَ مِنَ الْفَائِزِِنَ وَ مَنْ قَرَأ خَمْسَمِائَةِ آَِةٍ ُْتِبَ مِنَ الْمُجْتَهِدِِنَ
                                                           

 .53، ص  ، ج الخصالشيخ صدوق،  . 

 .3  طه، آیه  . 
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هرکه پنجکاه آیکه بخوانکد، از ذاککران     هرکس ده آیه در تب بخواند، از غافالن نخواهد بود و 
برداران خواهد بود و هرکه دویس  آیکه   هرکس صد آیه بخواند، از فرمان. گردد محسوب مي

هرکس سی کد آیکه بخوانکد، از رسکتگاران اسک  و هرککه       . کنندگان اس  بخواند، از خدو 
 « ... .کنندگان خواهد بود پان د آیه بخواند، از تال 

 : فرمایددر مورد ذکربودن قرآن مي اا جواد  آملي آی 
 و تکدریس  و ماالعه قرآن، تعلم و تعلیم و تالوت اساس، این بر .خداس  یاد قرآن، سراسر»

 بکازگردد،  قکرآن  بکه  آنچکه  هر و االحدام آیات از فقهي احدام استن ا  قرآني، معارف نگار 
 حکال  در کند، مي تالوت را کریم قرآن که کسي دارد  درجاتي هم ذکر این ال ته. اس  ذکراا
 هکر . اسک   مدغول قل ي ذکر به پروراند، مي دل در را قرآني معارف که آن و اس  لساني ذکر
 بکرد  مي فیض آن از اس ، قرآن خدم  در که ا  اندازه به و خود خاص درجه حسب به فرد
  «.بیناس  اندازه همان به و بوده حق یاد به و

 : کندفیض کاتاني نقل مي
. زی ایي چدمش به جواني زی ا که همواره مالزم مسجد کوفه بود، افتاد و دل اخته او تکد زن  

روز  بکه  . ککرد چند بار سر راه او را گرف  تا نظر  را جلب کند  اما جوان به او توجه نمي
جکوان بکه   ! در کار من و خودت، خدا را منظور دار. تمام وجودم را مح   تو گرفته: او گف 

کنکد،  بدان بار اوّل که بنده مع ی  مي! ا  به و  نوت  که ا  بانو  محترمامهمنزل آمد و ن
کند  اما اگر بنده ل اس مع ی  بکر تکن کنکد،    پوتي ميورزد و بار دوم، پردهخداوند حلم مي

آنچکه   هکاى دزدانکه و   نگاه[ خدا]   خَائِنَةَ الْأعْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الَُّّدُورُ َِعْلَمُ»: کند و آیهغضب مي

 .، مرا به خود مدغول کرده اس «داند مى ،دارند ها نهان مى را که دل
گریکه  . بین من و تو دیگکر مالقکاتي نخواهکد بکود    ! ا  جوان: چند روز بعد، زن آمد و گف 

هُذوَ   وَ»: جوان این آیه را خواند. ا  کنبر من منّ  بگذار و مرا موعظه: تدید  نمود و گف 

هنگکام  ]اوس  کسى که ت انگاه، روح تما را  و   بِاللَّيْلِ وَ َِعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَار الَّذِي َِتَوَفَّاُْمْ

زن سر  را پکایین انکداخ    « .داند مى ،اید و آنچه را در روز به دس  آورده گیرد مى[ خواب
   .سرس به منزل آمد و مالزم ع ادت تد تا اینده با اندوه درگذت . تدید  نمود و گریه

                                                           

 . 13، ص 5، ج تسنيمعبدا  جوادی آملي،  . 

 .5 غافر، آیه  . 

 .88 ، ص 1، ج المحجة البيضاءمال محسن فيض کاشاني،  .3
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 : ـ نماز 

َِوْ ِ الْجُمُعَةِ فَاَْعَوْا إِلَى ذِْْرِ اللَّذهِ   أُِّهَا الَّذِِنَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلََّّالَةِ مِنْ َِا»: فرماید قرآن کریم مي

چکون بکراى نمکاز     !اید کسانى که ایمان آورده اى    وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ ُْنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ایکن بکراى    ،اگر بدانیکد . جمعه ندا داده تد، به سوى ذکر خدا بدتابید و دادوستد را واگذارید
  «.تما بهتر اس 

 «.برپا دار را به یاد من نماز   قِم  ال َّالَةَ لِذِکْر  اَ»ترین اثر نماز یاد خداس   برجسته

لِقَاءُ الْإِخْوَانِ وَ الْإِفْطَذارُ  : لِلْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا  فَرَحَات   ثَلَاثٌَِا عَلِيُّ » :فرمود پیامبر بدرگوار استا

سه شادی برای مؤمن در دنیا وجود دارد؛ دیهدار  ! ا  علي 3  فِي الَِّّيَا ِ وَ التَّهَجُّدُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

 «.داری در آخر شبزندهروزه و شب[ ذروب]دوستان و برادران، افطار در 
 :ـ دعا

یکاد تکده   « مخ ع کادت »روس  که از دعا به عنوان  ازاین. یدي از م ادیق مهم ذکر، دعاس 
 .کنند ان یا و اولیا  خدا، به وسیله دعا با خداوند ارت ا  برقرار مي. اس 

و م کداق یکاد خکدا و    ( 631/بقکره )ها دعا، راه ارت ا  با خدا هنگام بروز مددالت و نگراني
که از دعا و بندگي حق سر باز زند، باید در انتظکار   آن. خضو  و بندگي اس نوعي ع ادت و 
تکوان  افزون بر این، مقاماتي نزد خداوند اس  که بدون دعا نمي( 18/غافر. )آتش جهنم باتد

   .به آنها رسید

هنگامي که انسان ب یند گوتي تنوا برا  تنیدن دردها  او وجود دارد و حتمکاً پاسکخ او را   
داند کسي که مورد نجوا  اوسک ، بکر هکر     خ وص اینده مي رسد  به، به آرامش ميدهدمي

قرآن داسکتان  . ا  او را دارده کردن دردها و برآوردن حاج چیز  قادر اس  و توان برطرف
 : کندرا نقل نموده، نتیجه ص ر و دعا  ایدان را بیان مي پُرفرازوندیب حضرت ایوب

فَاَْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَذا بِذهِ مِذنْ     *  بَّهُ أنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أنْتَ أرْحَمُ الرَّاحِمِينَأُِّوبَ إِذْ نَادَى رَ وَ»

[ یکاد ککن  ]و ایکوب را     ضُرٍّ وَ آتَيْنَاُِ أهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِذنْ عِنْذدِنَا وَ ذِْْذرَى لِلْعَابِذدِِنَ    

                                                           
 .5جمعه، آیه  . 

 .3 طه، آیه  . 

 .1  ، ص   ، ج الخصالشيخ صدوق،  .3
 .366، ص  ، ج الكافيکليني،  .3

 .83ل  83انبياء، آیه  .1
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. تکرین مهربانکان   به من آسیب رسیده اس  و تویى مهربان :ندا دادهنگامى که پروردگار  را 
او را اجابک  نمکودیم و آسکیب وارده بکر او را برطکرف ککردیم و کسکان او و        [ دعاى]پس 

رحمتکى از جانکب مکا و ع رتکى     [ تکا ]  به وى عاا کردیم[ دوباره] ،نظیرتان را همراه با آنان
  «[.باتد]کنندگان  براى ع ادت

پیوسکته    دَعَا وَ أمَّنُوا  َْانَ أبِي إِذَا حَزَنَهُ أمْرٌ جَمَعَ النِّسَاءَ وَ الَِّّبْيَانَ ثُمَ»: فرمایدمي امام صادق

نمکود زنکان و کودککان    ساخ ، امکر مکي  گونه بود که هرگاه چیز  پدرم را اندوهگین مي این

  «.گفتندکرد و آنها آمین ميسرس دعا مي. جما توند

هکا    گرفتکار     الْبَلَاءِ عَنْكُمْ بِالدُّعَاءِ قَبْذلَ وُرُودِ الْبَلَذاء    ادْفَعُوا أمْوَاجَ»: فرمایدمي امیر مؤمنان

 «  .درپي را پیش از ورود، با دعا دفا کنیدپي

آرامش دل، موجب تقرب به خکدا و بهتکرین وسکیله     دعا، راه رهایي از غرب  و تنهایي، مایه

   .بازیابي خود اس 

کنکد و  اسخگویي به دعاکنندگان، با لااف  تمام هف  بار خود  را ماکرح مکي  خداوند در پ

إِذَا  وَ»فقط تر  استجاب ، ایمان و انجام فرامین اوسک    . داندها را بندگان خود  ميانسان

وَ لْيُؤْمِنُذوا بِذي لَعَلَّهُذمْ    ََألَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِِب  أجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي 

نکزدیدم و دعکاى دعاکننکده را    [ بگو]گاه بندگان من از تو درباره من بررسند، ره و  ؛َِرْشُدُونَ

باید فرمان مرا گردن نهند و به مکن ایمکان   [ آنان] ،پس .کنم اجاب  مى ،هنگامى که مرا بخواند

 «.باتد که راه یابند .آورند

 قدر الهیمندي از قضا و  رضایت. 2

ها، نتیجه رویکدادها  ناخوتکایند زنکدگي اسک  ککه باعکث       ها و ناراحتي بسیار  از ناامید 

تود  رویدادهایي که گاه آدمي سهمي در ایجاد آن نداتته، بکر اسکاس   سلب آرامش انسان مي
                                                           

 .385، ص   ، ج الكافي کليني، . 

 .  6، ص  ، ج الخصالشيخ صدوق،  . 

، مجله معرفت، «راهكارهای ایجاد آرامش روان در زندهي فردی از منظر روایات»علي احمد پناهي،  .3
 .5 ، ص 51ش 
 .86 بقره، آیه  .3
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قرآن در ایکن  . افتدها، اتفاق ميحدم  و م لح  خداوند، به دالیلي از جمله امتحان انسان

بایکد بکا کمکال تکهام      . سکازد ، بحث قضا و قدر و تسلیم در مقابل آن را ماکرح مکي  میدان

ها در اختیار ماس  و نه رفتن آنها  بلده آنچه بکه دسک  ماسک ،     برذیریم که نه آمدن سختي

مَذنْ   بَلَذى »: فرماید که قرآن کریم مي چنان  ها  ناخوتایند اس   ما در برابر موقعی « واکنش»

، آرى   خَذوْف  عَلَذيْهِمْ وَ الَ هُذمْ َِحْزَنُذونَ     أَْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أجْذرُُِ عِنْذدَ رَبِّذهِ وَ الَ   

هرکس خود را با تمام وجود، به خکدا تسکلیم کنکد و نیدوککار باتکد، پکس مکزد وى پکیش         

 «.تد پروردگار اوس  و بیمى بر آنان نیس  و غمگین نخواهند

هکرکس    ؛مَا قَدَّرَ اللَّهُ لَهُ لَذنْ َِفُوتَذهُ اَْذتَرَاحَ قَلْبُذهُ      بِأنَ  وَثِ َ  مَنْ»: فرمود پیام ر گرامي اسالم

تود، قلک ش راحک  و آرام   اطمینان کند که آنچه خداوند برا  او مقدر کرده، از او فوت نمي

 «.گرددمي

   :گویدلقمان حدیم در اندرزهایش به فرزند خود مي

 وَ َِا بُنَيَّ أحُثُّكَ عَلَى َِتِّ خََِّالٍ لَيْ َ مِنْ خََّْلَةٍ إِلَّا وَ هِيَ تُقَرِّبُكَ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ عَذزَّ وَ جَذلَّ  »

فِيمَذا    بِقَضَذاءِ اللَّذهِ  الْأُولَى أنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَ لَا تُشْرِوَ بِهِ شَذيْئاً وَ الثَّانِيَذةُ الرِّضَذا    . تُبَاعِدُوَ مِنْ ََخَطِهِ

حِذبُّ  أحْبَبْتَ وَ َْرِهْتَ وَ الثَّالِثَةُ أنْ تُحِبَّ فِي اللَّهِ وَ تُبْغِضَ فِي اللَّذهِ وَ الرَّابِعَذةُ تُحِذبُّ لِلنَّذاسِ مَذا تُ     

نُ إِلَى مَذنْ أََذاءَ إِلَيْذكَ وَ    لِنَفْسِكَ وَ تَكْرَُِ لَهُمْ مَا تَكْرَُِ لِنَفْسِكَ وَ الْخَامِسَةُ تَكْظِمُ الْغَيْظَ وَ تُحْسِ

    السَّادََِةُ تَرْوُ الْهَوَى وَ مُخَالَفَةُ الرَّدَى

نمایکد و از  کنم که تو را به رهای  الهي نزدیک ميتو را به تش خ ل  تدویق مي! فرزندم

بکه  . 2خدا را ع ادت ککن و چیکز  را بکرا  او تکریک نگیکر       . 6: سازدا  دور مي ناراحتي

برا  خدا دوسک   . 6ي در چیزهایي که دوس  دار  و دوس  ندار ، راهي تو  قضا  اله

بکرا  مکردم آنچکه را بکرا  خکود دوسک  دار ،       . 1داتته با  و برا  او بغض به دل گیر  

                                                           

 .35 ، ص رضایت از زندهيعباس پسندیده،  . 

 .   بقره، آیه  . 

 .338، ص عيون الحكم و المواعظعلي بن محمد ليثي واسطي،  .3

 .63 ، ص  ، ج کنز الفوائد محمد بن علي کراجكي، .3
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خدکم خکویش   . 5پسکند ، نرسکند    دوس  داتته با  و برا  آنها هرچه را برا  خود نمي

 «.با هوا و هوس و پستي مخالف  بورز. 1ن  فروگیر و به هرکس به تو بد  نموده، خوبي ک

هکرکس     لَهُ لَمْ َِحْزَنْ عَلَى مَا فِي َِدِ غَيْرِِِ  اللَّهُ  بِمَا قَسَمَ  رَضِيَ  مَنْ»: فرمایدمي حضرت علي

به آنچه خدا تقسیم نموده، راهي باتد، بر آنچه در دس  دیگکران اسک ، غمگکین نخواهکد     

 «.تد

اسک  ککه در    قضا  الهي، وجکود م کارك حضکرت سیدالدکهداء    م داق بارز راهي به 

إلهذى رِضذىً بقَضذائِك ال    »: آخرین لحظات عمر پُربارتان، سر بر خاك بندگي نهاده، فرمکود 

 «.ام و مع ود  جز تو نیس  ات راهي خدایا، به خواسته   معبودَ َِواو

 توبه و اميدواري. 3

تکود، پکس از ارتدکاب گناهکان و     راب مکي از جمله مواقعي که انسان دچار نکاآرامي و اهکا  

گرفتارتدن به عذاب وجدان و احساس گناه اس  که گاهي ط ق روایات، اندوه طکوالني بکه   

 .آوردبار مي

لَذذَّةِ ََذاعَةٍ قَذدْ      مِذنْ   َْمْ مِنْ صَبْرِ ََاعَةٍ قَدْ أوْرَثَتْ فَرَحاً طَوِِلًا وَ َْمْ»: فرمایدمي امام صادق

چه بسا ساعتي تحمل و ص ر، تاد  طوالني به دن ال دارد و چکه بسکیار      طَوِِالً أوْرَثَتْ حُزْناً

 «.گذاردلذت گذرا که اندوه طوالني به جا  مي

فدر اینده چه عذاب سختي در انتظار انسان اس  و نیز ترس از رسواتدن نکزد مکردم، تکب    

بخش، گذتک  خداونکد از   کند و تنها عامل آرامشو روز  آدمي را پُر از دلهره و تدویش مي

کند ککه  آیات بسیار  در قرآن به این حقیق  اتاره مي. خاا  انسان و پوتاندن گناه اوس 

خداوند به اقتضا  ستّاری  و غفوری  خود، بندگانش را مدمول لاکف خکویش قکرار داده،    

 کدیل  بخدش تمام گناهان و ج ران و ت گذارد حتي به ایدانراه بازگد  را برا  آنان باز مي

 :ه فرمودهک دهد  چنانها را وعده مي آنها به نیدي

                                                           

 .365، ص تصنيف غرر الحكم ودرر الكلمتميمي آمدی،  . 

 .5، ص  ، ج شرح اصول کافي، (مال صدرا)محمد بن ابراهيم شيرازی  . 

 . 3، ص ايماليشيخ مفيد،  .3
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بَ جَمِيعذاً إِنَّذهُ   قُلْ َِا عِبَادِيَ الَّذِِنَ أَْرَفُوا عَلَى أنْفُسِهِمْ الَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ َِغْفِرُ الذُّنُو»

از رحمهت   !ایهد  رود روا داشهته  خویشتن زیهاده اد بندگان من که بر : وبگ    هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

خهود آمرزنهده مرربهان     ،آمهرزد کهه او   خدا همه گناهان را م  ،در حقیقت. خدا نومید مشوید

  «.است

 اعمال صالح. 4

یقین، تدالیف الهي در قالب انجام واج ات و ترك محرمات، جدا  از امتحکان بنکدگي مکا،     به

دهکد ککه از نمکاز و    قرآن به ما دستور مکي . د دات نقش مهمي در ایجاد آرامش انسان خواه

کنکد و هکم   خداوند در قرآن، هم ایمان را از مؤمنان طلب مکي ( 15/بقره. )روزه کمک بگیریم

در نگاه قرآن، هم حُسن فعلي و هکم حُسکن فکاعلي، هکر     . عمل صالح را از ایدان انتظار دارد

زاسک   امکا انجکام     آور و اهکاراب  گناه، خسکران  .دو، راه رسیدن به سعادت و آرامش اس 

روس  که انسان با انجام دستورات خداونکد، آرامکش    ازاین. باتد بخش مي اعمال صالح، آرام

 .کند پیدا مي

فرمایدها ميبرا  زدودن غم وغ ه امام صادق

ا أنْ َِتَوَضَّأ ثُمَّ َِدْخُلَ الْمَسْذجِدَ فَيَرَْْذعَ رَْْعَتَذيْنِ    مِنْ غُمُو ِ الدُّنْيَ  غَم   عَلَيْهِ  مَا َِمْنَعُ أحَدَُْمْ إِذَا دَخَلَ»

شود کهه  چه چیدی مانع می  ؛وَ اَْتَعِينُوا بِالََّّبْرِ وَ الََّّالةِ:  َِدْعُو اللَّهَ فِيهِمَا أمَا ََمِعْتَ اللَّهَ َِقُولُ

د و سهپ  بهه   های دنیا بر یرهی از شهما وارد شهد، وضهو بگیهر     ای از ذصهوآتی ذم و ذصه

: فرمایهد  ای که خداوند میآیا نشنیده. مسجد برود و دو رکعت نماز بوواند و از خدا بوواهد

 «.از نماز و روزه کم  بگیرید

دادن به دیگران به عنوان یک عمل صکالح، عامکل مهمکي     آیات و روایات اسالمي، آرامش در

 :فرماید به کمیل بن زیاد مي امیر مؤمنان. در دستیابي به آرامش حقیقي در زندگي اس 
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مُرْ أهْلَكَ أنْ َِرُوحُوا فِي َْسْبِ الْمَكَارِ ِ وَ ُِدْلِجُوا فِي حَاجَةِ مَنْ هُوَ نَائِم  فَوَالَّذِي وََِذعَ  ! َِا ُْمَيْلُ»

كَ السُّرُورِ لُطْفاً فَذإِذَا نَزَلَذتْ   ََمْعُهُ الْأصْوَاتَ مَا مِنْ أحَدٍ أوْدَعَ قَلْباً َُرُوراً إِلَّا وَ خَلَ َ اللَّهُ لَهُ مِنْ ذَلِ

    بِهِ نَائِبَةٌ جَرَى إِلَيْهَا َْالْمَاءِ فِي انْحِدَارِِِ حَتَّى َِطْرُدَهَا عَنْهُ َْمَا تُطْرَدُ غَرِِبَةُ الْإِبِل

هکا را در  آوردن بزرگوار ، و تبدس  ات را دستور ده که روزها را در بهخانواده! ا  کمیل
تنود، هرکس دلکي را تکاد   سوگند به خدایي که تمام صداها را مي. فتگان بدوتندرفا نیاز خ

کند، خداوند از آن تاد ، لافي بر او قرار دهد که هنگام م کی  ، چکون آب زاللکي بکر او     
 «.که تتر غری ه را از چراگاه دور سازد ب ارد و تلخي م ی   را بزداید  چنان

ح باعث آرامش انسان اس ، گناه نیکز موجکب سکلب    که اعمال ع اد  و عمل صال گونه همان
در پاسخ به واب کة بکن مع کد ککه از نیدکي و گنکاه        رسول گرامي اسالم. تودآرامش مي

 :سؤال کرده بود، فرمود

فِي الََّّذدْرِ وَ جَذالَ فِذي     وَ الْبِرُّ مَا اطْمَأنَّ بِهِ الََّّدْرُ وَ الْإِثْمُ مَا تَرَدَّدَ  النَّفْ ُ  الْبِرُّ مَا اطْمَأنَّتْ إِلَيْهِ... »
یابهد و گنهاه،   چیدی است که نف  و سینه آدمی به واسهطه آن آرامه  مهی   نیری،   الْقَلْب

 « .دهدکند و در آلب جوالن میچیدی است که در سینه انسان ش  ایجاد می
خداوند، رسیدن به آرامش ابکد  اسک      انجام درس  تدالیف الهي و بندگي خال انه نتیجه
 : ندا نامه خود فرمودهدر وصی  که امام راحلچنان
  از خکدم   ،خکدا   فضکل   امیکدوار بکه    تکاد و هکمیر     و روحکي   مامئن  و قل ي  آرام  با دلي»

خیکر تکما     دعکا    و بکه .  ککنم  سفر مکي   ابد   جایگاه  سو   ، و به مرخص  و برادران  خواهران
و   خکدم    را در کوتکاهي   عذرم  که  خواهم مي  و رحیم  رحمان  و از خدا .  دارم  م رم  احتیاج

   «.ق ور و تق یر برذیرد
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 ومسمجلس بیست و 

 درك مفاهیم شب قدر

 *االسالم والمسلمين مسعود عالي حجت

یکام ر  پاتفکاقي نیسک  ککه در زمکان     .   مستمر اسک  ا دیدهپ ،تب قدر: فرماید کریم مي قرآن

مسکتمراً نکزول    6«فيهذا  تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ» ،قرآنبه تع یر . افتاده و تمام تده باتد اکرم

با چند نفکر ندسکته بکود     یام ر اکرمپ: در روای  آمده. ها  قدر ادامه دارد مالئده در تب

. تکما بکر   :تکوند؟ گفتنکد   توند، بر چه کسي نازل مي مالئده که نازل مي: ال کردؤحضرت س

ن ککه  امنک ؤم حضرت به امیر. دانیم نمي: توند؟ گفتند بر چه کسي نازل مي ،پس از من: فرمود

تکا   2.نامنک ؤم یعني بر امام، نه تخص امیر  توند بر این نازل مي: جا بود، اتاره کرد و فرمودآن

تکب قکدر    ،بنکابراین . وقتي که امام در عالم موجود باتد، نزول مالئده در هر سال ادامه دارد

هکا    اگر کسي بتواند تکب . در ماه م ارك رمضان استمرار دارد و هر سالي چیز جدید  دارد

بکه فرمکوده   . آورد ا  بکه دسک  مکي    العکاده  فوق هم ارك رمضان درك کند، نتیج  را در ماهقدر 
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  یعني اگر ماه م ارك رمضان سکال گذتکته را درك ککرده    «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»: قرآن

با درك همان یک تکب  . رود یعني یک عمر بندگي باال مي ،هزار ماه  باتید، کالستان به اندازه

اگر تب قدر را درك کنید، یکک   .در همین کالس هستید تا سال آینده ،و در طول سال دیگر

بتوانکد ده تکب قکدر را     اگر کسي مکثالً  ،تر به تع یر ساده. دارید ساله برمي 31ک   36 گام دیگر 

اگر بیس  تب قکدر را در  . کند ده باتد، رتد ميا  که ده عمر بندگي کر درك کند، به اندازه

ایکن  . کنکد  ککردن رتکد مکي    بیس  عمر بندگي  تمام عمر  توانسته باتد درك کند، به اندازه

هکایي اسک     ا  عجیب و از امدادات و تفضالت خاص خدا و هدیه برک  و دستاورد پدیده

 .تود داد مي ،یام ر و اهلش و کساني که در محیط والی  اهل بی  هستندپکه به 

 . تواند تب قدر را درك کند تود که چه کسي مي از اینجا روتن مي

 شب قدر  کدر

تکب بیکدار    آن ،ممدن اس  خیلي افکراد . یعني چه؟ فقط بیدار بودن نیس  ،درك تب قدر

اا  تکب ولکي   ،در واقا ،تب قدر. دتو دان نمين ی برکتي  ،ولي به صرف بیداربودن  باتند

هکیاف  خاصکي بکرا  او ترتیکب      ،روردگار عالمپت ي اس  که   زماني اس مع وم در هر 

اگکر   :امامان فرمودند. والی  اس   قدر را در نمازهایتان زیاد بخوانید که سوره  سوره. دهد مي

 امکام بکاقر  . ها بحکث کنیکد  آنخواهید با مخالفان ما اهل بی  بحث کنید، با این سوره با  مي

تمکام   3؛تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِذم مِّذن ُْذلِّ أَمْذرٍ     :یدخوان در این سوره مي»: فرمود

موجکود   ،ملکک « . ...آینکد  ایین مکي پک در تب قکدر   ک  که اعظم مالئده اس ک مالئده و روح  

. یمکا نیسک  ککه رو  زمکین بندکیند     پمثکل هوا   اس  که فرودگاهش زمکین نیسک     مجرد

چه روحي تحمل دارد که تمکام مالئدکه از جملکه ج رئیکل و     . توند بر روح وارد مي ،مالئده

تواند تحمل این را داتته باتکد؟   مقرب بر او وارد توند؟ مگر هر فاسق و فاجر  مي  مالئده

 ،رو ازایکن . تکوند  یک وليّ مع وم اس  که مالئده بر او وارد مي ،تود که در عالم معلوم مي

ولکيّ  گکردد ککه    معلکوم مکي   ،سپک . با مخالفان ما بحث کنید ،با این سوره :فرمود امام باقر

دانکیم   اا مع کوم وارد تکدند، نمکي   ّ وقتي که این تعداد ملک بر ولي. س هدر عالم  ،مع وم
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ي را ترتیب داده اسک    مهمانداند و خدایي که برایش این  اا مي بلده وليّ  افتد چه اتفاقي مي

  تکب بکه انکدازه    آنرسد  همان که اعمالمان در  ي به ما ميمهماناین  ا  از فقط برک  و نازله

 ایکن  مکا سکر   و ترتیکب داده اسک   ّ خکود   ي را برا  وليمهمانخدا . برد یک عمر ما را باال مي

 .خوار وليّ او هستیم  ریزه ،سفره

 از رهگذر خاك سر کو  تکما بکود  
 

 هر نافه که در دس  نسیم سحر افتاد 

مع کوم و از    ا  که از سکفره  نازله .ه اتسگیر  آمد، به واساه اهل بی  بودهر کسي برکتي 

تب توسکلش بکه    آنرسد که در  رسد، به کسي مي ي خاص  خدا با مع وم به ما ميمهمان آن

راه . توانکد بریمایکد   گمان ندنیم راه خدا را هرکسي مي. مع وم و دس  به دامن مع وم باتد

با چوب رو  زمین چند خط کج کدیدند و یکک خکط    ،اکرمیام ر پ. فقط یک راه اس  ،خدا

چنین نیس  ککه هکر راهکي خواسکتیم     « .یک خط بیدتر نیس  ،صرا »: سرس فرمود .صاف

 6« يٌّلِذ عَ يذهِ لَذي عَالَّذ  وَهُذ  راطُالَِّّذ » ،آنبلده یک راه بیدتر نیس  و   برویم، راه خداس 

 أِذنَ » اا چه کسي اسک ؟  باب. در باید وارد توید آنخدا یک باب بیدتر ندارد که از . اس 

 ،اصکلي خکدا   مهمکان هکا  قکدر ککه     در تب. اند اا باب مع ومان، 2«؟ُِأتي نهُذي مِالَّ اهللِ بابُ

تکب قکدر را    توانسته مع وم نزدیک تود، وليّ اا اس ، اگر کسي توانس  یک قدم به ولي

امکا    تکر  الزم اسک    ،بیکداربودن . بودنرنه بیدا و گونه اس  این ،درك تب قدر. درك کند

بلدکه بیکدار بایکد      ولي برکتي گیر  نیاید ،ممدن اس  کسي بیدار باتد. تر  کافي نیس 

 در فهمید برا  چکه  حاال مي 6«.مكُأ بِدَبَ اهللُ مَن أرادَ»: اا وارد تود باتد و توسل کند و از باب

؟ چکون از  «ةبك ِا اهلل، بمحمد، بعلذي، بفاطمذ  »: گویید گذارید و مي سرتان مي قرآن ،تب قدر

و عترت تکوید تکا راه بدهنکد و تکب قکدر را       قرآنباید دس  به دامن . این باب باید بروید

یعنکي   ،تابا قرب ما به مع وم اس  و درك تکب قکدر   ،قرب ما به خدا ،بنابراین. درك کنید

 ،ا  هی  اتفاقي نیفتاده باتکد و فکردا  تکب قکدر     در زندگياگر کسي  ،روز آنفردا   .این

هکزار مکاه بکاال      هماني باتد که دیروز بود و هی  فرقي ندرده باتد، آیا امدان دارد بکه انکدازه  
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یک عمکر بنکدگي را گذرانکده باتکد؟ معلکوم        رفته باتد؟ آیا امدان دارد یک کالس به اندازه

بایکد  . یدا ندرده اسک  پبه خدا تقرب  ،طریق آناز  اس  که هنوز به وليّ خدا نزدیک ندده و

تر و غفلتش کمتکر تکده    افزون شقرب ،بیدتر شیعني توجه ایجاد تود  ا  تفاوتي در زندگي

 . اا وارد تده اس  از بابمعلوم تود که باتد تا 

 عزاداري واقعی 

 ،تب قکدر  عزادار اصلي چه کسي اس ؟ در ،در محرم. درباره محرّم هم هس  ،لهئهمین مس

اصلي چه کسي اس ؟ چه کسکي از همکه    مهمان ،وليّ خدا بود  در محرم ،اصلي خدا مهمان

 قل ش بیدتر مجروح اس ؟ 

درسک   . باتکد  مکي  وجود مقدس حج  بکن الحسکن   ،مع وم در هر زمان و در زمان ما

قلکب   ،امکا عزاخانکه اصکلي     عزاخانه اس  ،تیعیان در عزا  اباع دااسرا   اس  که حقیقتاً

 ه اسک  ککه امکام رهکا    مک در مفاتیح هم مرحوم مقدس قمکي آ . اس  ماهر امام زمان

 ،دید و این حکزن  ، دیگر کسي ل خند بر ل ش نمي6درم موسي بن جعفر از اوّل محرمپ»: فرمود

جا دیگر حکزن اک کر   آن« .دگرگون بود ، حالشتد تد و روز عاتورا که مي هر روز زیادتر مي

بکه  . بینکد  ولکي او مکي    ایکم  ع وم ندان دادند  اما من و تما چیز  تنیدهعاتورا را به م. بود

 . طاق  تدند ا  از عاتورا را ندان دادند که بیچاره و بي گوته ،بعضي از اولیا  خدا

 سخن آقاي نجفی قوچانی 

 : نوتته اس  سیاح  ترق کتاب  اا آقا نجفي قوچاني در آی 

ن مرسکوم اسک    طورکه اع همان  آمدم سم  کربال ميیاده به پاز نجف  ،یک روز عاتورایي»

با خودم آب برنداتتم، گفتم نیاز  نیس  بار سنگین بکا خکودم   . کنند منان این کار را ميؤو م

بکه منکزل اول رسکیدم،     وقتي. طور راه افتادم همین. کنم آب تهیه مي ،در منازل بین راه  بردارم

از چنکد نفکر   . که رسکیدم، دیکدم بسکته اسک      به منزل دوم. دیدم آب نیس ، گفتم منزل دوم

 .نوتیدن خودتان بود  آب خواستم، نداتتند یا به اندازه ،رفتند یاده ميپمسافر در راه که 
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از دور . ها  خودم افزودم که زودتر بتوانم به ککربال برسکم   بر سرع  قدم. روم حاال مي مگفت

راه رفتنم سریا تکده  . نوز مانده بودتاید یک فرسخ ه. یدا بودپ برق گن د طالیي اباع داا

آفتکاب  . تکد  آرام بکه عاکش ت کدیل مکي     و حال  دویدن به من دس  داده بود و تدنگي آرام

العکاده   ریخکتم و فکوق   عرق مکي  ،بسیار گرم  هوا در رف  و به سم  ظهر مي ،وسط آسمان

 «... .سوزم دارم مي سوخ  تا اینده حس کردم واقعاً کم جگرم مي ام بود و کم تدنه

َِحُولُ العطذ ُ بينَذه و بذينَ    »: مثل چیس ؟ در روای  گفته تده ،عادي که سیدالدهدا کِدید

 « .دید بین خود  و آسمان را دود مي 6 السماء ْالدُّخان

 : ایدافز ي ميفآقا  نج

هکا  امکام    سکوخ ، یکک مرت که یکاد بچکه      ام بود و جگرم مکي  رفتم و تدنه طورکه مي همین»

هکا  آنولي باالخره   ترها هم خیلي سختي کدیدند ها چه کدیدند؟ بزرگآنافتادم که  حسین

سکاله، دو سکاله، تکیرخواره و     6بچه بوده،  26در کربال ! ها چه کدیدند بزرگ بودند  اما بچه

ها افتادم، حالم عو  تد، اتکک از چدکمم    همین که یاد بچه !ها چه کدیدند بچه. ماهه تش

ا  بکه مکن ندکان     صحنه و یک مرت ه خدا عنایتي کرد. از یاد خودم بیرون رفتمسرازیر تد و 

و یاران باوفایش تکهید تکدند و    موقعي که اباع داا آن  ع ر روز عاتورا  صحنه  دادند

تکان   عمکه . بکه سکمتي فکرار کردنکد    هرککدام   ها در بیابان دیدم که بچه! ها را آتش زدند خیمه

اتکک  . گرفتکه داتکتند   هکا  آتکش   هکا دامکن   اما بعضکي   خش تویدپفرموده بود که در بیابان 

ولکي   ،هکا کمکک ککنم   آنخواستم بکه   مي. ساختم سوختم و باید مي دیدم و مي ریختم و مي مي

 امکا اصکالً    افتکاد  رف  و خون مي اهایم رو  تی  و سنگ ميپ. دیدم ا  بود که باید مي صحنه

هکا    وارد کوچکه . ها  کربال یکافتم  در کوچهدر حال خود ن ودم تا اینده یک مرت ه خودم را 

خکون   یماهکا پبه خود آمدم، نگاه کردم صورتم از اتک و عرق خیس اس  و از . کربال تدم

رفکتم کنکار   . با چه هیئتي آمده اس  این تخص د کهکردن مردم مرا با تعجب نگاه مي. رود مي

همکین  . نفسي تازه کنم تا ندستم نهر  صورتم را تستم و آمدم در صحن ماهر اباع داا

اما صکدا  زنکگ     دیدم صدا  زنگ ساع  بزرگ حرم به صدا درآمد  ع ر بود ،که ندستم

« هل من ناصذر؟ هذل مذن ناصذر؟    »: گف  که مي تنوم صدا را مي از آن اینبلده   تنوم را نمي
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 هنوز بعکد از هکزار  ! یا اباع داا: یک مرت ه دلم ریخ ، بلند تدم، اتک از چدمم جار  تد

تما بلنکد اسک ؟ یکک مرت که دیکدم صکدا  زنکگ        « هل من ناصر»صدا   سال، ا  و خورده

 ل یکک  ل یکک  آن را به صکورت  صدا  ،ساع  بزرگ حرم ابوالفضل به صدا درآمد که از دور

! جانم فکدا  تکو یکا ابوالفضکل    : به سم  حرم حضرت ابوالفضل رو کردم و گفتم. تنیدم مي

 . گویي برادرت را تو ل یک مي« هل من ناصر»صدا   ،ا  سال هنوز بعد از هزار و خورده

 اهلل وحيد خراسانی فرمایش آیت

طاقک    حادثه را ندان بعضي از اولیا  خدا دادند که بیچاره و بي آنهایي از عاتورا و  صحنه

 : فرمود مي خود اا وحید خراساني در درس حضرت آی . تدند

اگکر کسکي   . ماابق با معارف اهل بی  اس  دستورعملي یدي از اهل معرف  گفته که کامالً»

اگر کسي ریاه  تحمکل  . دهند این دستورعمل را انجام بدهد، تمام عاتورا را به او ندان مي

جز سه سکاعتش را ککه احکد  طاقک  دیکدنش را        دهند کند، تمام عاتورا را به او ندان مي

فتاد تا موقعي که تمر بر سکینه  هنگامي بود که اباع داا از اسب ا آناز  ،سه ساع  آنندارد  

 « .اس  جلو  چدم امام زمان ،این سه ساع . ماهر  ندس 

خکون  . اتک چدکمم خدکک تکد   اگر غری م،  جدّ: دفرمای در زیارت ناحیه مي امام زمان

آیکد   تو اتد  نمي. اس  مجازگویي این بیان،: بعضي نفهمیدند و گفتند. کنم برای  گریه مي

: فرمکود ! کني؟ چکون ندیدنکد حقیقک ، ره افسکانه زدنکد      بر مجاز ميفهمي، چرا حمل  و نمي

 «.ککنم  خکون گریکه مکي    ،اگکر اتکک چدکمم خدکک تکد      6 لَأبكينَّ عليك بَدَلَ الدُّمُوعِ دماً»

صک ح و تکب   : فرماید باتد و مي اوس  که دگرگون مي ، قلبترین قلب در این عالم محزون

اگر ایکن قلکب بکا    . ب و جوتش خاصي اس روز عاتورا که دیگر انقال. کنم بر تو گریه مي

 قکرآن افتد؟ اتفاقش را در  چنین حزني داتته باتد، چه اتفاقي مي ،اكپصفا و قلب مع وم و 

الَّذِِنَ إِذَا أَصَابَتْهُم مَُِّّيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعذونَ أُولَئِذكَ عَلَذيْهِمْ    »: فرمود قرآندر . ب ینید

هکا م کی     آنکسکاني ککه وقتکي بکه     یعني  2؛«وَات  مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَصَلَ
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سکه   خداوند گردانند و تسلیم هستند، زده هستند و م ی   را به خدا برمي رسد و م ی   مي

  فرسکتیم  ما صلوات مي گاهي .روردگار اس پصلوات از ناحیه  ،دهد که یدي چیز به آنان مي

 . خیلي برک  دارد ،صلوات خدا. فرستد صلوات مي ماخدا بر  گاهياما 

مالئدکه   ،برا  هر یک از این سه چیز: در روای  اس . دهم سه چیز به او مي: فرماید خدا مي

هِذمْ  أُولَئِذكَ عَلَذيْهِمْ صَذلَوَات  مِّذن رَّبِّ    »  دهکد  زده سه چیز مکي  خدا به م ی  . خورند غ اه مي

اولین کسي که ایکن سکه   .   صلوات و رحم  و هدای  خاص«وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

وقتي ایکن سکه چیکز    . زده اس  تود، وليّ خداس  که از همه بیدتر م ی   چیز ن ی ش مي

 ،(ِحزنذون أحزننذا  )اند  اا همدل ن ی ش تد، در روز عاتورا کساني که سنخی  دارند، با وليّ

عاتکورا  هکر    ،از ایکن جهک   . تود ا  از برک  و رحم  هم ن یب اینها مي وق  نازله آن

رحم  و هدای  خاصي بکر   صلوات و خدا ،چون در هر سال  دستاورد جدید  دارد ،سال

رتکو والیک  مع کوم    پي خاص دارد و کسکاني ککه در   مهمانمثل تب قدر که   مع وم دارد

 . تود يي برکتي ن ی دان ممهمانهستند، از 

 آداب ظاهري و باطنی 

هم آداب ظاهر  محرم و عاتورا را حفکظ کنکیم و   . تاء اا بتوانیم از این ایام استفاده کنیم ان

وقتکي  . برد زنند، آدم لذت مي رچم سیاه ميپهایدان  کساني که در خانه. ا  را هم آداب باطني

هکا عکزادار     در مغکازه و خانکه  . فهمیم همه عزادار اباع کداا هسکتند   مي ،تویم وارد تهر مي

آدم . ها کم کرد و در مجالس تکرک  نمکود   وکار و مدغله از کسب ،باید در این دهه. کنند مي

هکر روز   در ایکن دهکه،   .برکتي ن کی ش تکود   ،ها  قدر و عاتورا در تب تا باید تال  کند

اگر ایکن کارهکا را انجکام بکدهیم،     . ورا را با توجه بخوانیدزیارت عات. زیارت عاتورا بخوانید

در و مادرهکا یکک طکور دیگکر     پبینند در خانه و تهر اتفاقي افتاده اس  و  نسل و اوالد ما مي

 ،خندیدند و اس اب تاد  بود، در این دهکه  گفتند و مي چیزهایي که در ایام دیگر مي. اند تده

آداب ظکاهر  را آدم بایکد   . ها را باید همه متوجه تونداین. بلده ایام عزا و حزن اس   نیس 

چکون ایکن     ادب مجلکس را حفکظ کنکیم    یم ودر مجالس اباع داا با وهکو باتک  . حفظ کند

مکن ایکن   »: فرمایکد  مکي  امکام صکادق  . آدم بداند کجا آمده اس . مجالس صاحب عزا دارد
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، آدم باید بدانکد ککه   در این مجالس اس  امام صادق وقتي حبّ« .مجالس را دوس  دارم

 .نظر و عنای  در این مجلس اس 

این اس  که آدم بکا عاتکورا و اباع کداا سکالک      ،ادب باطني. آداب باطني نیز مهم اس  ال ته

یکک دوره سکلوك    ،عاتکورا  اباع کداا  . رتد کند ساز انسان با این مدتب وتود و راه بیفتد 

ها  قالبکي   بعضي از عرفان. خود  ها  بي ریاه درآورد  و  ها  من نه عرفان  کامل اس 

امکا    حقیق  را گکم کننکد   آنبرا  این اس  که  ،خدا وستي و هند  و بيپ ها  سرخ و عرفان

عاتکورا  امکام   . کنکي  عرفان اباع کداا جلکودارت خواهکد بکود و بکا تکفاع  او رتکد مکي        

اگکر کسکي   . اوسک    نامه نامه عاتورا درس یک دوره سلوك کامل اس  و زیارت، حسین

خواهد با اباع کداا و بکا محوریک  و تکفاع  مع کوم و دسکتگیر  او حرکک  کنکد و          مي

 .کنکد  بلده با قدم او حرک  مکي   نیس  آنجلودار  مع وم باتد، دیگر انحراف و خاا در 

 امکام حسکین  ره ر  باید  پدر و خواهد در عالم ع داا بدود و بندگي کند، هر کسي مي

  .جه ، آن حضرت، ع داا نیس   اباع داا اس  باتد  به همین

 ایکن  نامکه سکلوك اسک  و    درس ،نامه عاتکورا  زیارت و چهار مرحله دارد ،سلوك عاتورایي

تنهکا   ،مکا  هکا   در بکین زیکارات  . را دس  ککم نگیریکد  زیارت عاتورا . کند مراحل را بیان مي

زیارتي که حدیث قدسي اس  و از خود خدا به ما رسیده، زیارت عاتورا اس  که سکند   

از  و آن حضککرت یغم ککرپاز  و او در پککاز  ، و او ازدر پککاز  امککام بککاقر: چنککین اسکک 

  .متعال این زیارت را نقل کرده اس  خداونداز  ، و او نیزج رئیل

الرزِّةُ و جلّت وعَظُمَت المَّذيبةُ بِذكَ علينذا     لقد عظمتِ»: این اس  حسیني اولین منزل سلوك

 6«.وعَلي جَميع أهلِ اإلَال ِ وَجَلّت وَعَظُمَت مَُّيبَتُك في السماوات عَلي جَميع أهلِ السذماوات 

این چه سکلوك  . با اباع داا اس  ،بلده اولین قدم  با ما نیس  ،اولین منزل سلوك عاتورایي

! دارد؟ بلدکه اولکین قکدمش را او بکر مکي       داریکم  و تربیتي اس  که اولین قدمش را ما برنمکي 

اوّل زیکارت عاتکورا بکه م کی   امکام       رو، ازایکن . با بالسک   ،عجیب اینجاس  که اوّل قدم

هایدکان بکوده   بال ،و تمام مع کومان  ءترین ع ادت سیدالدهدا بزرگ. کند اتاره مي حسین

  «.هازُحمَأ األعمالِ لُأفضَ»: ها را ندات آنبالهایي که احد  طاق  کدیدن   اس 
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ایکن بکود    باالترین ع ادت علکي آر ،  .بالهایدان بوده اس  آن بزرگواران، باالترین عمل

ایکن بکود ککه     باالترین ع ادت علي! ها ب رند که ریسمان گردنش بیندازند و او را در کوچه

 تواند اینها را تحمکل کنکد؟ ولکي    مگر کسي مي  را بزنند و نگاه کند جلو  چدمش زهرا

 . باالترین ع ادت هر مع ومي اس  ،این. کند برا  حفظ دین خدا مي امام این کار را

بکاالترین ع کادت   . زدنکد  صکلح بکود ککه بکه او کنایکه مکي      ، باالترین ع ادت امکام مجت کي  

 ،باالترین ع ادت اوس  که احکد  غیکر از او   ،بالها  هر مع ومي. تورا بودعا، اباع داا

 . اند ها را نداتتهآنتحمل  پیدین اوالوالعزم  حتي ان یا

 امیکر . ترسکاند  دل دتکمن را مکي   ،کسي بود که فریادهکا  بلنکد  در جنکگ    نامنؤم امیر

 اما وقتي زهکرا   بودها را به خاك کدیده  ها و گردن کلف  هلوانپکسي بود که  نامنؤم

 از ،تکدن  هکا و صکدها بکار کدکته     ده نامنؤم برا  امیر. چیز  نگف  ،را به خاك کداندند

طالب نسک   بکه مکرگ     سر ابيپ! به خدا قسم»: فرمود خود  . تر بود صحنه راح  آن دیدن

  6«.من ترس ندارم .مادر اس   تر از طفل به سینه مدتاق

  تدن برا  تو ککار  نکدارد   دانیم که در راه خدا کدته مي. گرفتیمطل ي را از تو یاد  تهادتما 

ایندکه ب ینکي زهکرا را     آنتر از تو بگیکریم و   خواهیم یک امتحان سخ  مي: فرماید اما خدا مي

. ب یني و تحمکل کنکي  . خواهیم امتحان نمردن از تو بگیریم مي. جلو  چدم  بزنند و نمیر 

ن را امنک ؤم وقتي امیر ،قضایا آنپس از : گوید راو  مي .کردیر پرا  نامنؤم امیر ،این امتحان

 ء،ترین ع ادت سیدالدکهدا  بزرگ. کرد، یک مو  سیاه در سروصورتش ن ود دیدم صح   مي

ابکن زیکاد   . بیند را مي آنباطن  اما زینب ک ر   بینیم بالیش اس   بالیي که ظاهر  را مي

یعنکي   2 «ما راِتُ اال جمذيال »: فرمود. چه کرد دید  که خدا با برادرت: به او طعنه زد و گف 

 . بینیم ي خداس  و جز زی ایي نميمهمان ،باطن بال. بیني تو کور هستي و باطن این بال را نمي

                                                           

إلبلن   ا ِوَ»: 3  ، ص  ، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ؛ ابن ابي 1، صبحي صالح، ص نهج البالغه: ك.ر.  

 «.ثَدیِ اُمِّهْبي طالب آنَسُ بالموتِ مِن الطِّفل بِ

  .51، ص األحزان مثيرابن نما حلي، .  
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 مناظر سلوک

همکراه   ءخواهد عاتورا بکا سیدالدکهدا   با اباع داا اس  که اگر کسي مي ،بحث مناظر سلوك

تود و زیارت عاتورا به او درس بدهد، یاد بگیرد اوّل چه کار کنکد و مرحلکه و منکزل بعکد     

 .چه اس 

. از زهکرا هکم امتحکان گرفک     . یک امتحکان گرفک   امتحکان نمکردن     نامنؤم خدا از امیر

امکا خکدا     انسکیه اسک     دانیم که حضرت زهرا هکی  تعلقکي بکه دنیکا نداتک  و حوریکه       مي

 آنیچیکده اسک  و   پخواهیم یک امتحان دیگر از تکو بگیکریم ککه خیلکي      ال ميحا: فرماید مي

داننکد   اما اینهکا نمکي    امتحان این اس  که برا  فدك ب دَو  و یک عده نفهم به تو طعنه بزنند

زهکرا  اطهکر را دیکد، تنهکا ککار  ککه         خکورده  سلمان وقتي چادر وصله. تو اهل دنیا نیستي

ا   هق گریکه  دس  به صورت گرف  تا هق .رتش را برگرداندصو ، این بود کهتوانس  بدند

 ! دار و چادر وصله ،دختر اوّل تخص عالم وجود. بلند ندود

 فاطمة صغري

در  غر  نیکز یک فاطمکه صک   .در کربالس  هم چرا از زهرا گفتیم؟ چون یک زهرا  کوچک

بعضکي اسکم ایکن    . کمتر در تواریخ گذتته اسکمش آمکده اسک     «رقیه»کربال اس  که به نام 

مرحوم محدث قمکي در  . اند ولي بعضي از بزرگان اسمش را آورده  اند بزگورار را نقل ندرده

بعضکي دیگکر    ،پیش از ایدکان . ساله دات  اباع داا یک دختر سه: اس  آورده نفس المهموم

اگر بکه ککربال مدکرف تکدید،     . اباع داا دات  ساله را اند که این دختر سه از بزرگان ما گفته

، اذن نکوار األ بحکار به قکول عالمکه مجلسکي در    . اتک اس  ،اذن دخول حرم امام حسین

. خکواهي وارد حکرم بدکو ، فکور  وارد ندکو      ها اتک اس   یعني اگر مي حرم  دخول همه

ار زدنکد، خکوب   هایي که به دیکو  اذن دخول. ا  مقدار  بندین و گدایي بدن، بعد برو گوته

خواهیکد   وقتي که کربال مدکرف تکدید و مکي   . تدستن اس  دل ،اما اذن دخول اصلي  اس 

آیکد و   اگکر دیدیکد اتکدتان نمکي    . خدم  حضرت اباع داا بروید، اذن دخولش اتک اس 

ا  برویکد   دک  در  بایسکتید و گوتکه   پکنار حرم و . دلتان سنگین اس ، سریا وارد ندوید

  مقکدار  آنککه  یک راهش این اس  . گیردبتما را تحویل  امام حسینتا  پیدا کنید حالي

گیکرد و   سریا اباع کداا تحویلتکان مکي   . برا  حضرت رقیه بخوانید ا  روهه ،که بلد هستید

 مکادر  امّ . موقعي که چدم باز کرد، مادر  را از دس  داد آناز  ،این دختر .تدند مي تاندل
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در بکود و هکم   پهم برایش  امام حسین. از دنیا رف  ،دختراسحاق بود که هنگام تولد این 

سکاله   هایي که حکرم ایکن سکه   آن. طور خیلي به اباع داا عالقه دات  و ایدان هم همین. مادر

 .اما هنوز سوز خرابه در حرم اس  ،بینند گرچه این حرم قدنگ تده مدرف تدند، مي

هکا و   ت ریکز  . رفک   حضکرت رقیکه  حرم  به کارواني از ت ریز: گف  یدي از اهل علم مي

خواندنکد   ها ترکي مکي  کاروان ت ریز . هایدان اس  سوز خاصي در روهه ،زبان برادران آذر 

ام گرفک  و حکال عجی کي در حکرم نازدانکه       تان گریه ولي از گریه و زجه  فهمیدم و من نمي

از گریکه فریکاد   گفک  و همکه    یرمرد  بلندبلند چیزهایي ميپ. به وجود آمده بود اباع داا

 :گوید گوید؟ گف  مي یرمرد چه ميپ ؟تو ترکي بلد : ام گفتم به کناردستي. زدند مي

مثکل ایندکه     ابوسک  پخیلي مدت بود که در کاروان اسم نوتته بکودم ککه بیکایم    ! رقیه جان»

امککا بککرا    خیلککي حاجک  دارم . ن توانسککتم بیککایم، ممنونک  هسککتم امکا اع   لیاقک  نداتککتم 

دامنک  آتکش گرفتکه و    ! رقیکه جکان  : بلده آمدم به تو بگکویم  ،ام گرفتن نیامده گفتن و حاج 

اهایک   پیدا کرد ؟ در زمین سنگالخ کربال وقتکي تکو را دواندنکد،    پالتیام . بدن  سوخته بود

آیي، رو  سرت بگذارم ب رمک  ت ریکز خودمکان تکا      مجروح تده بود، خوب تد ؟ اگر مي

 «!آخر عمر دورت بگردم و خادم  باتم

 ،رمهکر پُتکا از ایکن دامکن      و نازدانه اهکل بیک  اسک     کوچک امام زمان  به عمه ،توسل ما

تدکنه   ،این طفل مع کوم . اند خدا کند راس  ن اتد مال ي که در تواریخ گفته. ا  بگیریم بهره

هکن کننکد و   پچنین ن ود که بکرا  اینهکا رختخکواب    . همه خسته بودند  هرچند و گرسنه بود

ا  بایکد   د  خرابکه و دروازه پزدند و  بعضي اوقات چرت مي ،فر باال  مرکبدر س. بخوابند

غکذا  خکود     روز سهمیه ام زینب ک ر  سه ت انه عمه»: فرماید مي امام سجاد. خوابیدند مي

ا  را ندسکته   نمازهکا  مسکتح ي   و اصکالً تکوان در بکدن نداتک      و هکا داده بکود   را به بچه

 «.خواند مي

در یدي از منازل بکین راه رو  مرککب خکوابش بکرد و از      ،این طفل مع وم که کنند نقل مي

ماند، با سکیلي   اگر کسي از کاروان عقب مي. خدا کند که راس  ن اتد. رت تدپایین پتتر به 

در بزرگکوار  را دیکد   پک خواب . خیلي ستم دیده بود ،در خرابه. رساندند او را به کاروان مي

! در جکان پک : در پک کردن با  ترو  کرد به درددل .بوسید  که مثل همیده آمد بغلش کرد و

 .سرد و تاریک اسک    یک مرت ه از خواب بلند تد، دید همان خرابه. اهایم چه کردندپب ین با 

کنکي؟   چکرا ایکن قکدر گریکه مکي     : مهربانش گف   عمه. کردن ریختن و گریه ترو  کرد اتک
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درت پک  :کجاس ؟ زینب ک ر  فرمود در منپ. درم را در خواب دیدمپن اع! عمه جان: گف 

همکه تکرو    . ن در بغلکش بکودم  همکین اع  ،نه: رقیه گف . کنایه از سفر آخرت  به سفر رفته

ت کور کنیکد   . سر مقدس را آوردند ،در بین سر و صداها. کردن ریختن و گریه کردند به اتک

: نرددل ککرد طفلک سر را گرفک  و تکرو  بکه د   . ساله گذاتتند سه  سر را در دامن دختربچه

یکک مرت که    «؟هها  گردن  را قاا کرده؟ چه کسي من را یتیم ککرد  چه کسي رگ! بابا جان»

 .دفنش کردند ،همان تب. دیدند سر مقدس از دستان کوچدش غلاید و خود  افتاد

امکا یکک نفکر را نتوانسک  آرام       وقتي که این نازدانه دفن تد، زینب ک ر  همه را تسلي داد

زینکب  . ککرد  کلثوم بود که رو  ق ر رقیه افتاده بود و بلندبلند گریه مي خواهر  امّ ،آنکند و 

 امّ. تکریم، بایکد صک ر کنکیم     اما من و تو بکزرگ   دانم م ی   سنگین اس  مي! خواهرم: گف 

موقعي که وارد تام تدیم، این نازدانکه در  . زند چیز  دیدم و آن من را آتش مي: کلثوم گف 

نکاني در   و لقمکه  هسکتند  در و مادرتکان پک ها  اهل تام در بغکل   دید که بچه مي. بغل من بود

یکک  ! جکان  عمکه : طفلک گرسنه بود، سر در گو  من گذات  و گفک  . دستدان اس 

زند، آن اس  ککه گرسکنه از دنیکا     لقمه نان دار  به من بدهي؟ چیز  که من را آتش مي

 .در حالي که نتوانستم با یک لقمه نان سیر  کنم  رف 

 خوابیککد در خرابککه کککه کککاخ ظلککم را  
 

 یتیمککي خککود زیککرورو کنککد  بککا نالککه 
 

 



 

 

 مچهارمجلس بیست و 

 از منظر روایات و تنظیم جمعیت افزایش

 *ياهلل محمدجواد فاضل لنکران آيت

 اشاره

ا  اساسي در تناسایي و معرفي جواما بدکر ، و از جملکه مسکائل مهکم در      جمعی ، مؤلفه

سکاز  فرهنکگ و    م احث اجتماعي اس  که تناخ  آن، نقش بسکزایي در پیدک رد و بهینکه   

 .دارداقت اد یک کدور 

ها  متفاوتي در خ کوص افکزایش یکا ککاهش جمعیک  بیکان        نظران نگر  اگرچه صاحب

تود، مالوبیک  افکزایش کمّکي و     ها  قرآني و روایي بردات  مي اند، اما آنچه از آموزه نموده

کیفي نسل یا ازدیاد جمعی  صالح اس  که در جا  خود، مایه م اهات پیدوایان دیکن قکرار   

سالم، تنها در صورت وجود ترایط و دالیل خاص، ککاهش جمعیک  را   ا گرفته اس  و ال ته

 .داند پذیر مي امر  توجیه

ها  خُرد و کالن جامعکه، بکر    ریز  تناسي و جایگاه ارزتي و راه رد  آن در برنامه جمعی 

مدت و بلندمدت نظام اسکالمي، نیازمنکد    کسي پوتیده نیس  و برا  دستیابي به اهداف کوتاه

                                                           

  .عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم *
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باتیم تا کدور بکه معضکل    اقي و منسجمي در خ وص افزایش جمعی  ميها  من سیاس 

هکا    بار آن دچار نگردد و مسکیر رتکد و توسکعه در عرصکه     پیر  جمعی  و پیامدها  زیان

 .گوناگون، به چالش کدیده ندود

بنابراین، اگرچه ممدن اس  به گمان برخي، سیاسک  افکزایش جمعیک  از منظکر اقت کاد       

تکود و همکواره    اما از جهات متعدد دیگر، یک فرص  بزرگ تلقي مکي  تهدید پنداتته تود،

تواند تغییکرات بزرگکي را رقکم زده، رونکد مسکائل جامعکه و        رتد، مي به جمعی  متحد و رو

 . جهان را به طرز تگرفي متحول سازد

هکا  ذیکل درخکور     ، پکرداختن بکه پرسکش    برا  دستیابي به دیدگاه اسالم در مسئله جمعی 

 :اهمی  اس 

ووَلد، واجب اس ؟ آیا اصل اوّلکي، افکزایش نسکل اسک ؟ آیکا فزونکي        آیا تدثیر موالید یا زاد

موالید، به طور مالق و در هر ترایاي مستحب اس  یا استح اب آن با توجه به سایر ادلکه و  

طورککه برخکي    ها  دیني، قابل تخ یص یا تقیید اس ؟ به ع کارت دیگکر، آیکا همکان     آموزه

 ظر دیني، اصل، تدثیر نفوس اس ؟معتقدند، از من

دهد و م احث مفیکد  را در ایکن خ کوص ارائکه      ها پاسخ مي این پرسش گفتار پیش رو، به

هکا    تدوین این دسک  ماالکب، هکم رهنمودهکا  مفیکد  بکرا  اتخکاذ سیاسک         . نماید مي

ها  ره ر فرزانه انقالب اسکالمي   راه رد  افزایش جمعی  اس  و هم پاسخگویي به دغدغه

 :اند س  که از کاهش و پیر  جمعی  احساس نگراني کرده و فرمودها

. اى از زمان درس  بود  اهدافى هم برایش معکیّن کردنکد   سیاس  تحدید نسل، در یک برهه»

آن طورى که افراد متخ ص و عالم و کارتناسان علمى، ایکن قسکم  را تحقیکق و بررسکى     

به همان مقاصدى که از تحدید نسکل وجکود داتک ،     36کردند و گزار  دادند، ما در سال 

. دادیم  خاا کردیم، تغییکر نکدادیم   ف، باید سیاس  را تغییر ميبه این طر 36از سال . رسیدیم

نسکل جکوان و نمکاى زی کاى       کدور باید نگذارد که غل که . امروز باید این خاا را ج ران کنیم

اگر به همین ترتیب پیش برویم، تکا چنکد سکال دیگکر، نسکل      ... جوانى در کدور از بین برود

تدریج دچکار پیکرى    جمعیتى ما، جوان اس  ک و به   جوان ما کم خواهد تد ک که امروز قاعده 

خواهیم تد  بعد از گذت  چند سال، جمعی  کدور هم کاهش پیکدا خواهکد ککرد  چکون     
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یک زمانى را مدخص کردند و به مکن ندکان   . پیرى جمعی ، با کاهش زادووَلد همراه اس 

 .مان کمتر جمعی  خواهیم دات  دادند که در آن زمان، ما از جمعی  فعلى

. نگکاه کننکد و دن کال کننکد     دّاینها چیزهاى خارناکى اس   اینها را بایستى مسئولین کدور به ج 

. در این سیاس  تحدید نسل، حتماً بایستى تجدید نظر تود و ککار درسکتى بایکد انجکام بگیکرد     

مسکئولین کدکور ک نکه       افزایش نسل و اینها، جزء م احث مهمى اس  که واقعاً همکه   این مسئله

آن   مسئولین ادارى ک روحانیون، کسانى که من رهاى ت لیغى دارنکد، بایکد در جامعکه دربکاره     فقط 

سازى کنند  از این حالتى که امروز وجکود دارد ک یکک بچکه، دو بچکه ک بایکد کدکور را          فرهنگ

رقم صد و پنجاه میلیون و دویسک  میلیکون را اوّل، امکام گفتنکد ک و درسک  هکم        . خارج کنند

  «.ها برسیم به آن رقم هس  ک ما باید

 لی تکثير اوالدحکم اوّ :لنکته اوّ

 یا افکزایش جمعیک    تدثیر اوالد اسالمي، آیات قرآن کریم و روایات متعدد و معت ر اساسبر 

 .تده اس  يسفار  فراوان به آن کهامر  اس  مستحب  ،در میان مسلمانان

وَ * ُِرَِْذلِ السَّذماءَ عَلَذيْكُمْ مِذدْراراً     »: خکوانیم  مکي  نوح هم ارک هاز سور 62 و  66آیه در  .الف

تکود ککه     استفاده مي از این آیات 2«.ُِمْدِدُْْمْ بِأمْوالٍ وَبَنينَ وََِجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وََِجْعَلْ لَكُمْ أنْهاراً

موجب اقتدار یک انسان و بلده جامعکه اسک     ،همانند اموال زیاد ،فرزندان متعددداتتن  :اوالً

باریکدن بکاران از   : ثانیاً .ها  عنای  و کمک خداوند متعال اس  یدي از مظاهر و ندانه ،و این

 . تود  مينازل ها  از افعال مهم خداوند متعال اس  که بر انسان ،آسمان

 ،و اسکتغفار و صکالح پکیش رود    اتقکو در مسکیر  ا   که چنانچه جامعه گف توان   مي بنابراین،

در  ااز آثکار تقکو   ،ماید و این کثرتن یار  مي فرزندان،ن، اموال و خداوند متعال آنان را با بارا

 .جامعه اس 

                                                           

 . 35 /3/1، بيانات در دیدار کارهزاران نظاٌ، (داٌ ظله)رساني دفتر مقاٌ معظم رهبری پایگاه اطالع.  

ها قرار دهلد   درپي فرستد و شما را به اموال و پسران یاری کند و برایتان باغ بر شما از آسمان باران پي».  

  «.و نهرها برای شما پدید آورد
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تکود ککه اسکالم      اسکتفاده مکي   ،از روایات متعدد  که در ابواب نداح و تزویج وارد تده .ب

مهکم مکورد   بکه عنکوان یدکي از مسکتح ات      ،ت کید دارد و تدثیکر نسکل  اوالد نس   به تدثیر 

بکه چنکد گکروه     تکوان  ، مکي مضمون و تعابیر نظرروایات را از این  .اس  سفار  قرار گرفته

 :مودتقسیم ن

در  موجب افتخار رسول خکدا  ،ناناد کثرت اوالد مسلمنروایاتي که دالل  دار :گروه او 

 :  مانندقیام  اس 

از علي بن رئاب و او از محمکد بکن    ،صدوق به سند خود  که سند صحیحي اس تیخ . 6

  مُكَذاثِرٌ بِكُذمُ    تَزَوَّجُوا فَإِنِّي: قَالَ إِنَّ رََُولَ اللَّهِ»: فرمود کند که امام صادق  مسلم نقل مي

 -هُ ادْخُذلِ الْجَنَّذةَ  فَيُقَذالُ لَذ   -ءُ مُحْبَنْطِئاً عَلَى بَابِ الْجَنَّذةِ  غَداً فِي الْقِيَامَةِ حَتَّى إِنَّ السِّقْطَ َِجِي  الْأمَمَ

ازدواج نماییکد  زیکرا فکردا     : فرمکود  رسول خکدا  6 فَيَقُولُ لَا حَتَّى َِدْخُلَ أبَوَايَ الْجَنَّةَ قَبْلِي

تکده بکا انتظکار و     کنم  تا جکایي ککه فرزنکد سکقط     ها افتخار مي قیام  به فزوني تما بر ام 

خیکر،  : گویکد  در پاسخ مکي ! وارد بهد  تو: تود به او گفته مي! آید ناراحتي بر در بهد  مي

 «.توم  مگر اینده پدر و مادرم پیش از من وارد توند وارد بهد  نمي

 2 غَذداً   الْذأمَمَ   أْْثِرُوا الْوَلَذدَ أَْذاثِرْ بِكُذمُ   »: کند که فرمود نقل مي از پیام ر امام صادق. 2

افتخکار   هکا   ام  خودم بر سایر ام چراکه روز قیام  با کثرت  اوالد و فرندانتان را زیاد کنید

 «. مکن  يم

 :مانندکنند   را ترغیب ميروایاتي که طلب اوالد  :گروه دو 

  أنْ  ُِحِذبُ   َْذانَ   مَنْ»: فرمود  همیده مي فرمود که پیام ر مئه  در حدیث اربا نامنؤامیر م

هکرکس دوسک     6 وَاطْلُبُوا الْوَلَدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُذمُ الْذأمَمَ غَذداً   فَإِنَّ مِنْ َُنَّتِيَ التَّزْوِِ َ   َُنَّتِي  َِتَّبِعَ

کردن از سنّ  من اس  و طالب فرزند باتکید    دارد که از سنّ  من پیرو  کند، همانا ازدواج

 بکه  ،در ایکن روایک   « . کنم تان افتخار مي ها به س ب فراواني چرا که فردا به تما بر دیگر ام 

 .اس  فرزندان کثرت طلب تده و ظاهر آن نیز وصیهفرزند تطلب 

                                                           

  .3 ، ص 1  ج، وسائل الشيعهحرّ عاملي، .  

 .315، ص    ج، همان.  

 . 1 ، ص 1  ج، همان. 3
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 ،برخي از روایات دالل  دارد که مستحب اس  انسان بکا زنکي ککه ولکود اسک      : گروه سو 

 .آورد دنیا  م الغه به معنا  آن اس  که زیاد فرزند به ةازدواج کند و ولود صیغ

وَ لَا تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِيلَةً عَاقِراً فَذإِنِّي   تَزَوَّجُوا بِكْراً وَلُوداً»: نقل فرمود از پیام ر امام باقر

امکا عقکیم    ،با زن باکره و ولود ازدواج کنید و با زني که زی اس  6 أبَاهِي بِكُمُ الْأمَمَ َِوْ َ الْقِيَامَةِ

 «. ازدواج ندنید ،اس 

علک  آن را   داللک  دارد و زی ا ها  غیر ي روایات بر ترغیب ازدواج با زنعضب :گروه چهار 

توانند فرزندان بیدکتر  تولیکد     هایي از نظر تولید فرزند مي که چنین زن ندا ذکر نموده گونه این

إِذَا أتَيْذتَ الْعِذرَاقَ   »: به مرد  که از نداتتن فرزند تدای  دات ، فرمود امام صادق. نمایند

امْذرَأَةٌ فِيهَذا قُذبْح     : تُ جُعِلْتُ فِدَاوَ وَ مَا السَّوْءَاءُ؟ قَذالَ قُلْ. فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً وَلَا عَلَيْكَ أنْ تَكُونَ ََوْءَاءَ

زن از نظکر  آن ازدواج کن و اگر با زني در آنجا  ،هنگامي که به عراق رفتي 2 أْْثَرُ أوْلَاداً  فَإِنَّهُنَ

فرزنکد بیدکتر    هکا   گونکه زن  باز با او ازدواج کن  زیکرا ایکن  ن ود، جمال و ظاهر مناسب هم 

 «.زایند مي

ها و صفاتي ککه مناسکب اسک  در     از ویژگيیدي : آمده اس در برخي روایات : گروه پنجم

از  امکام صکادق   .باتکند  «ارب ک بیکا مُ رَ»آن اس  ککه   ،ها برا  ازدواج وجود داتته باتد زن

 6 ...مُقْمِذع  وَغُذلٌّ قَمِذلٌ   جَامِع  مُجْمِع  وَرَبِيع  مُرْبِع  وََْرْب    النِّسَاءُ أرْبَع » :نقل فرمود پیام ر اکرم

زني که پُرخیر و روز  اس  و زني که فرزنکد  در آغکو  دارد   : باتند ها چهار دسته مي زن

کند و زنکي ککه ماننکد     و فرزند دیگر  در تدمش باتد و زني که با توهر  بداخالقي مي

زنکي اسک     «ربیا مربکا »از مق ود طور که ذکر تد،  همان« .دار گردنگیر مرد باتد غُل ترش

ا  نیکز در تکدم    بچکه  ،ا  را در دامن دارد و مدغول تربیک  اوسک    زمان با اینده بچه که هم

 .داتته باتد و حامله باتد

موجکب کثکرت رزق    ،طور  که ازدواج تود، همان  ي روایات استفاده ميعضاز ب: روه ششمگ

 .چنین اثر  را به دن ال دارد متعال،  خداوند سنّ بر اساساس ، تدثیر در اوالد هم 
                                                           

 . 13، ص همان.  

 . 11ص  همان،.  

 .  3، ص همان .3
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که هکر انسکاني بکا     چنین بیان تدهیدي از اهداف تدثیر اوالد  ،در برخي روایات: گروه ههتم

 :کنکد   نقکل مکي   از پیام ر اککرم  امام باقر .کند  تر مي زمین را سنگین «ال إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» گفتن

چکه چیکز     6 ا؟ لَعَلَّ اللَّهَ َِرْزُقُهُ نَسَمَةً تُثْقِلُ الْأَرْ َ بِلَا إِلَهَ إِلَّذا اللَّذهُ  َِتَّخِذَ أهْلً  أنْ  الْمُؤْمِنَ  مَا َِمْنَعُ»

که خداوند ممدکن اسک  فرزنکد      درحالي  کند از اینده همسر  اختیار کند  من را منا ميؤم

  «.کند  سنگین مي «ال إِلَهَ إِلَّا اهلل» به او دهد که زمین را با گفتن

 گيري نتيجه

تود که دین اسالم و اهل بیک     استفاده مي ،اتاره تد هاکه به آن هایي ندتهاز مجمو  تعابیر و 

انکد و چنکین ن کوده      ها اهتمام داتته زمان ةنس   به تدثیر اوالد در هم ع م  و طهارت

 ،  زیکرا تعکابیر وارده در روایکات   انکد  بوده اندكمسلمانان باتد که که اهتمام مختص به زماني 

 .حقیقیه و سیاس  دائمي و همیدگي دین مارح اس  ةبه عنوان یک قضی

و ائمکه   لي تدثیر اوالد و ازدیاد نسل، امر  اس  که پیکام ر اککرم  بنابراین، از نظر حدم اوّ

 .کد تمردؤتوان آن را از مستح ات م  اند و مي  دهکربه آن سفار  فراواني  طاهرین

 طرح یك شبهه و پاسخ آن

أحَذدُ    قِلَّذةُ الْعِيَذالِ  »: کنکیم  مکي اتکاره   ،به تع یکر  ککه در برخکي روایکات وارد تکده     در اینجا 

یدي از دو راحتکي   ،و افراد تح  تدفل البودن عی مضمون تع یر این اس  که کم 2«.الْيَسَارَِْنِ

 ؟بر این مالب ندارد که قلّ  فرزندان بر کثرتدان رجحان دارد دالل  ،آیا این تع یر. اس 

  تکود  لّک  اسکتفاده نمکي   گاه استح اب قِ هی  ،از این تع یر گوییم که مي ت هه ینسخ به ادر پا

تردید  نیسک  کسکي ککه    . در مقام حدای  از یک امر خارجي اس  این نو  روایات، بلده

در مقکام   ،امکا ایکن روایک      او بسکیار کمتکر اسک     ةهزینک  ،از نظر مخارج ،اوالد کمتر  دارد

مخکارج و   ،کسکي دارا  یکک زوجکه اسک     اگکر  طکور  ککه    انهمک . استح اب قلّ  نیسک  

 ،گکاه ایکن تع یکر    اما هکی    ها  او کمتر از کسي اس  که دارا  دو زوجه یا بیدتر اس  هزینه

 .ندارددالل  دوم و سوم  ةبر عدم استح اب زوج

                                                           

  .3 همان، ص .  

  . 5، ص  1 ، ج بحار األنوار،  مجلسى.  
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 حکم ثانوي تکثير اوالد: نکته دوم

اما تردید  نیس  ککه    لي ترعي اس به عنوان حدم اوّ ،دیمکرل بیان اوّ ةآنچه را که در ندت

بکه   .از این امر ممانعک  نمایکد   ،تواند در ترایاي خاص  الدرائط مي فقیه و مجتهد جاما وليّ

فقیکه   ،مزاحمک  نمایکد   ،از آن اسک   تر مهم چنانچه این امر با امور دیگر  که ،ع ارت دیگر

توجه دات  که مجرد رفکاه   باید ال ته کند تواند از تدثیر نسل به صورت موق  جلوگیر    مي

فقیکه  . تواند تکزاحم را ایجکاد کنکد    گاه نمي هی  ،و آسایش و یا خوف از فقر و امثال این امور

زنکدگي بهتکر، مکردم را از     ،آسایش و راحتي و به تع یر امروز و تواند برا  رعای  رفاه  نمي

 .تدثیر نسل منا نماید

و ککرده  م اسکتح ابي را ت لیک    همین حدم مسکلّ  فقیه الزم اس  در ابتدا وليّ ،به ع ارت دیگر

فقیه نس   به ت لی  سکایر احدکام    طورکه وليّ همان .وسو حرک  دهد جامعه را به این سم 

حتکي اگکر   . موظکف اسک   نسک   بکه بیکان ایکن حدکم و تکرویج آن نیکز         ،دین وظیفه دارد

مخالف  با بیدار  و تن لکي   ،تدویق به کار و فعالی  :مانندکند ک  راهدارهایي را بتواند تنظیم 

دن از طریکق بیک    ککر  ا  ملي از ق یل انفال و یکا کمکک    در اختیار قراردادن سرمایه ،و سستي

اگکر حکاکم اسکالمي بتوانکد بکا پرداخک         مکثالً   الزم اس  بر این امور اقکدام نمایکد   ک  المال

المکال   بیک  هکا را از   الزم اسک  کمکک   ،ها  مالي مردم را به تدثیر نسکل تدکویق کنکد    کمک

وجود آید که جامعه نتوانکد آن را  ه اما اگر در ترایاي از انجام این حدم معضالتي ب  برردازد

 .ممانع  نماید از انجام این کار تواند به صورت موق   ميکند، تحمل 

هکایي ککه مت سکفانه در     قوانین و جعل محدودی ت ویب برخي این ندته آن اس  که  هنتیج

افراد  از حق بیمکه و سکایر   به س ب آنها و وها تدند  6632در سال قوانین تنظیم جمعی  

ها  متعدد بکرا  رسکیدن بکه کنتکرل و تقلیکل       و یا وادارساختن وزارتخانهتدند مزایا محروم 

خالف هوابط فقهي و ترعي اسک  و فقکط در صکورت اهکارار و یکا       بر همگيجمعی ، 

چنین اهارار و تزاحمي هنکوز  ، تناسانتواند صح  داتته باتد که به اعتراف کار  تزاحم مي

 .محقق ندده اس 

 :سوم ةنکت

توانند خود را بکه    مي ،آیا اتخاص، زنان و مردان با قاا نظر از سیاس  و دستور حدوم . 6

  ؟کنندصورت دائم یا موق  عقیم 
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توانکد نسک   بکه امکر حکرام، مکردم را         مي آیا حدوم  ،در صورتي که این امر حرام باتد. 2

 ها را آماده نماید؟  تدویق و دستگاه

یدي از عناویني که متعلق حرمک  قکرار گرفتکه،     ،در فقه نخس  باید گف ال ؤسدر پاسخ به 

حق هررزدن به جان و بدن خویش را نکدارد و   ،که انسان ابه این معن  اس « هرار به نفساِ»

لفظیه تمسک تکده ککه    ةلبه برخي روایات و اد غال اً ،برا  این حدم. عملي حرام اس ، این

 .مورد اتدال و مناقده قرار گرفته اس  ،این ادله در محل خود

د و آن ایکن اسک  ککه یکک غکر       کررسد باید راه دیگر  را طي   به نظر مي ،از این جه 

تح یل آن غر  واجب اسک  و   ،به حدم قاعي عقليو عقلي محض و قاعي وجود دارد 

در موارد  که یکک  ، آر  .و تر  مالزمه وجود دارد قاعاً بین حدم عقل ،در چنین موارد 

تح یل آن وجوب ندارد و باید همان فعلکي ککه تکار      ،غر  ترعي و مولو  وجود دارد

 .مورد امتثال قرار گیرد ،متعلق امر یا نهي قرار داده اس 

 بکه لکزوم   ،عقکل  به همین جه ، از اغرا  قاعیه عقلیه اس  و ،حفظ نفس هلئمس ،رو ازاین

بایکد برکذیریم ککه تکار       ،کند و چون در این مورد مالزمه وجکود دارد   مي حدم نفس حفظ

که با این امر منافات داتته باتد و مسکتلزم   را و آنچه دانسته حفظ نفس را واجب نیزمقدس 

اس  ککه   مسئله این  اک رمناقي، بنابراین، از نظر . داند  حرام مي ،بر آن باتد هرر دنکروارد

 .باتد ميحرام  ،اهرار به آن اس  و بواج ،حفظ نفس

 ،باتکد؟ ظکاهر    از موارد اهرار به نفس مي ،ساختن له اس  که آیا عقیمئصغرا  مس ،مهم هندت

 ،تکدن دائکم   در عقکیم  ،فرق اس   از نظکر عکرف   ي،و موقت يدائم تدن آن اس  که بین عقیم

 ،هکرر . چنین امر  نیس  ي،موقت تدن تود و در عقیم  نقص و هرر  بر بدن وارد مينوعي 

عرفي اس  و عرف در مورد  که نقص مال یا نفس در ککار باتکد و بکا امکر      يدارا  مفهوم

چنین نفعي در ککار   ،کردن دائمي در عقیم. کند  ميتع یر  «هرر»دیگر  ج ران ندود، از آن به 

عنکوان   باید توجه دات  آنچکه را ککه بکه   . کند  عنوان اهرار به نفس صدق مي نیس  و قاعاً

سکاز  هکم قابکل تحقکق اسک  و       ها  دیگر  غیر از عقیم از راه ،کنند  منافي این امر تلقي مي

 .منح ر به این نیس 

بکر   هکرر  دنککر وارد ،یعني به طور کلي  روتن اس ا، و صغر انتیجه آنده مسئله از نظر ک ر

 ،بکر انسکان   هرر وجود دارد و ي،دائم تدن نیز تردید  نیس  که در عقیم ،حرام اس  ،نفس

 .چنین عملي حرام اس  ،چه زن و چه مرد
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که چنانچه این امر حرام باتد، حدوم  و دسکتگاه اجرایکي   این اس   دوم پرسشاما جواب 

مردم عاد  بکه جهک     اگرنماید و چه بسا بتوان گف  تدویق تواند مردم را به آن  کدور نمي

حدومک  هکامن ایکن نقکص هکم       ،تدویق و ترغیب حدوم  دس  به چنین عملکي بزننکد  

نسک     مردم را حدوم  اسالمي باید و س ب در این موارد، اقوا از م اتر اس  زیرا  باتد  مي

 .نماید آن تدویقآگاه کند و آنها را به ترك  به این عمل حرام

 سازي نسبت به تکثير نسل لزوم فرهنگ: چهارم ةنکت

توان امروزه این حدکم را بکدون    نميکه   اساز نداتي  ،ساز  به امر تدثیر نسل لزوم فرهنگ

اگر حاکم تر  و یکا حدومک  اسکالمي بخواهکد      .ا  در جامعه انتدار داد زمینه هرگونه پیش

تکرایط و امدانکات الزم آن را نیکز     ،هکا  مناسکب   باید زمینه ،این امر را در جامعه ترویج کند

از پکدر، مکادر، اوالد و نیکز     باید مسائل مربو  به درمان و نگهکدار  و مراق ک    .فراهم سازد

 .ها  آنها را مورد توجه قرار دهد کمک در هزینه

اگکر در   .انکد   تنیکده  هکم  مکرت ط و بکه   کامالً ،دیگر بعضياس  که برخي احدام اسالم با گفتني 

و کنکد  چنین نیس  که تار  به همین حدم بسکنده   ،اسالم نس   به تدثیر نسل ترغیب تده

هکا را   بکودن انسکان   خداوند متعال لزوم اتتغال و فعال .را در نظر نگیردسایر امور مرت ط با آن 

بکه   تکتغال ا ،کسب حالل و تولید :نس   به رو، اسالم  ازاین .بسیار مورد ت کید قرار داده اس 

دن بکه آنهکا و   ککر  لزوم تربی  اوالد و توجه به خانواده و کمک و نیز کار تا لحظات آخر عمر

 دسکتورات  ککودك، از تولکد  پکیش  یک سال  حتي  اتي را صادر نمودهدستور ،مراق   از آنان

، انسکان را  ارائکه ککرده   ،تود  امور  را که موجب فقر مي. اس داده را به پدر و مادر  مختلفي

اسکالم   در بنابراین،. به قناع  و عدم چدمدات  نس   به اموال دیگران ترغیب نموده اس 

 . در نظر گرفته تده اس  نیز جهات دیگر لده  بددهنفقط نس   به تدثیر نسل سفار  

ندکان  توجکه  ، به سایر موارد نیکز  عالوه بر پدر و مادر باید حدوم  اسالميدر همین راستا، 

اخالقکي اسک  و    و اعم از فقهکي  ،احدام اسالم ةهم  حدوم  موظف به بیان و اجرا .دهد

ککدام   که هی  تا دانسته تود قرار دهد انسانکامل در زندگي  ةدین را به صورت یک بست باید

 .و م لح  نیس  بدون مالك ،از احدام اسالم
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 ليموارد استثنا از حکم اوّ

مردان و زناني که مریض هستند و احتمال قو  بکه سکرای  مکر      :نتیجه این ندته آن اس 

مردانکي   ،بکه عکالوه  . هستند اقانون استح اب تدثیر نسل مستثن از ،دهند  به فرزندان خود را مي

تکوند و    دنیاآمدن در اثر گرسنگي یا امور دیگر تلف مکي  از بهپس که یقین دارند کودکان آنان 

 .دباتن مي ااز این قانون مستثن ،روند  از بین مي

 یافتگانکننده تولد حرمت قوانين محروم: پنجمة نکت

، گرفک  باید جلو  تدثیکر نسکل را   خاص ترایط  دلیل وجودبه  هرگاه بعد از آنده پذیرفتیم

تکوان نسک   بکه     باید توجه دات  از نظر ترعي و عقلي و عرفکي نمکي   فرزند  به دنیا آمد،

فرزند چهارم به بعد از حکق   مثالً کردن بنابراین، محروم .تد  محدودیتي قایل متولدتده فرزندِ

 .در حق اوس بزرگ روتن و  ستمي ،بیمه

 حقوق مرد  جمله از ،(فرزندخواستن) ستيالدإ: ششم ةنکت

یدکي از حقکوق    ،(فرزندخواسکتن ) تود که استیالد  استفاده مياسالمي متعدد در فقه  دالیلاز 

توانکد    ا  مکي  این جه  باید مورد توجه قرار گیرد که مرد تا انکدازه  ،در این فر . مرد اس 

منتفکي   ،حق مکرد    وگرنهاز این حق استفاده کند که منجر به هرر مهم و فاحش به زن ن اتد

تمکام  ، انکد   دهککر توانیم بگوییم روایاتي که استح اب تدثیر نسل را مارح   بنابراین، مي .تود  مي

اعکم    که به زن هرر جسمي یا روحي قابل توجهي وارد ندود هستندبه این مالب  آنها مقید

 .باتداز حقوق مدترك بین زوج و زوجه اینده از اینده استیالد را حق خاص مرد بدانیم یا 



 

 

 

 مپنج مجلس بیست و 

 های آسمان همسایه

 نشيني اخالق و آداب آپارتمان

 *حميد وحيدياالسالم والمسلمين  حجت

 درآمد

تکدن دیوارهکا  همسکایگي     هکا و کوتکاه   سکاختمان توان ع ر بلندتکدن   ع ر حاهر را مي

زیسکتي و   گرفتن از مرزها  هکم  تدن مرزها  زندگي ظاهر  و فاصله ع ر نزدیک  دانس  

 .همدلي

هایمکان پُکر از گکو      هایمان اختیار  نیسک  و دیوارهکا  خانکه    امروزه، دیگر چهاردیوار 

تکوان   مروز بدر تکده یکا هنکوز مکي    ناپذیر زندگي ا ندیني، جزء جدایي اینده آپارتمان. اند تده

ساز  به تیوه قدیم و ماابق دستورات دیني، ارائکه   سازوکار  برا  برگرداندن س ک مسدن

هکا  اسکالمي ماابقک  دارد یکا      ها و ارز  ندیني با آموزه کرد و اینده اصالً زندگي آپارتمان

تکود ککه    دار بسکنده مکي  خیر، در این نوتته به دن ال آن نیستیم و در این باب، فقط به این مق
                                                           

  .آموخته حوزه علميه دانش *
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ا  خانکه خکود را بکه     کس ن اید بدون رهای  همسایه هی  ط ق توصیه پیدوایان مع وم

قدر  بلند سازد که مسیر جریان هوا را بکر آنکان ب نکدد و آنهکا را از نکور خورتکید محکروم        

  .سازد

هکا    خاطکب مق ود نگارنده در این نوتتار، تنها اتاره به نداتي اس  که تاید بتواند برا  م

آتنا و م لّغان و مروّجان دیني مفیکد باتکد و در به کود وهکا معیدک  و سازگارسکاز         درد

 .س ک زندگي در آپارتمان با آنچه مورد رها  حق و صاح ان تریع  اس ، به کار آید

هکا    کاربستن دستورات حدیمانه دیکن و پیدکوایان دینکي، خانکه     رسد، بتوانیم با به به نظر مي

تکر کنکیم و همسکایه     ها  بزرگ، یک قدم بکه آسکمان نزدیکک    در این ساختمانکوچدمان را 

 .آسمان و آسمانیان تویم

 همسایه کيست؟

  .تکوند  ط ق تعریف روایات، تا فاصله چهل خانه در اطراف یک منزل، همسایه محسوب مي

ال ته در گذتته، این چهل خانه را معموالً در چ  و راسک  و پکیش و رو  خانکه محاسک ه     

 .کردند  ولي امروزه باید در محاس ه، باال و پایین را نیز اهافه کنیم مي

بحث از این موهو  را که عدد چهل در اینجا به معنا  عدد مدخ ي اس  و یا داللک  بکر   

گذاریم  اما این حقیق  بر کسي پوتکیده نیسک     الحدیث وامي کثرت دارد، به کارتناسان فقه

تکود    ور نس   به چهار خانه هم درسک  رعایک  نمکي   ها  امروز ، این دست که در زندگي

چه رسد به چهل خانه، و گاهي به جا  آنده خیر و منفع  یک همسایه به اطرافیکان برسکد،   

اند و برخي همسایگان، بیدتر باعکث   چهل خانه یک مجتما، از دس  یک همسایه در عذاب

 .سایش اع اب هستند تا آسایش روان

                                                           

 تَسْلتَطِلْ  وَي: ... لل   الجارِ حُقوقِ في ل ا  رسولُ»: 11  ص الفؤاد، مسكّن،  (شهيد ناني)على  بن الدین زین.  

 خانله  از بلندتر را ات خانه...  :فرمود همسایه حقوق درباره خدا بإذنِهِ؛ پيامبر إيّ الرِّیحَ عَنهُ فتَحْجُبَ بالبِناءِ علَيهِ

 « .دهد اجازه خودش آنكه مگر بگيری؛ او بر را هوا جریان جلوى که نساز او

 حَرِیمُ: عليٌّ اإلماٌُ»و « .جارٌ داراً ْربعونَ: ا  رسولُ»:  1  ص ،1 ج  ،وسائل الشيعه،  حرّ عاملي.  

  «.جَوانِبِها ْربعةِ مِن داراً ْربعلونَ والجِوارُ ذِراعاً، ْربعونَ المَسجدِ
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ه حفظ حقوق همسایه سکفار  تکده اسک  ککه گویکا همسکایه از       قدر ب آن»این تع یر را که 

ایم  اما تکاید کمتکر بکه گوتکمان خکورده باتکد ککه در         ، خیلي تنیده «برد همسایه ارث مي

وقتي این دو موهکو  را کنکار هکم      .اند روایات، حرم  همسایه را مانند حرم  مادر دانسته

بهدک   » در و مادر به تع یر رسول خکدا که پ رسیم  چنان دهیم، به نتایج جال ي مي قرار مي

و یا اینده خداوند به تخ ي ککه در حکقّ پکدر و مکادر       توند انسان محسوب مي« و جهنّم

و در مقابل، بکه  « .بخدم خواهي بدن که تو را مي هرکار مي»: گوید خویش نیدوکار اس ، مي

   «.بخدم ميخواهي بدن که تو را ن هرکار مي»: گوید کسي که عاق والدین باتد، مي

سوره نساء نیز به نیدي به همسایگان، پدر و مادر و خویدکان   61ندته قابل ت مل اینده در آیه 

جوار  در کالم الهي، تاهد گویایي بر اهمی  رعایک  حقکوق    و خود این هم  سفار  تده

 .همسایگان اس 

 اهميت انتخاب همسایه

منظر دین بسیار مهم اسک  و اهمیک    هنگام انتخاب خانه یا خرید منزل، تناخ  همسایه از 

در روایات بارها بر این مهکم ت کیکد   . آن، حتّي از خود خانه و محله و امداناتش، بیدتر اس 

تده که پیش از انتخاب خانه و بیش از حساسکی  بکرا  انتخکاب محلکه، بایکد در انتخکاب       

 .همسایه دق  و حساسی  به خرج داد

                                                           

 یُوصِيني جبرئيلُ زالَ ما: عنه»: 88 ص ،  ج  ،اإلسالٌ دعائم،  (حيون ابن)مغربى  محمد بن نعمان.  

  «.سَيُوَرِّنُهُ ْنَّهُ ظَنَنتُ حتّى بالجارِ

  «.اُمّهِ کحُرمَةِ اإلنسانِ على الجارِ حُرمَةُ: عنه»: 666 ص ،  ج  الكافي،کلينى،  . 

 الوالِلدَینِ  حقِّ عَن سُئلَ لَمّا ل ا  رسولُ»: 335 ص ،3 ج  ،هالحكم ميزانشهری،  محمد محمدی ری. 3

 «.نارُكَ و جَنَّتُ َ هُما:  وَلَدِهِمال على

 -لَ َ َْغْفِرُ لَا فَإِنِّي شِئْتَ مَا اعْمَلْ لِلْعَاقِّ یُقَالُ قَالَ وَ»: 83ص  ،األخبار جامع محمد شعيری،  بن محمد. 3

 « .لَ َ سَأَغْفِرُ فَإِنِّي شِئْتَ مَا اعْمَلْ لِلْبَارِّ یَقُولُ وَ

 مَسَلاکِينِ وَالْ وَالْيَتلامَى  الْقُرْبَلى  وَبِلذِی  إِحْسَلاناً  وَبِالْوَالِدَیْنِ شَيْئا بِهِ تُشْرِکُوا وَي ا  وَاعْبُدُوا»: 36نساء، آیه . 1

 بلا  و مسلازید  او شلری   چيز هيي و بپرستيد را خداى بِالْجَنْبِ؛ وَالصّاحِبِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ الْقُرْبَى ذِی وَالْجَارِ

 «.کنيد نيكى همنشين، و بيگانه همسایه و خویش همسایه و بينوایان و یتيمان و خویشاوندان و مادر و پدر
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: ککرد  عکر   و آمکد  خکدا  پیام ر خدم  مردى»: نقل تده اس  که از حضرت علي

 یکا  و ثقیکف  یکا  مزینکه  یا جهینه میان در بخرم؟ کجا دهید مي دستور .بخرم ا  خانه خواهم مي

   «.سفر سرس همسفر و اوّل، .خانه سرس همسایه و اوّل،: فرمود او به پیام ر قریش؟

دنیاسک ، بکه تع یکر     ها  سعادت انسان در زندگي به همان میزان که همسایه خوب، از ندانه

. آورد ها  او را به لرزه درمکي  روایات، همسایه بد، بار  سنگین بر دو  آدمي اس  که تانه

 مکن »: هایي که از حضرت لقمان حدیم نقل تده، این جمله اس  که فرموده یدي از حدم 

 از تکر  سکنگین  بکار   امکا  کدکیدم   دو  بکه  را سکنگینى  بکار  هر و آهن، و بزرگ ها  صخره

هکا  بکد، حتکي بکرا       رسد، تلخي و دتوار  تحمل همسایه به نظر مي  «.ندیدم بد یههمسا

ا  که در برخکي روایکات، همسکایه بکد، از جملکه       بزرگان ناگوار و ناخوتایند بوده  به گونه

  .ها  کمرتدن دانسته تده اس  م ی  

 خانه همسایه یا هم

همسککایگي، احوالررسککي از  هککا  حُسککن ن ایککد یادمککان بککرود کککه یدککي از بککارزترین جلککوه

ها  آپارتمکاني، نکه تنهکا     ها به یددیگر در مجتما ترتدن خانه امروزه، نزدیک. هاس  همسایه

ها به یددیگر نداتته، بلده ظاهراً باعکث دورترتکدن افکراد از هکم      ترتدن دل اثر  بر نزدیک

 « !که همسایه تود از دل برود هر آن»: تده اس  و باید گف 

 همسکایه  احکوال  از جویاتکدن  همسکایگي،  حُسکن  هکاى  ندانه از«  :فرماید مي امیر مؤمنان
هکا  مکا    «خانکه  هکم »هایي که در واقکا   بنابراین، بد نیس  چند  یک بار، از همسایه  «.اس 

                                                           

 إنّلي ! ا  رسلولَ  یا: فقالَ ،ا  رسولِ إلى رجُلٌ جاءَ: عليٌّ اإلماٌُ»: 3  ص ،8 ج  الكافي، کلينى،.  

 رسلولُ  لَلهُ  فقلالَ  قُلرَیشٍ؟  فلي  ٌْْ نَقيفٍ في ٌْْ مُزَیْنَةَ في ٌْْ جُهَيْنَةَ في ْشْتَری؟ تأمُرُني ْینَ دارٍ، شِراءَ ْرَدْتُ

 سَللْ »: نقل شده است کله  همننين از حضرت امير مؤمنان« .السَّفَرُ نُمَّ والرَّفيقُ الدّارُ، نُمَّ الجوارُ: ا 

  «.کيستند ها همسایه ببين خانه، خریدن از الدّارِ؛ پيش قبلَ الجارِ عنِ

 شليئا  ْحمِللْ  فلَم نَقيلٍ، حِمْلٍ وکُلَّ والحدیدَ الجَنْدَلَ حَمَلتُ: لُقمانُ»: 665 ص األمالي،شيخ صدوق،   . 

 «.السَّوء جارِ مِن ْنْقَلَ

 فلي  سَلوءٍ  وجارُ... : الظَّهْرِ قَواصِمِ مِن ْربعةٌ !عليُّ یا: ا  رسولُ»: 16  ص ،  ج  ،الخصالشيخ صدوق، . 3

 «[.تو کنار در] ماندهار بد همسایه و... : است کمرشكن چيز چهار! على اى :فرمود خدا مُقاٌٍ؛ پيامبر دارِ

  «.الجلارِ تَفَقُّدُ الجِوارِ حُسنِ مِن: عليٌّ اإلماٌُ»:  3  ص ،53 ج  ،األنوار بحار،  مجلسي. 3
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هستند، احوالي بررسیم و اگر نیاز  دارند و مددلي برایدان پیش آمده، کمددان کنیم و اگکر  
 .کم با همدلي، آرامدان کنیم ، دس آید کار  هم از دستمان برنمي

هکا  درگیکر    هکا  بلنکدِ آکنکده از انسکان     بارها دیده و تنیده تده اس  که در دل سکاختمان 

انکد و عکالوه بکر خراتکیدن آسکمان، مدکغول        معکروف تکده  « خکرا   آسمان»زندگي که به 

در آن ا  مددلي جد  داتته، ولي کسکاني ککه    ها هستند، همسایه خراتیدن روح انساني آدم

اند، هرگکز از بحکران جکار  زنکدگي او خ کر        کرده ساختمان و حتي همان ط قه زندگي مي

 .اند نگرفته

این اتفاقات تاید در جواما غربي که با فرهنگ اصیل اسکالمي آتکنا نیسکتند، دور از انتظکار     

ن اتد  اما بروز آن میان ما مسلمانان، جا  بسي تگفتي و ت سکف اسک   چکه ایندکه پیکام ر      

. باتکد  گرسکنه  ا  همسکایه  و بخوابد سیر تب که آن نیاورده، ایمان من به»: فرموده کرما

  «.باتد برهنه ا  همسایه و بخوابد پوتیده تب که آن اس ، نیاورده ایمان من به

از ]» : انکد  م ادیق دیگر  را نیز برا  این امر هرور  بیکان ککرده و فرمکوده    رسول خدا

 قکر   تکو  از اگکر  .کنکى  کمدش خواس ، کمک تو از اگر[ که ات این اس  حقوق همسایه

 را او دیکد،  م ی تى اگر .ساز  برطرف را نیاز  تد، نیازمند اگر .دهي قر  او به خواس ،

 بکه  تکد،  بیمکار  گکویي و اگکر   ت ریکک  وى بکه  رسکید،  او به خوبى و خیر اگر .دهي دلدار 

  «.رو  عیادتش

بکه فدکر هکم بکودن، کمکک بکه همسکایگان و        از دیگر نمودها  روتن روحیه همزیستي و 

کردن نیازها  کوچک و بکزرگ آنهاسک   آنچکه در قکرآن و روایکات، از آن بکه نکام         برآورده

 .یاد تده اس « ماعون»

                                                           

 رسولُ»: 65  ص ،  ج  ،الدینيه األحادیث في العزیزیة اللئالي عوالي،  جمهور ْبي الدین ابن زین بن محمد.  

 «.عارِیاً وجارُهُ کاسِيا باتَ مَن بي آمَنَ ما طاوِیا، وجارُهُ شَبْعانَ باتَ مَن بي آمَنَ ما: ا 

 إنِ:  لل  الجلارِ  حُقلوقِ  فلي  لل  ا  رسولُ»: 11  ص الفؤاد، مسكّن،  (نانى شهيد)على  بن الدین زین.  

 خَيلرٌ  ْصلابَهُ  وإنْ عَزَّیْتَهُ، مُصيبَةٌ ْصابَتْهُ وإنْ علَيهِ، عُدْتَ افْتَقَر وإنِ ْقْرَضْتَهُ، اسْتَقْرَضَ َ وإنِ ْغَثْتَهُ، اسْتَغانَ َ

 « .عُدْتَهُ مَرٌَِ وإنْ هَنّأتَهُ،
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زننکد وعکده عکذاب     به همسایگان خود سرباز مکي   خداوند متعال به کساني که از ارائه کمک

 همسکایه  از ککاال و کمدکي   هرکس» :نقل تده اس  و در روایتي از رسول خدا  دهد مي

 خکود   بکه  را او و دارد دریک   او از را خود خیر رستاخیز، روز در خداوند دارد، دری  خود

مت سکفانه،    «!واگکذارد  خکود   حال به را او خداوند که کسى دارد وهعى بد چه و واگذارد

ورزیدن از کمک به همسکایگان در نیازهکا  جزیکي،     در این زمانه، طاعون  منا ماعون و بخل

 .یابد روز بیدتر گستر  مي رحم غربي، در جامعه روزبه تح  ت ثیر فرهنگ بي

 !احوالپرسی نه تجسّس

تکدن و تجسّکس و    ذکر این ندته هم خالي از لاکف نیسک  ککه بایکد بکین جویکا  احکوال       

تکود ککه برخکي     بسکیار دیکده مکي   . کردن و در پي کدف عیوب بودن، فرق گذات  فضولي

هکا    همسایگان به جا  اینده به فدر دیگران و نگران احکوال همسکایگان باتکند، بکه تکیوه     

 .پردازند ها  آزاردهنده مي و به فضولي  گیر  هستند و م   مختلف در صدد کدف عیب

هکا  خ رگکزار  رفتکار     زنکگ ککه ماننکد پایگکاه     بکه  برا  این عده از کارآگاهان  همیده گو 

کنند و نه با ق د اصالح که با ق کد تخریکب و یکا صکرفاً از سکر کنجدکاو ، خ رهکا را         مي

 دهنکده را خوانکد  رسکول خکدا     آورند، باید این حکدیث تدکان   ها را مي برند و گزار  مي

 هکا   لغز  دن ال به! اید نیاورده دل، اسالم به و آورده اسالم زبان، به که جماعتى ا »: فرموده

 پکي  را او لغز  خداوند کند، جویي پى را مسلمانان ها  لغز  کس هر که ن اتید  مسلمانان

   «.سازد مي رسوایش کند، جویي عیب را او خدا که هرکس و گیرد مى

                                                           

 وَیَمْنَعُلونَ  *یُلراؤُنَ   هُلمْ  الَّلذینَ  *ساهُونَ  صاَلتِهِمْ عَنْ هُمْ الَّذینَ *لِلْمُصَلِّينَ  فَوَیْلٌ»: 5ل   3ماعون، آیه .  

کنند  مى ریاکارى که آنان .اعتنایند بى آن به و غافل نمازشان از که آنان! نمازهزاران حال به واى پس  الْماعُون؛

 «.دارند مى دری  را نياز مورد وسایل و اسباب و

 ُ اللّه مَنَعهُ جارَهُ الماعُونَ منَعَ مَن: ا  رسولُ»: 3  ص ،3 ج  ،الفقيه یحضره ي کتاب من  شيخ صدوق،.  

  «.حالَهُ ْسْوََْ فما نَفْسِهِ إلى وَکَلَهُ ومَن نَفْسِهِ، إلى ووَکَلَهُ القِيامَةِ، یَوٌَ خَيْرَهُ

 عَثَراتِ تَتَبَّعوا ي بقلبِهِ، یُسلِمْ ولَم بلِسانِهِ ْسلَمَ مَن معشرَ یا: النبي عن»: 311 ص ، ج  الكافي،کلينى، . 3

 «.یَفْضَحْهُ عَثْرتَهُ ا ُ تَتَبَّعَ ومَن عَثْرتَهُ، ا ُ تَتَبَّعَ المسلِمينَ عَثَراتِ تَتَبَّعَ مَن فإنّه .المسلِمينَ
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 اختياري چهاردیواري، نيمه

همیدکه مکورد توجکه     ها، ها و حرم  سفار  به رعای  حقوق مردم و در نظر گرفتن حریم

در زنکدگي مدکترك در یکک سکاختمان، م کادیق بسکیار  از       . مداران بوده اس  دین و دین

این مسئله، در بسکیار  از مکوارد،   . آید که باید توسط ساکنان رعای  تود الناس پیش مي حق

اس   به عنوان نمونکه، ن ایکد   « اخالقي»اس  و در برخي موارد « حقوقي»و « فقهي»یک باید 

هکا    تفکاوت « ملدی  طلق»با « ملدی  مدا »امو  کرد که ط ق هوابط فقهي و حقوقي، فر

اساسي دارد و عدم رعای  آن، عالوه بکر ایندکه مع کی  اسک ، باعکث هکمان و وجکوب        

 .گردد پرداخ  خسارت مي

هکا  مسکدوني    مت سفانه، از مفهوم مالدی  مدترك، بردات  درسکتي در بسکیار  از مجتمکا   

 .تود که هم مع ی  رخ دهد و هم همان پیش آید ین مسئله، باعث ميوجود ندارد و ا

هکا و محوطکه یکک مجتمکا      پلکه  راهروها، آسانسکور، ت سیسکات سکاختماني، پدک  بکام، راه     

آیند و این، به معنا  آن اسک  ککه هرگونکه ت کرف      مسدوني، جزء مداعات آن به تمار مي

باتکد  امکا در بسکیار  از مکوارد، دیکده       ها، باید با رهای  همه مالدکان  مالدانه در این بخش

تود که ساکنان با ت ور اینده هریک مالک بخدي از ایکن فضکاها هسکتند، در آن آزادانکه      مي

دهند  برا  مثال، ایندکه برخکي افکراد آسانسکور را بکا       خواهد، انجام مي هرچه دل تنگدان مي

گیرنکد و یکا     اه مکي وان  حمل اثاث، و پارکینگ را با تعکویض روغنکي و یکا ککاروا  اتکت     

پندارنکد، باعکث نارهکایتي سکایر سکاکنان و       تکان مکي   راهروها را به منزله حیا  خلوت خانه

 .تود  مالدان مي

ها  مدترك، حتکي تغییکر نمکا  سکاختمان در مکورد       ط ق قوانین موجود در مورد ساختمان

 .واحد  که تخ ي مالدی  آن را در اختیار دارد، ممنو  اس 

اینجاس  که باید گف  کسي که به زندگي در آپارتمان تن داده، در واقا باید قکانون قکدیمي   

« اختیکار   نیمه»کم  و یا دس « چهاردیوار ، غیراختیار »را با قانون « چهاردیوار ، اختیار »

النّاس به کار بندد  حقي ککه خداونکد آن را    جایگزین کند و تمام توان خود را در رعای  حق
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تدن خون انسان در راه خکدا نیکز    حقي که حتي با ریخته  خود  مقدم داتته اس    بر حق

   .تود از گردن آدمي برداتته نمي

 مرنج و مرنجان

جکا و   ها  آپارتماني اخت اص ندارد و همیدکه و همکه   آزار نرساندن به همسایگان، به محیط

: دسکتور دادنکد   سول خداکه ر نس   به همه، مورد ت کید پیدوایان دیني بوده اس   چنان

 او تکرّ  از ا  همسکایه  ککه  هکرآن »: سه مرت ه این جمله را در مسجد با صدا  بلند اعالم کنند

هکا،   اما باید توجه دات  که آزار و اذی  همسکایگان در آپارتمکان    «.ندارد ایمان ن اتد، ایمن

  ام ندکاتي ککه همکه   کند  چراکه در این کندوها  انساني، عالوه بر تم تعریف جدید  پیدا مي

                                                           

 حُقوقَ سبحانَهُ ا  جَعلَ: عليٌّ اإلماٌُ»: 3   ص ،والمواعظ الحكم عيونواسطى،  محمد ليثى بن على . 

ٌ  بحُقوقِ القِياٌِ إلى مُؤَدّیاً ذل َ کانَ ا  عِبادِ بحُقوقِ قاٌَ فمَن لحُقوقِهِ، مُقَدِّمَةً عِبادِهِ : فرملود  عللى  ا ؛ املا

 کنلد،  رعایت را خدا بندهان حقوق که هر پس .هردانيد خود مقدٌ حقوق بر را مردٌ حقوق سبحان خداوند

 « .انجامد مي خدا حقوق کردن رعایت به کار این

 علزّ  ا  سَبيلِ في القَتلُ یُكَفِّرُهُ ذَنبٍ کُلُّ: الباقرُ اإلماٌُ»: 83 ص  ،6 ج  ،األحكاٌ تهذیب ، شيخ طوسى.  

 شدن کشته: فرمود باقر اماٌ الحَقُّ؛ لَهُ الذی یَعفُو ْو صاحِبُهُ، یَقضِي ْو ْداؤهُ، إيّ لَهُ کَفّارَةَ ي الدَّینَ إيّ وجلّ

 واٌ بلدهكار،  بایلد  نشود؛ پاك اداشدن با جز قرٌ، زیرا کند؛ مى پاك قرٌ جز هناهى را هر خدا، راه در

 «.بگذرد خود حق از طلبكار، یا و بپردازد را خود

 مِن رجُلٌ ْتاهُ ا  رسولَ إنّ: الصّادقِ اإلماٌِ عن»:  3 ص ،الزهداهوازى،  سعيد کوفى بن حسين. 3

. شَرَّهُ آمَنُ وَي خَيرَهُ ْرْجو ي مَن جِواراً مِنّي جِيراني ْقْرَبَ وَإنَّ فاُلنٍ، بني مِن داراً اشْتَرَیتُ إنّي: فقالَ األنْصارِ

 بلأعلى  المَسجدِ في یُنادُوا ْنْ ل المِقدادَ ْظَنُّهُ و آخَرَ نسِيتُ و ل وْباذرٍّ وسلمانَ عليّاً ا  رسولُ فأمَرَ: قالَ

: روایلت اسلت کله    صلادق  اماٌ نالناً؛ از بها فَنادَوا بَوائِقَلهُ، جلارُهُ یأمَنْ لَلم لِمَن إیمانَ ي بأنَّهُ ْصْواتِهم

 تلرین  نزدیل   و اٌ خریلده  اى خانله  طایفه فالن از من: کرد عرٌ و آمد خدا پيامبر خدمت انصار از مردى

 سلمان و على به پيامبر پس،. نيستم امان در شرّش از و ندارٌ او خير به اميدى که است کسى اٌ همسایه

 در بلند صدایى با داد دستور ل باشد مقداد کنم مى فكر و اٌ کرده فراموش که نامش را دیگر یكى و ل ابوذر و

ٌ  این بار سه آنان و ندارد، ایمان نباشد، ایمن او شرّ از اش همسایه که آن هر: کنند اعالٌ مسجد  اعلالٌ  را پيلا

 «.کردند
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همسایگان باید رعای  کنند، ندات دیگر  نیز هس  که رعای  ندردندکان باعکث رنجکش    

 .تود خاطر دیگر ساکنان مي

ویکژه در سکاع     ها  آپارتماني، رعای  سدوت و پرهیز از ایجاد آلودگي صوتي، به در خانه

ا  ایکن اسک      مکه هایي به دن کال دارد  محکدودیتي ککه الز    استراح  همسایگان، محدودی 

چدمتان به ساع  باتد و گوتتان به میزان صکدا  تلویزیکون، و حواسکتان باتکد ککه اگکر       

هکا    ا  گرف  و درخواسکتي داتک ، تکا پکیش از آندکه ککار بکه جیک          فرزند دل ندتان بهانه

بیدارکن برسد، بحران را مدیری  کنید و با برگزار  مکذاکرات   ها  همسایه آزاردهنده و گریه

 .آمیز ماجرا را ختم به خیر نمایید مسالم 

هکا قکدر  وجکدان     بند  خانه مت سفانه، برا  بیان این توقّا که پیمانداران و معماران در عایق

هکا بکه ارمغکان آورنکد، هکم       کار  به خرج دهند و آرامش بیدتر  را برا  ساکنان سکاختمان 

بنابراین، بکه جکا    . امیدیمها نا قدر  دیر تده اس  و هم قدر  از اثربخدي این ق یل توصیه

 .تود صدایتان را کمي پایین بیاورید پیدنهاد باالبردن هخام  دیوارها، پیدنهاد مي

تود، باید دقّک  الزم را داتک  و سکعي     وپز ناتي مي همچنین در کنترل بوهایي که از پخ 

خ  و یکا  مند سکا  ها را هم از آن بهره تود، همسایه ط خ مي  ا  رایحه کرد که اگر غذا  خو 

 .کم مدامي را آزار نداد و دلي را آب ندرد اگر این کار مقدور نیس ، دس 

ات  ات را با دود و بو  دیگ خانکه  همسایه»: اند ه در سفارتي حدیمانه فرمود رسول خدا

  «.ناراح  مدن  مگر اینده مقدار  از غذا  آن را برا  او بفرستي

برانگیکز  اسک  ککه هکم گویکا        ت سکف  ت خیر در پرداخ  حقوق مدکترك نیکز از مکوارد   

از نظر فقهي، اگکر تک خیر در پرداخک     . م االتي تخص اس  و هم باعث آزار همسایگان بي

سهم استفاده از امدانات عمومي در یک مجتما، بدون رهای  سایر ساکنان باتد، افزون بکر  

یکن مهکم   بایسکتگي ا . تود ها  این اتخاص مي حرم  در برخي موارد، باعث باالن ع ادت

آیکد و زتکتي    هایي که اندعاب آب و برق مدترك دارند، بیدکتر بکه چدکم مکي     در مجموعه

 .سازد کوتاهي در پرداخ  حقوق مدترك را بیدتر نمایان مي

                                                           

 تُؤْذِهِ وي :ل  الجارِ حُقوقِ في ل ا  رسولُ»: 11  ص الفؤاد، مسكّن،  (نانى شهيد)على  بن الدین زین.  

 « .مِنها لَهُ تَغرِفَ ْنْ إيّ قِدْرِكَ برِیحِ
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توان گف  در س ک زنکدگي اسکالمي، اذیک  ندکردن      مي ها  اهل بی  با توجه به آموزه

 .ها  آنها، مساو  اس  با ایمان جهيتو همسایگان به همراه تحمل آزار و ص ر در برابر بي

 بکا »: فرمکوده  تکوان از پیوسک  دو ککالم نکوراني فهمیکد  رسکول خکدا        این معادله را مکي 

 حُسکن »: فرمکوده  و امکام ککاظم    «.باتکي  مکؤمن  تکا  ککن،  دار  همسایه نیدو ات همسایه

 و آزار برابکر  در ککه  اس  این همسایگي، حُسن بلده نرساني  آزار که نیس  این همسایگي،

  «.باتي تدی ا همسایه اذیّ 

تکان میهمکاني داتک  و تکا دیروقک  سروصدایدکان تکما را         بنابراین، اگر یک تب همسایه

دنیاآمده یدکي از سکاکنان، از خکواب     به ت ي با صدا  گریه نوزاد تازه  خواب کرد و یا نیمه بي

ککرد، چدکمانتان را   بیدار تدید و یا اگر یک روز بو  سوختن غذا  همسایه تما را کالفکه  

ها ص ر کنید تا نامتکان در تکمار    تدن به خداوند متعال، بر این سختي ب ندید و با نی  نزدیک

 .همسایگان نیدوکار ث   تود

تکود،   در برخي روایات، اتاره تده یدکي از بالهکایي ککه مکؤمن در دنیکا بکه آن دچکار مکي        

تاید با این نگاه امیدوارانه که البکد خداونکد متعکال      .کند ا  اس  که او را اذی  مي همسایه

هکا    تر بتوان تلخي اذیک   ام، راح  مرا مؤمن محسوب کرده اس  که به این بال گرفتار تده

 .همسایگان را تحمل کرد

 نگاهی و گناهی

هکا    هایي که بر خانه ویژه در ساختمان ها  حرام، به رعای  تقوا  چدم و خوددار  از نگاه

هکا  آپارتمکاني    ها  ترعي و اخالقي سدون  در مجتما تراف دارند، از دیگر بایستهمردم اِ

هکا بکر منکازل اطکراف،      ها و اتراف پنجکره  ها، با توجه به نزدیدي خانه در این مجموعه. اس 

                                                           

 «.مُؤمِناً تَكُنْ جاوَرَكَ، مَن مُجاوَرَة ْحسِنْ: ا  رسولُ»: 311 ص ،األمالي شيخ مفيد، . 

 حُسنُ ولكنْ األذى، کَفَّ الجِوارِ حُسنُ ليسَ: الكاظمُ اإلماٌُ»: 315 ص ،العقول تحفحرانى،  ابن شعبه.  

  «.األذى على الصّبرُ الجِوارِ

 یَلوٌِْ  إِلَلى  یَكُلونُ  وَمَلا  کَانَ مَا  اللَّهِ رَسُولُ قَالَ»: 33 ص ،  ج  ،الرضا ْخبار عيون صدوق، شيخ. 3

 بلود؛  نخواهلد  و نبوده مؤمنى قيامت روز تا: شده روایت خدا رسول یُؤْذِیهِ؛ از جَارٌ وَلَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ الْقِيَامَةِ

  «.آزارد مى را او پيوسته که دارد همدمى و همسایه آنكه جز
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تود و گاهي باعکث نگکاهي و    ها  تیااني و حرام برا  نفس فراهم مي زمینه برخي وسوسه

و  جه  تهوتي زودگکذر، انسکان را بکه غ که       ارزتي که به تاه و بيگردد  نگاه کو گناهي مي

   .سازد اندوهي طوالني دچار مي

هکا    ا  مانند خانکه  ها  بسته ها و هوابط ترعي در ارت ا  با نامحرم در محیط رعای  حریم

توجهي به آن، عواقب ج کران ناپکذیر  را در    ها  دیگر  اس  که کم آپارتماني، از هرورت

دیکوار   باید دانس  که نامحرم، نامحرم اس   هرچند دختر همسایه دیواربه. هد دات پي خوا

باتد و حفظ حجاب و عفاف در پوتش و گفتکار و رفتکار، در مقابکل همکه نامحرمکان الزم      

 .باتد  رویي اس   حتي اگر طرف مقابل، پسر همسایه روبه

خ کي و اجتمکاعي خکود،    کاربستن دستورات تکر  مقکدس در زنکدگي ت    به امید آنده با به

بکدیهي  . ا  از رفتارها  اسالمي و انساني را در ارت ا  با همسایگان به نمایش بگذاریم  نمونه

و   موجکب زیادتکدن رزق و روز    بیک   دار ، به فرموده اهل  اس  که حُسن همسایه

  .تود تدن عمرها مي آباد  تهرها و طوالني

                                                           

 خلدا  پيلامبر  طلویالً؛  حُزناً تُورِثُ ساعةٍ شَهْوةِ رُبَّ: عن النبي»: 133 ص ،األمالي شيخ طوسى، .  

 «.هذارد جاى بر دراز اندوهى اما بپاید؛ دمى که لذتى بسا: فرمود

 الجِلوارِ  حُسلنُ : عن الصادق»: 1 1 ص ،1 ج  ،الوافي، (کاشانى فيض)مرتضى  شاه بن محسن محمد.  

 « .الرِّزقِ في یَزیدُ

 فلي  وَیَزیلدُ  اللدِّیارَ،  یُعمِّرُ الجِوارِ حُسنُ: عن الصادق»: 335 ص ،  ج  ،الصافي تفسيرکاشانى،  فيض .3

 « .األعْمارِ





 

 

 مشش مجلس بیست و 

 ها و راهکارها اقتصاد مقاومتی؛ معیار

 *االسالم والمسلمين دكتر محمدرسول آهنگران حجت

 مقدمه

افکزون بکر ایکن،    . گکردد  آدمي بازمي دانش اقت اد، همزاد انسان اس  و پیدینه آن به آفرینش

ماالب ارزنده و رهنمودها  راهگدایي در زمینه اقت اد در ادیکان گونکاگون ارائکه تکده ککه      

سکاز ککه تمکامي تکئونات      ایکن مدتکب انسکان   . بینیم ترین آنها را در دین م ین اسالم مي کامل

زبان آیات و روایکات   ها  متعدد اقت اد  را از زندگي را مورد توجه قرارد داده، دستورعمل

بیان نموده و راه روتني را فراسو  جامعه اسالمي گدوده اس   ال ته اقت اد به عنکوان یکک   

م تولکد  6335در سکال   6اثکر دکتکر فرانسکوا کنکه     جدول اقت اد علم رسمي، با انتدار کتاب 

یاف   این کتاب، اگرچه اولین اثر  اس  که در آن گکرد  ثکروت بکه صکورت تحلیلکي و      

مند ت یین تده و در ع ر خود به عنوان سومین اخترا  بزرگ بدر پس از پیدایش خکط   منظا

                                                           

 .دانشيار دانشگاه تهران و از مبلّغان نخبه دفتر تبليغات اسالمي* 
1  . Francois Quesnay. 
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 6اثکر آدام اسکمی    ثروت مللو پول ث   گردید، ولي رسمی  این علم، مدیون انتدار کتاب 

 .باتد م مي6331در سال 

در  1دیکویي  ،6، آگوسکتین کورنکو   2لئکون والکراس  : علم اقت اد، با تکال  اقت کادداناني ماننکد   

3وان ثکونن  ،در اتکریش  3بکوهم بکاورك   ،1، فردریک فون وایزر5کارل منگر ،فرانسه
هرمکان   و 

و آگوسک  فکون    62، فون میکزس 66و بعد تومریتر 68ویلیام جونز ،در آلمان 1هاینریش گوسن

گرفته، علکم اقت کاد ماننکد علکومي      ها  فراوان صورت با تال . به کمال خود رسید 66هایک

 .پذیر معرفي گردید بیني قانونمند و پیشهمچون فیزیک، کامالً 

هکا، بکر ایکن     رکن اصلي و پایه اساسي این علم، نفا تخ ي اس  و تمام نظریات و تحلیکل 

اصل استوار اس  که انسان موجود  خودخواه بوده و تنهکا بکه نفکا تخ کي مکاد  خکود       

و اگکر در  کننده اس ، به دن ال افزایش مالوبیک  مکاد  خکود بکوده      اندیدد  اگر م رف مي

برا  اینده بکه   .خواهد سود خود را به باالترین ساح برساند کننده قرار دارد، مي جایگاه تولید

م احث ارزتي مربو  به فایده اجتماعي و عدال  خاتمه دهند، اظهکار داتکتند ککه حرکک      

انسان در راستا  ارها  نفا تخ ي، در نهای  به فایده اجتماعي و عکدال  منجکر خواهکد    

 .تد

                                                           
1. Adam Smith. 

2. Leon Walras. 

3. Augustin Cournot. 

4. Dewey. 

5. Carl Menger. 

6. Friedrich von Wieser. 
7. Boohm Bawerk. 

8. Von Thunen. 

9. Hermann Heinrich Gossen. 

10. William Jones. 

11. Schumpeter. 
12. Von Mises. 

13. August von Hayek. 
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قعی  این اس  که اقت اد غرب، نتوانس  فایده اجتماعي و عدال  را برا  بدر به ارمغکان  وا

ترین کدکور دنیکا، یعنکي آمریدکا، حکداکثر       آورد و تاهد آن، این اس  که امروزه در پیدرفته

بینکي بسکیار  از    منابا مالي، در اختیار حداقل افراد قرار دارد  افزون بر ایکن، از عهکده پکیش   

ها  مختلفي که اقت کاد   بحران. رف  از آنها نیز برنیامده اس  ها و ارائه راه برون  رانوقایا، بح

م در انگلستان آغاز گردید و به طور متنکاوب،  6325رو گد ، از سال  دار  با آن روبه سرمایه

روس  ککه م کدأ    امروزه نیز اقت اد جهاني با بحران روبه. پیوندد سال به وقو  مي 62تا  3بین 

 .ها  مسدن آمریداس  م از بانک2883از سال آن، 

 اقتصاد مقاومتی ضرورت و مفهوم

با توجه به ناسازگار  م اني اقت اد غرب با م اد  و اصولي که دین مقدس اسالم بکر آن بنکا   

ها و فرهنگ اسکالمي از یکک    گذاتته تده و لزوم طراحي و اجرا  اقت اد  م تني بر ارز 

هکایي ککه اقت کاد جهکاني را بکه مخکاطره کدکانده و         حکران سو، و از سو  دیگکر نظکر بکه ب   

کنکد، هکرورت    خ وص ترایط سختي نظیر تحریم که کدور ایران اسالمي را تهدید مکي  به

تدوین طرحي متفاوت در حوزه اقت اد با آنچه که واردات غربکي را در ایکن زمینکه تدکدیل     

 .  رسد دهد، به اث ات مي مي

هکا  فدکار و تحکریم     بایس  ککانون  مدت مي اس  که در کوتاهاقت اد مقاومتي، به معنا  آن 

در  .تناسایي تود و متعاقب آن تال  گکردد بکا آن مقابلکه صکحیح و مکؤثر صکورت گیکرد       

د ککه ایکن امکر، بکا مدکارک  عمکومي و       ککر ها ت کدیل   بلندمدت باید تهدیدات را به فرص 

هکا  تولیکد داخکل،     د بکر مزیک   بدین ترتیب، با ت کی .پذیر خواهد بود مدیری  مدبرانه امدان

 .آید مي دس  کاهش وابستگي و خوداتدایي به

اقت اد مقاومتي که بحثي کامالً راه رد  اسک ، بکرا  همکه کدکورهایي ککه دارا  اهکداف       

خ وص بکرا    به ،ناپذیر اس  ، هرورتي اجتناب طل ي هستند متعالي و دارا  روحیه استقالل

ثانیکاً بکه عنکوان امیکد       ل در مناقه اس رسیدن به جایگاه اوّالً در اندیده ایران اسالمي که اوّ

 .مستضعفان جهان، پرچم ره ر  م ارزه با استد ار جهاني را برافراتته اس 

مکورد  هکا  مرسکوم اقت کاد  دنیکا      و کتاب ي متوناگر تمامتوجه به این ندته الزم اس  که 

یافک   اقت کاد مقکاومتي     دربکاره تکده   طراحيو  منسجما   نظریه یا تجربه ، قرار گیردماالعه 
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وجکود  ا  از تحریم بانک مرکز   ها  اقت اد، هی  پیدینه در کتاببه عنوان نمونه،  تود  نمي

ه و محرمانکک اسککناددر ایککن بککاره صککورت گرفتککه باتککد، در   تحقیقککاتيحتککي اگککر  نککدارد

 ،نتیجکه  در ،وجکود نکدارد   محققکان بکه آن بکرا     یابيو امدکان دسکت   داردقرار   تده بند  ط قه

اتي مدتکوب و کالسککیک در ایکن زمینککه   د از نظریک نککتوان انقکالب اسککالمي نمکي   اناقت کاددان 

بکا  افکزار  و   جن ش نکرم بلده در این جه ، هرورت دارد که با استفاده از  گیر  نمایند  بهره

 . در فدر درانداختن طرحي نو باتندایراني ک  الگو  اسالمي

بکر اسکاس بنکد یکک      ها  کلي اقت اد مقکاومتي  با ابالغ سیاس  رو، مقام معظم ره ر  ازاین

قانون اساسي که پس از مدورت با مجما تدخیص م لح  نظکام تعیکین تکده،     668اصل 

پیرو  از الگو  علمي و بکومي برآمکده از فرهنکگ انقالبکي و اسکالمي، عامکل       : ت کید کردند

 .ایکران خواهکد تکد    ندیني دتمن در جنگ تحمیلي اقت کاد  علیکه ملک     تدس  و عقب

افکزایش جهکاني، الگکویي     هکا  روبکه   همچنین اقت اد مقاومتي خواهکد توانسک  در بحکران   

بخش از نظام اقت کاد  اسکالم را عینیک  بخدکد و زمینکه و فرصک  مناسکب را بکرا           الهام

 6.آفریني مردم و فعاالن اقت اد  در تحقق حماسه اقت اد  فراهم کند نقش

از تجربیاتدان در زمینه اقت اد مقاومتي بهره جسک ، کدکور ژاپکن    توان  از کدورهایي که مي

، فقکر ط یعکي و پکس از جنکگ دوم جهکاني و       ونکیم انکزوا   این کدور با وجود دو قرن .اس 

هکا  ملکي    کل ثکروت  6/6نابود  بخش عظیمي از ت سیسات صنعتي و زیربنایي که به میزان 

تمکام نیروهکا  خکویش در مسکیر توسکعه       کارگیر  ، توانس  با به این کدور برآورد گردیده

تدس  نظامي ک سیاسکي در جنکگ، پیکروز      »، تئور   اقت اد  و دستیابي به فناور  جدید

( م6135ک   6115)را عملي سازد و عاق   پکس از چهکل سکال    « اقت اد  ک فناور  در صلح 

دار   ایهتکرین اقت کاد سکرم    قادر به تحقق این اندیده گردید  به طور  که امروزه بکا بکزرگ  

تکده   جهان، دارا  م ادالت تجار  با الگو  استعمار  اس   بدین معنکا ککه ککاال  سکاخته    

و کند و در عو ، از آن کدور مکواد خکام نظیکر نفک  و علوفکه       خود را به آمریدا صادر مي

 2.نماید سویا وارد مي

                                                           

ٌ       ابالغيه رهبر معظلم انقلالب بله رؤسلای قلوای سله      .   ، هانله و رئليس مجملع تشلخيص مصللحت نظلا

 5/  / 35 .  

 .1 ل   ، ص  های امنيت اقتصادی آن و سياست ژاپن،  زاده محمد نقي.  
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 ها معيار

 :اند از ها  اقت اد مقاومتي، ع ارت معیارها و ویژگي

 مشروعيت. 1

ها  اقت اد  باید از مدروعی  کامکل   اولین معیار اقت اد مقاومتي، این اس  که تمام فعالی 

 .برخوردار بوده و منا ق بر موازین اسالمي باتد

یکاد تکده و از آنهکا بکه     « مکرز »در قرآن کریم در موارد فراواني، از احدام تکرعي بکه عنکوان    

، انسکان در تمکامي    گکاه تکریع  اسکالم   این بدان معناس  که از ن 6.تع یر تده اس « حدود»

گکردد، بایکد در مکرز و چکارچوبي ککه       ها  اقت اد  نیکز مکي   کارها  خود که تامل فعالی 

امکوال بایکد بکر اسکاس اسک اب      . خداوند متعال قرار داده، حرک  کند و از آن تجاوز ننمایکد 

  .دگردا  که تار  مقدس اجازه داده، هزینه  مدرو  تح یل تود و در محدوده

ِذا أُِّهَذا الّذذِنَ آمَنذوا     »: بر این مالب، آیات متعدد  از قرآن کریم دالل  دارد  بکرا  نمونکه  

اموال یددیگر را در میان خکود  ! اید ا  کساني که ایمان آورده 2 التَأُْلُوا اَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِل

 «.نخورید[ ها  نامدرو  و از راه]به باطل 

ها  معید  چنکد تاسک ؟ حضکرت در پاسکخ هکمن        د که راهسؤال گردی  از امام صادق

تجکارت و هکر نکو     . 2کارمنکد    . 6: هکا  اقت کاد  در چهکار بخکش     تقسیم همه فعالی 

هکا، اظهکار نمودنکد ککه در تمکامي فعالیک          انوا  اجاره. 1کارها  صنعتي  . 6خریدوفرو   

همکه مکوارد رعایک     اقت اد ، مرز حرام از حالل مدخص تده و باید جانکب تکر  را در   

 6.دکر

ها  اقت اد ، الزم اس  آمکوز  احدکام اقت کاد      به منظور مدروعی  بخدیدن به فعالی 

ها اعم از دولتي و خ وصي، به صورت همگکاني پیکاده تکود و آحکاد      اسالم در تمام بخش

گویند ککه امیکر   . نمایندکسب مردم از وظایف ترعي خود در مورد مسائل اقت اد ، آگاهي 

                                                           

 . ؛ طالق، آیه 3؛ مجادله، آیه    و  55؛ توبه، آیه 3 و  3 ؛ نساء، آیه 31 و  5  ، 58 ، آیه  بقره.  

 .5 نساء، آیه .  

 .338، ص تحف العقولابن شعبه حراني، . 3
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گکاه، تجکارت و    ل، آگاهي از مسائل فقهکي و آن یعني اوّ 6 «ر تجَالمَ مَّثُ قهُلفِاَ»:  فرمود نمؤمنا

 .فعالی  اقت اد 

اگکر کسکي او را    .کنکد  با رعای  جانب دستورات ترعي، یار  خدا  متعال م داق پیدا مي

تَنَُّذرُوا اهللَ  اِن »:  حتمي الهي، خداوند نیز بکه یکاریش خواهکد تکتاف       یار  کند، ط ق وعده

و اگکر ملتکي مکورد    « . کند تما را یار  مي[ خداوند]خدا را یار  کنید، [ آیین]اگر  2 َِنَُّرُْم

اگکر خداونکد    6 اِن َِنَُّرُْم اهللُ فاَل غالِبَ لَكُذم »:  ناپذیر خواهد بود یار  او قرار گیرد، تدس 

 «.کس بر تما غل ه نخواهد کرد تما را یار  کند، هی 

 عادالنه منابع مالی توزیع. 2

هکا    دیدگاه کالسیک در علم اقت اد، م ني بر وجود دس  نامرئي اس  و اینده اگر فعالیک  

ا  ننمایکد، عکدال  اقت کاد      اقت اد  در جامعه به حال خود رها تکوند و دولک  مداخلکه   

 نیز دیدگاه اقت اددانان کالسیک بدبین، ماننکد دیویکد ریدکاردو و رابکرت     ،محقّق خواهد تد

تدن اوها  اقت اد  با افزایش جمعی  اس   امکا اسکالم بکرخالف     مالتوس، م ني بر وخیم

موجکودات را تضکمین     دارد که خکدا  متعکال روز  همکه    نظر اینان، از یک طرف اظهار مي

ا   هکی  جن کده   1 وَمَا مِن دابَّةٍ فِي االَر ِ الّا عَلَي اهللِ رِزقُها»: ده و محرومیتي در بین نیس کر

از طکرف دیگکر، بنکا بکر روایکات متعکدد،       « .زمین نیس ، مگر اینده روز  او بر خداس  در

، غکارت و تضکییا    و این گناه، از چراول 5.تود محرومی  فقرا، از تعد  و گناه اغنیا ناتي مي

، کفکارات   زککات : ها  ترعي مانند د و تا نررداختن تدالیف مالي و مالیاتگرد حق ترو  مي

 .  کند پیدا مي و یا خمس، ادامه

رو، یدي از وظایفي که حدومک  اسکالمي بکر عهکده دارد، ع کارت اسک  از برقکرار          ازاین

هکا    که در قرآن کریم برقرار  عدال ، یدکي از فلسکفه   عدال  و ارتقا  معیارها  آن  چنان

                                                           

  .35 ، ص  3 ، ج  مستدرك الوسائل،  حسين نوری.  

 .5محمد، آیه .  

 .61 آل عمران، آیه . 3

 .6هود، آیه . 3

 .5 ، ص 3، ج الحياةمحمدرضا حكيمي، . 1
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ماً چنکین حدومک  و نظکامي، از سکرمایه بسکیار      و مسکلّ  6معرفي تده اس   فرستادن پیام ران

 .  پدتوانه مردمي برخوردار خواهد بودباارز

 پشتوانه مردمی. 3

ت یید و همراهي مردم، اگرچه تر  اعت کار حدومک  نیسک ، ولکي اقتکدار حاکمیک  بکدان        

نمایکد و   ککار تع یکر مکي    از حضور مردم به عنوان ناصر و کمکک   امیر مؤمنان. وابسته اس 

لَولَذا  » :گکرفتم  وم  را به دس  نمياگر حضور مردمي و کمک آنها ن ود، عنان حد: فرماید مي

اگر حضور حاهکران   2 لَاَلقيتُ حَبلَها عَلي غاربِها...  حُضورُ الحاضِر وَقِيا ِ الحُجّةِ بِوَجُودِ النَّاصِر و

ماننکد  ]ریسمان حدومک  را  ...  ، ن ود کار وجود دارد تدن حج  به اینده کمک و قائم( مردم)

 «.دادم ميبر پد  آن قرار [ ریسمان تتر

تواند به اهداف بلند خود دس  پیدا کند که از پدتوانه ککافي مردمکي    حاکم اسالمي زماني مي

توانکد ککار  از    عامل خکارجي نمکي   با وجود پدتوانه مردمي، هی  دتمن و  .برخوردار باتد

اقت اد مقاومتي، اگرچه از یک طرف به تدبیر مدیران وابسته اس ، ولکي از طکرف   . پیش ب رد

هکا  ایکن    ترین ندکانه  بنابراین، یدي از بارز. ر، نیازمند عزم ملي و خواس  همگاني اس دیگ

 .  برنامه، ع ارت اس  از مدارک  عمومي و تدیه بر پدتوانه مردمي

 ایمان و استقامت. 4

ها  مردم و حدومتي اس  ککه در جهک  اقت کاد مقکاومتي گکام       ایمان و استقام ، از ندانه

بارهکا در    ککه امیکر مؤمنکان    الً دنیا و مظاهر آن، فری نده اسک   چنکان  اوّدارند  چراکه  برمي

تنهکا کسکي فریکب     ،6سخنان حدیمانه خود، دنیا را به صف  خدّا ، مدّار و عذّار معرفي کرده

خورد که به امور معنو  باور داتته باتکد و در پای نکد  بکه ایکن بکاور، اسکتقام         آن را نمي

دهنکد و بکه    ن و عدال ، در مقابل کساني که ندا  حق را سر ميهمچنین، دتمنان دی. بورزد

، ایجاد مانا خواهند کرد و در ایکن امکر، از هکی  تالتکي کوتکاهي       اند ستیز با ظالمان برخاسته

                                                           

 .1 حدید، آیه . 3

 (.شقشقيه)، خطبه سوٌ نهج البالغه.  

 .31 همان، خطبه . 3
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رو، پیروز  بر دتمن لجوج نیازمند ایمان قکو  و اسکتقام  و پایکدار      ازاین. دنمونخواهند 

و مالئده الهکي بکه کمکک     6ا  اهل حق نخواهد بوداس  که در این صورت، قاعاً خوفي بر

 .و در نتیجه، پیروز میدان خواهند بود 2آنان خواهند آمد

 همت عالی. 5

هر تخص و ملتي، بکه میکزان   . دیگر اقت اد مقاومتي، وجود هم  عالي مردم اس   مدخ ه

ر  انسکان  گیک  کش انکدازه  خط  که امیر مؤمنان گیرد  چنان هم  خود مورد ارزیابي قرار مي

  همک    ، به انکدازه ارز  آدمي 6 قَدرُ الرّجلِ عَلي قَدرِ هِمَّتِه»: فرماید داند و مي را هم  او مي

، پیروزمندانکه ع کور ککرد و     تکرین تکرایط   تکوان از سکخ    با وجود هم  عالي مکي « .اوس 

هِمَذمُ  »: دهکه در مَثَل معروف در زبان عربي آمک  ترین دتمنان را به زانو درآورد  چنان قدرت پر

و یکا در مَثَلکي دیگکر، در زبکان     « .کند ها را از جا مي ، کوهاتخاصهم   1 الِّرجال تَقلَعُ الجِبالَ

 «.خواستن، توانستن اس »: اند فارسي گفته

 راهکارها

 :گردد در ادامه، راهدارهایي چند به منظور تحقق اقت اد مقاومتي پیدنهاد مي

 مدیریت مدبرانه. 1

هکا    اقت اد مقاومتي، در گام نخسک  نیازمنکد آن اسک  ککه مسکئوالن بخکش      تدن  عملیاتي

ککه در قکرآن ککریم     مختلف اقت اد ، از تخ ص و تکدبیر ککافي برخکوردار باتکند  چنکان     

وقتي آمکادگي خکود را بکرا  ت کد  من کب        گردد که جناب یوسف پیام ر مالحظه مي

در قکرآن مالحظکه    .5کنکد  معرفي مي« حفیظ و علیم»کند، خود را به عنوان  اقت اد  اعالم مي

                                                           

 .3 ، آیه  احقاف: ك.ر.  

 .31، آیه  فصلت: ك.ر.  

 .35، حكمت نهج البالغه. 3

شود؛ ولي ایلن مطللب، در منلابع     یاد مي  روایت از امير مؤمنانبنابر نقل مشهور، این مطلب به عنوان . 3

 . معتبر یافت نشده است

 .11یوسف، آیه . 1
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گردد که این پیام ر الهي با تخ ص و تدبیر خویش توانس  م ر را در ترایط قحاکي و   مي

 . خوبي اداره کند بحران به

 حل معضل اشتغال با تالش جهادي . 2

ترین معضالت اقت اد  اس  که بکرا  رهکایي از آن،    مددل اتتغال، به عنوان یدي از جد 

بر اساس ایکن فرهنکگ    .ناپذیر خواهد بود نگ جهاد ، به عنوان هرورتي اجتنابترویج فره

اگکر امکروزه اتکتغال بکه عنکوان      . آموزند از کارها  سخ  ن ایکد گریخک    اس  که افراد مي

طل کي و دور  از کارهکا     معضلي در جامعه مارح اس ، عمدتاً به جه  گرایش به راح 

براین، در راستا  رفا مددل اتتغال و تحقق اهکداف  بنا. دتوار و به اصاالح دیربازده اس 

و ائمکه    در این کار بایکد زنکدگي ان یکا    .واال  اقت اد مقاومتي، نیاز به تال  جهاد  اس 

روایک  تکده    به عنوان الگو برا  همگان مارح باتد  برا  مثال، از امیر مؤمنان  اطهار

المکال بکرا  خکودت     اگر از بی »: مودخااب ن  اس  که وقتي خدا  متعال به داود پیام ر

، «کرد ، بهترین بنکده بکود    داد  و از دسترنج خودت کسب روز  مي من ا درآمد قرار نمي

گکاه خکدا  متعکال بکه او صکنع        این پیام ر الهي تا چهل روز از نکاراحتي گریکه ککرد و آن   

  6.آهنگر  را آموخ 

  روایک  ککه امکام صکادق      مثل ایکن دالل  دارد    روایات متعدد  بر تال  ائمه اطهار

از دسترنج خود هزار بنده را آزاد ککرد و یکا حسکن بکن علکي بکن         امیر مؤمنان:  فرماید مي

ککه   کنکد  درحکالي   را دید که در زمیني ککار مکي    امام کاظم: کند ابوحمزه از پدر  نقل مي

را   امکام صکادق  : دکن نیز این روای  که ابوعمرو تی اني نقل مي ،پاهایش غرق در عرق بود

کرد و حال آندکه   دیدم که بیلي در دس  دات  و پوتش هخیمي بر تن و در مزرعه کار مي

به حضرت عرهه داتتم که این کار را بکه مکن واگکذار نماییکد      . عرق از پد  او جار  بود

آوردن روز ، با گرمکا  خورتکید بکه     دس  دوس  دارم که مرد در به: ولي حضرتش فرمود

 .تداذی  بیف

                                                           

 .55ل  58، ص 3، ج  کتاب من ي یحضره الفقيهشيخ صدوق، .  
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تحک    ککافي کلیني در کتاب  ايسالٌ نقة همچنین روایات مختلف دیگر  که مرحوم محدث

فِذي التَّعَذرُّ ِ     بابُ ما َِجِبُ مِنَ االقتِداء باالئمذة »: این عنوان، آنها را ذکر نموده اس با بابي 

روایکات  به ایکن  « .آوردن روز  دس  باب آنچه واجب اس ، از پیرو  از ائمه در به 6 للّرِزق

توان احادیث دیگر  را که در ندوهش تن لي و سستي رسیده اس ، افزود  یعني روایکاتي   مي

بذابُ ِْراهَذةِ الكَسذل    »: که مرحوم تیخ حر عاملي در همن یک باب آنها را ارائه کرده اسک  

 «.باب ناپسند  تن لي در امور دنیا و آخرت 2 فِي أمُورِ الدُّنيا واآلخِرَة

 صرفالگوي صحيح م. 3

ککه   اسک   درحکالي   6کنند که اقت اد مقاومتي، به معنا  ریاه  اقت کاد   بسیار  ت ور مي

هکا و   ها به منظور کاهش هزینکه  گردد که در آن دول  ریاه  اقت اد ، به طرحي اطالق مي

ورزنکد و   مکي م کادرت  جکویي در مخکارج کدکور     ، بکه صکرفه   کردن کسکر  بودجکه   برطرف

کننکد بکا    نیز همن تعدیل در بخش کارمند ، تال  مي ،دهند ميها  رفاهي را کاهش  هزینه

وجودآمده را برطکرف کننکد  ولکي     ، معضل به ها  خارجي ها و دریاف  کمک افزایش مالیات

جویي نیس   بلده به تع یر مقام معظم ره ر ، مکدیری    اقت اد مقاومتي، تنها به معنا  صرفه

یکک مسکئله هکم در اقت کاد مقکاومتى،      »:  یکد فرما ایدان در ایکن زمینکه مکي   . در م رف اس 

  1«.م رف هم باید مدیری  تود. مدیری  م رف اس 

اخت کاص  کردن اس  که به زمان و ترایط خاصي  به معنا  درس  م رف اقت اد مقاومتي،

هکا  مختلکف بکه آن     ا  گردیده و بکه تکدل   در تعالیم دیني، به این مسئله توجه ویژه.  ندارد

ا   آمده اس  که مؤمن از اموال بکه تکیوه    مونه، در روایتي از امام باقرتوصیه تده  برا  ن

تحک  ایکن عنکوان     وسائل الدکیعه نیز روایات متعدد  که در کتاب  ،5کند درس  استفاده مي

                                                           

 .53، ص 1، ج الكافي کليني،.  

 .18، ص 5 ، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي، .  
3. Austerity Plan. 

 . 35  /6/ ، جمهوری و اعضاى هيئت دولت بيانات مقاٌ معظم رهبری در دیدار رئيس .3

 .115، ص علل الشرایعشيخ صدوق، . 1
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بودن بازساز  زنکدگي   باب مستحب 6 بابُ اَِتحبابِ مَرمّةِ المَعا  واِصالحِ المالِ»: آمده اس 

ککردن   این باب، همن بیان روایاتي که به اهمی  تایسته عمکل « .مالکردن در  و تایسته عمل

اِصذالحُ المَذالِ مِذنَ    »:  فرماید نقل نموده که مي  ، روایتي را از امام صادق در مال دالل  دارد

 «.ایمان اس [ ها  ندانه]کردن در مال، از  تایسته عمل 2 االِِمانِ

خ کوص نسک   بکه     ف درس  و کامل، بکه کند که برا  م ر اهمی  این مسئله، ایجاب مي

فروتکي در   که سیاس ِ خکام  ریز  صورت گیرد  به طور   کاالها  باارز  نظیر نف ، برنامه

یافتکه از   این ماده باارز ، امروزه در کدورها  توسکعه . بدیل تغییر پیدا کند بي  مورد این ماده

فروتکي   ه ما فقط در حد خکام دالر دارا  ارز  افزوده اس  و اگر استفاد 6638دالر تا  228

 . ایم ، این ماده بسیار باارز  را ت اه کرده باتد

بکوده   اهل بیک   قناع  و پرهیز از اسراف، یدي از دستوراتي اس  که بسیار مورد توجه

 6.اس   تا جایي که باعث تده فقها اسکراف را در تکمار گناهکان ک یکره بکه حسکاب آورنکد       

مدت و فقط مربو  به ترایط سخ  نیسک   بلدکه بنکا بکر       هکوتا ،قناع ، در اقت اد مقاومتي

مدت و همیدگي اس  و اخت اص بکه   تود، یک برنامه بلند آنچه از تعالیم اسالم استفاده مي

اغنیکا  تکیعیان نیکز اهکل     : فرمایکد  صفات تیعه مکي  بیاندر   که امام باقر فقرا ندارد  چنان

 1.قناع  هستند

 داخلی افزایش و حمایت از توليدات. 4

امر  اس  که در اقت اد مقاومتي بکه عنکوان    ها برا  افزایش تولید داخلي،  کردن سرمایه هزینه

مقام معظم ره ر ، این امر بکه عنکوان    سخناندر . یک اصل باید مورد توجه جد  قرار گیرد

یک رککن دیگکر اقت کاد مقکاومتى،     »:  فرماید ایدان در این زمینه مي. دانسته تده اس « رکن»

  5«.حمای  از تولید ملى اس   صنع  و کداورزى

                                                           

 .63، ص 5 ، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي، .  

 .85، ص 1، ج اصول کافيکليني، .  

 .51 ، ص  ، ج هتحریر الوسيلاماٌ خميني، . 3

 .3   ، ص8، ج الروضة من الكافيکليني، . 3

  . 35  /6/  جمهوری و اعضاى هيئت دولت، بيانات مقاٌ معظم رهبری در دیدار رئيس. 1
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دهکد و از   را مکورد ندکوهش قکرار مکي     2و ان ات  سرمایه 6دین اسالم از یک سو، جما مال

خ کوص در مکورد    تدویق به ککار تولیکد ، بکه   . نماید سو  دیگر، به کار و تولید توصیه مي

فراوان ماکرح تکده     اهل بی  تولید در زمینه زراع ، کداورز  و دامدار ، در روایات

به این عنکوان اخت کاص    وسائل الدیعهکه مرحوم تیخ حر عاملي بابي را در کتاب  تا جایي 

لُذه وَْذونِ العِقذارات    دَبابُ اَِتِحبابِ شِراءِ العِقارِ وَِْراهَةِ بِيعِه الَّا اَن ُِشتَري بِثَمنِذه بَ »: داده اس 

بکودن فکرو  آن  مگکر ایندکه بکا پکول آن        مدروهبودن خرید زمین و  باب مستحب 6 مُتَفرِّقَة

در ذیکل ایکن بکاب، روایکاتي     « .ها جایگزیني برا  آن صورت گیرد و کراه  پراکندگي زمین

کند بر اینده مال را ن اید ساکن نگه داتک   بلدکه بایکد آن را در ککار      بیان تده که دالل  مي

مَذا ُِخلِذفُ الرَّجذلُ    »:  امام صکادق کداورز  و مانند آن به کار انداخ   مانند این روای  از 

طِ فِذي الحذائِ   هَُِجعَلُذ :  ؟ قذالَ هِيفَ َُِّنَعُ بِذ َْ:  هُلَ لتَقُ:  ، قالَ مِنَ المالِ الَّّامِتِ يهِدُّ عَلَأشَ يئاًشَ بَعدَُِ

[ زراره. ]گکذارد  جکانمي  از مال راکد به( بدتر)  مرد بعد از خود چیز  تدیدتر الدَّارِوالبُستانِ وَ

، بکاغ و   (مزرعکه )آن را در ح کار  :  با آن چه کند؟ حضکرت فرمکود  : به حضرت گفتم:  گف 

 « .خانه قرار دهد

اسالم به تولیدات صنعتي نیز توجه نموده و در قرآن کریم از کار صنعتي برخي ان یکا  الهکي   

[  خاکرات ]آمکوختیم، تکا تکما را از    [  سازى] فن زره[ داوود]و به »:  که فرموده یاد تده  چنان

ساز  توسکط حضکرت    و یا به صنع  کدتي 1«پس آیا تما سراسگزارید؟. جنگتان حفظ کند

 5.اتاره کرده اس  نوح

ا  قابکل   در عهدنامه مالک اتتر، اهمی  صنعتگران را در کنار تجّار، به انکدازه   امیر مؤمنان

 1.دانند همه مردم را به ایدان مياستوار  کار اند که  توجه دانسته

                                                           

 .1 فجر، آیه .  

 .31و  33توبه، آیه .  

 .65، ص 5 ، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي، . 3

  .81انبياء، آیه . 3

 .5 مؤمنون، آیه . 1

  .13، نامه  نهج البالغه: ك.ر. 6



 

 

 مهفت مجلس بیست و 

 گرایی در جامعه دینی؛ پیامدها و راهکارها خرافه

 *محمدكاظم كريمي

 مقدمه

 خدا  متعال و به وسکیله رسکول خکاتم   اسالم، دین جامعي اس  که تعالیم آن، از جانب 

. تکداوم و گسکتر  یافتکه اسک      بیک  ع کم  و طهکارت    ابالغ گردیده و توسط اهل

جامعی  دین اسالم و وجود تعالیم برگرفته از منابا وحي و عقل، راه را بر انحراف از مسکیر  

تکود ککه    حق سد کرده و تمایل به راه دیگر، م داق خکروج از صکرا  مسکتقیم تلقکي مکي     

 .مراق   از آن، رسال  نگه انان دین الهي اس 

سازد و بکرا    فوذ افدار و رفتارها  انحرافي را فراهم ميها  جد  که زمینه نیدي از آسیب

رود، افتادن در دام خرافاتي اس  که رنگ دین بکه خکود    داران خار  جدّ  به تمار مي دین

هکا و   ها و درمان به موقا آن و نیکز اصکالح نگکاه    ها  این گونه خرافه تناخ  زمینه. گیرد مي

ي وجود دارد، به منظور رهانیدن مسکلمانان  هایي که در این خ وص در جامعه اسالم نگر 

 . ها  آن، از وظایف اصلي م لّغان و مروّجان تریع  برحقّ الهي اس  از خارها و آسیب

                                                           

  .و فرهنگ اسالمي پژوهشگر پژوهشگاه علوٌ *
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 شناسی خرافات مفهوم

و در  6، لفظي عربي به معنا  سخن خوتي اس  ککه پایکه دروغ دارد  «خُرافه»خرافات، جما 

فارسي به معنا  سخنان بیهوده و پریدان که خوتایند باتند و نیز کالم باطکل و افسکانه ککه    

اساسي که بکا   در اصاالح، خرافه ع ارت اس  از اعتقادات بي 2.اصل ندارد، به کار رفته اس 

هکا    با توجه بکه تعکاریف و ویژگکي    6.عقل و مناق و علم و واقعی  سازگار  نداتته باتد

پایکه و اسکاس ککه     باور و گکرایش بکه امکور بکي    خرافه، ع ارت از : توان گف  ن ميمختلف آ

 .اعمال و رفتارها برا  عینی  بخدیدن به آنهاس  از واقعی  نداتته، انجام برخي ا  بهره

 هاي خرافاتابعاد و زمينه

عکاطفي یکا   . 2تناختي یکا معرفتکي    . 6: انسان به لحاظ وجود ، دارا  سه بُعد اساسي اس 

  .رفتار  یا عملي. 6رواني  
ها، باورهکا و عقایکد  اسک  ککه در اثکر برخکورد بکا امکور و          بُعد تناختي، مربو  به آگاهي

نس   به عالم را تدکدیل  آدمي و بینش   کند و به طور کلي، نگر  ها  عالم کسب مي پدیده

 . دهد مي

هکا و   ال تکناخ  پدیکده  هایي اس  که بکه دن ک   ها و گرایش عالیق، انگیزه: بُعد عاطفي، تامل

 . گیرد امور، در وجود انسان تدل مي

بُعد رفتار ، نمایانگر اعمال و رفتار  اس  که پس از کسب تکناخ  و بکاور و نیکز ایجکاد     

 . سازد عالقه و انگیزه نس   به چیز ، او را به سو  انجام رفتار، اعمال یا تدالیفي وادار مي

االطکالق  ککه دارا  اسکما و صکفاتي      عنوان مالکک علکي   برا  مثال، اعتقاد به وجود خداوند به

اس  که عین ذات او هستند، به بُعد تناختي یک فرد مسلمان مربکو  اسک   امکا احسکاس     

تعلق، نیاز و گرایش به چنین وجود با عظمک  و ک ریکایي، ناتکي از بُعکد عکاطفي انسکان، و       

و نیدوکار ، به بعد رفتکار  او   نماز، روزه، دعا، احسان: انجام برخي ع ادات و مناسک مانند

 .مربو  اس 

                                                           

 .66، ص 5  ، جلسان العربابن منظور، .  

 . 836، ص 6 ج  ،نامه لغت ،اکبر دهخدا علي.  

  .15 ، ص 5، ج المعارف تشيع دائرة سيدجوادی و دیگران،  احمد صدرحاج. 3
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 سازيهاي خرافهعلل و انگيزه

 :کم تش دیدگاه مارح اس  ها  پیدایش خرافات در جامعه، دس درباره علل و انگیزه

هکا  دادن انسانعدالتي در باف  جامعه، در سوقاز نگاه برخي، وجود ت عیض و احساس بي. 6

به موهومکات و امکور خرافکي، نقکش بسکزایي دارد  از جملکه آثکار آن، بکدبیني و نالیکدن از          

که در نتیجه ممدن اسک  نکوعي بکدبینى و سکوءظن نسک   بکه دسکتگاه        باتد  مي« روزگار»

 :گوید که ابن راوندى مى خلق  و آفرینش در افراد پیدا تود  چنان

هکاى بسکیار عاقکل ککه     چقدر عاقل  ؛ُِ مَرْزوقااجاهِلٍ جاهِلٍ تَلْق َْمْ عاقِلٍ عاقِلٍ اعْيَتْ مَذاهِبُهُ وَ»

 [امکا رسکند   روند، به سعادت و خوتکى نمکى   و هرچه مى]هاى زندگى آنها را عاجز کرده راه

 «.بینید صاحب همه چیزند هاى احمق که مىچقدر جاهل

خوردن نظکم   هم به هاس  که موجبعدالتي، از دیگر آثار بي«بخ  و اق ال»گرایش به وجود 

اثر بودن عوامل واقعى سعادت، یعني علکم،   ومرج و بىفدرى اعضا  جامعه و اعتقاد به هرج

کککه ادبیککات مککا سرتککار از ایککن  چنککان 2عقککل، تقککوا، سککعى، هنککر و لیاقکک ، خواهککد تککد  

 : هاس  وکنایه گوته

 اگر به هر سکر مویک  دوصکد هنکر باتکد     
 

 هنککر بککه کککار نیایککد چککو بخکک  بککد باتککد   
 

 اوفتککککاده اسکککک  در جهککککان بسککککیار 
 

 6تمیککککز ارجمنککککد و عاقککککل خککککواربککککى
 

 تکککر حکککدیثى تکککنو از ایکککن بوالعجکککب
 

 بخکک ، کوتککش نیککرزد دو جککو    کککه بککى 
 

زمینکه   رجکا را  و خکوف  ویکژه دو عن کر   بکه  ، دروني انسکان  احساسات و ا  عواطفعده. 2

  1.اندپیدایش خرافات ذکر کرده

پذیر ، یدي دیگر از علل پیدایش خرافات بیان تکده  روحیه فرافدني و گریز از مسئولی . 6

اس   به این معنا که آدمي بیدکتر بکه جکا  پکذیر  مسکئولی ِ خکود در جکایي ککه موفکق          

                                                           

 .   ، ص 1شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحكم و درر الكلم، ج .   

 .538، ص 3  ، ج آنار مجموعه مرتضي مطهری، : ك.ر.  

 .، باب اولهلستانسعدی، . 3

 .638، ص  ، ج الميزان في تفسير القرآنسيد محمدحسين طباطبایي، . 3
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ها  خکویش را از طریکق انتسکاب بکه امکور واهکي و خیکالي،        کند کاستيتود، سعي مي نمي

 6.ج ران نماید

هکا   عنوان یدي دیگکر از علکل و انگیکزه    تر نیز بهها  آسانروحیه تن لي و انتخاب گزینه. 1

با این بیان که افراد بکه جکا  ت مکل، تعقکل و     . تمایل جامعه به سو  خرافات ذکر تده اس 

تکر  الوصولتر و سهلها  راح ها، گزینهها  موتدافانه در بررسي علل وقایا و پدیدهدق 

  2.کنندپرداز  ميرا خیال

بر اساس این دیدگاه ککه  . اند   اعتقاد به خرافات ذکر کردهرا عل« تقلید کورکورانه»برخي . 5

  6.باتد تناسان اجتماعي مارح اس ، جامعه بدون تقلید قابل ت ور نمي از طرف روان

یکابي بدکر نسک   داده و     جویي و علک   بعضي عل  پیدایش خرافات را به حس حقیق . 1

اگکر خداپرسک     ،تفاوت بماند وادث بيتواند در برابر عل  ح اند به دلیل آنده انسان نمي گفته

دارد و اگر خداپرس  ن اتد، بکرا  وقکو     منسوب مياو باتد، عل  حوادث را در نهای  به 

 1.کند وجو مي حوادث، سلسله علل خرافي و موهوم را جس 

 گرایی در جامعه دینیپيامدهاي خرافه

تکوان آنهکا را بکه دو دسکته     يها بر حیات دیني جامعه، مک  به لحاظ ارت ا  و ت ثیرگذار  خرافه

 :عمده تقسیم کرد

کردن باورهکا  دینکي و کارکردهکا      سس  و بدخواهانه و به ق د هایي که آگاهانه خرافه. 6

 . دنتو پدیدار مي يدر جامعه دین هاآن

و بکا   نمکود خرافه با هر عنواني، ناپسند و مضر به حال اجتما  اس   اما اگر جامه دین به تن 

تکر و قکدرت    مراتکب سکخ    رنگ و لعاب و توجیه دیني خود را عرهه ککرد، خاکر  بکه   

هکا  مکذه ي    رو، همیده بکدترین نکو  خرافکات، خرافکه     ازاین. تخری ي آن بیدتر خواهد بود
                                                           

 .313، ص 1  ، ج آنار مجموعه مرتضي مطهری، .  

 .همان.  

شناسي  نبرو، روا؛ اتو کالین635، ص  ، ج الميزان في تفسير القرآنسيد محمدحسين طباطبایي، : ك.ر. 3

  .53 ، ص  محمد کاردان، ج  اجتماعي، ترجمه علي

 . 35ص  ،1  ، ج نمونه تفسيرشيرازی و دیگران،  مكارٌ. 3
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ا  موهوم و خرافي، رنگ دینکي بگیکرد، بکر همکه افدکار و ککردار        وقتي اندیده چراکهاس   

 .فدند و از این جه ، اثر تخری ي خواهد گذات انسان  مذه ي سایه خواهد ا

رحلک  ککرد، خورتکیدگرفتگي رخ داد و مکردم      هنگامي که ابراهیم، فرزند رسول خدا»

بکا   خکدا رسکول  گفتند خورتیدگرفتگي، البد به س ب مرگ فرزند پیام ر بوده اس   امکا  

و ثنکا  الهکي،    تنیدن چنین تایعاتي ناراح  تدند و به من ر تدریف بردند و پس از حمکد 

ماه و خورتید را دو آیه از آیات الهي دانستند که به امر خدا در جریان هسکتند و کسکوف و   

  6«. ...توند خسوف، به س ب مرگ یا تولد کسي پدیدار نمي

اعتقاد به جکادو و طلسکم، تکانس و قسکم ، احضکار ارواح و      : هایي چون سان، خرافه بدین

بینکي،   گیکر  و ککف   ، فکال (کهانک  )بینکي و پیدکگویي    ، طکالا (گیکر   جکن )ها  ارت ا  با جن

هکایي هسکتند ککه رواج آنهکا      ها  العکالج و ماننکد آن، از خرافکه    گر ، درمان بیمار  افسون

ها  اعتقاد  جامعه دینکي منجکر خواهکد تکد  چراککه اعضکا         تدن پایه تدریج به سس  به

ا  از  غیرواقعکي ککه بهکره    جامعه به جا  اعتقاد به حقایق امور عکالم، بکه اسک اب ظکاهر  و    

گونه، زمینکه جکدایي از مکاورا  ط یعک  و چدکم امیکد        کنند و این حقیق  ندارند، بسنده مي

گکردد و   ها، فراهم مي داتتن به اس اب ظاهر  و خارجي اتیا برا  برآوردن نیازها و خواسته

 .ها  ایمان دیني جامعه به سستي خواهد گرایید چنین، پایه این

ها  دیني داتته باتد  امکا   تواند ریده در م اني و آموزه ها مي بخدي از خرافه بدیهي اس  که

ها  انحرافکي و خرافکي    ها، به بردات  به دلیل فهم نادرس  یا تحریف در این م اني و آموزه

هایي نیز بدون ارت ا  بکا دیکن خکاص اسک   بلدکه ریدکه در        گردیده اس   اما بخشمنجر 

اما مختلف دارد و ممدن اس  از یک جامعه به جامعکه دیگکر   باورها  قومي و فرهنگي جو

 . سرای  یافته باتد

 :به قول ناصر خسرو

 هکککا  خرافکککات ازو مدکککنو سکککخن
 

 

 

 ککککزان آیکککد تکککو را در آخکککر آفکککات 
 

 در ساح ِ درك دینکي  و نادانسته و بدون ق د بدخواهي ناآگاهانههرچند هایي که  خرافه .2

 .مخرب هستندنقش ده، اما دارا  واقا ت جامعه

                                                           

 .3 3، ص المحاسن، خالد برقيبن محمد احمد بن .  
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هکا  الهکي در وجکود     معنو  و رتکد کمکاالت و ارز     هدف اصلي همه ادیان الهي، تعالي

هکا  دنیکو     ها  دیني و گسسکتن از دل سکتگي   هاس  و این امر، جز با ارتقا  آگاهي انسان

رو، هر آنچه در مسیر رتد و پیدرف  معنو  آدمي وقفه ایجکاد کنکد و او    ازاین. میسر نیس 

یکابي او را   عنوان سد  اس  ککه دایکره کمکال    امور پس  زندگي ماد  مدغول سازد، بهرا به 

 .دارد سازد و او را از رسیدن به سعادت و اهداف متعالي حیات انساني بازمي محدود مي

اعتقاد بکه سکعد و نحکس ایکام و اعکداد، فکال نیکک و بکد زدن،         : بر این اساس، امور  چون

نداتکتن رنکگ سکیاه،       جغکد یکا ککالغ، تکگون    ، تکومي صکدا  (تورچدکمي )زخکم   چدم

سور ، اسرند دودکردن و تخکم مکرغ تدسکتن بکرا       افروز  در چهارتن ه یمني آتش خو 

هکایي  زخم، ص ر هنگام عاسکه و ماننکد آن، از ق یکل خرافکه     دورنمودن بال، م ی   یا چدم

و ناآگاهانکه و  هستند که هرچند در پدیدآمدن آنها ممدن اس  افراد ق د سوء نداتته باتند 

توانکد زمینکه انحکراف     ندانسته به سو  آنها گرایش پیدا کنند، اما اتتغال به چنین امور  مکي 

فدر  و یا ارتداب اعمال خالف تئون اخالقي را به دن ال داتته باتد و یکا سک ب اخکتالف    

میان اعضا  جامعه گردد و از این جه ، با معیارهکا و مکوازین تکرعي و قکانوني ناسکازگار      

 . تواند جامعه دیني را از هوی  و مدار اصلي خود خارج نماید اس  و مي

رو  روبکه  او بکا  سکیدى  اگکر  کنکد،  ق د سفر وقتي مسافر  که در برخي مناطق معتقدند مردم

 سکفر   کنکد،  برخکورد  او بکه  کولى اگر برعدس .ندارد عاق   و اس  توم مسافرتش تود،

 :گویدتهید ماهر  در این باره مي. اس  م ارك

 مکرد  آن علیکه ک   اا کک رهکوان    تکیرازى  آقکاى  على میرزا حاج مرحوم را به مالب این من»

از نظکر  . پسکندیدم  را آن ککه  ککرد  ذکر برایش تاریخى عل  و کرد توجیهى او .گفتم بزرگوار

 در العکاده  فکوق  ایکران  در تکیعه  ککه  الع کاس  بنى به زمان گردد برمى ا  تاریخى ایدان، ریده

 6«.گذاتتند مى جرز الى زنده زنده آوردند، مى گیر هرجا را لذا سیدها و بود اقلی 

 :افزاید تهید ماهر  در ادامه مي

 آمکده  قکم  از که هایىسال آن: گویندکنند و ميا  از خودتان نقل ميایدان همچنین خاطره»

فریمکان،   در. قکم  برگردیم که بود قرار بودیم، مانده که ماه دو یدى از بعد و فریمان، به بودیم

                                                           

 .535ص  ،6  ج  ،آنار مجموعه  مرتضي مطهری،.  
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 نکام  بکه  دهکي بکود   مدکهد،  راه سر و فریمان فرسخى دو در. ن ود زیاد ماتین هنوز وق  آن

 مهمکان  تکب  دو یدي برویم که بود کرده دعوت ما از و بود آنجا ما دوستان از یدى. «نعمان»

 سکوار . بکرویم  اسب با را فرسخ دو این ما که بود قرار. بدویم ماتین سوار آنجا از و باتیم او

 متوجکه  هکا زن ندنکد  خکدا  گفکتم . آیکد  مکى  دارد رو روبه از که دیدم را سیدى تدم، که اسب

: گفک   و گرف  مرا اسب جلوى و آمد. بروم بگذارند اس  محال بدوند، متوجه اگر .بدوند

 بعکد  و «نعمکان » برویکد  خواهیکد  مکى  آیا که بود این او مق ود !گردى نمى بر دیگر تاءاا إن

 و خندیکدم  قم؟ بروید خواهید مى یدسره تاءاا إن یا مدهد، بروید ماتین با اینجا از برگردید

 آن. برگدکتیم  دیگکر  صد بکار  بعد ما. «روم مى یدسره گردم، نمى بر دیگر تاءاا إن نه،»: گفتم

 اى سکوژه  مکن  براى ق ه این بعدها ولى ندادم  بروز دیگران و ام والده به را داستان این وق 

 مکن،  خکود  چیس ؟ بکراى  مزخرفات این چیس ؟ چرندها این آخر که فریمان در بود تده

 هکم  حکرف  ایکن  خود که گف  ک  هم حرفى چنین و آمد سید آمد، پیش اى حادثه چنین یک

 6«.نددیم هاحرف این گرفتار هی  ما و دهد ک مى تدان را انسان

به این دلیل، یدي از محورها  مورد ت کید قرآن کریم پرهیزدادن از قضاوت ناآگاهانه دربکاره  

امور و رویدادها  عالم اس  و هرورت کسکب علکم و آگکاهي و متابعک  از آن را یکادآور      

فرتکتگان  تده اس   از جمله با ردّ قول کساني که عقاید انحرافي درباره وجکود خداونکد و   

انکد، دلیکل آن را جهکل و ناآگکاهي بیکان ککرده و        ا فرزندان خکدا لقکب داده  داتته و مالئده ر

 :فرماید مي

 و خکود  نکه  2 َْذذِباً  إاِلَّ َِقُولُونَ إِنْ أَفْواهِهِمْ مِنْ تَخْرُجُ َْلِمَةً َْبُرَتْ لِآبائِهِمْ واَل عِلْمٍ مِنْ بِهِ لَهُمْ ما»

 اسک   بزرگى سخن این، .آگاهي ندارند و ، علم(پایه سخن خرافي و بي)به این  پدراندان، نه

 «.گویند نمى چیزى دروغ جز و تود مى خارج دهاندان از که

کننکد،   همچنین خداوند رفتار کساني را که بدون علم و آگاهي درباره خداونکد قضکاوت مکي   

 6 مُنيذرٍ  ِْتذابٍ  واَل هُذديً  واَل عِلْذمٍ  بِغَيْرِ اللَّهِ فِي ُِجادِلُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ»: زت  تمرده و فرموده

 «.کنند مى مجادله خدا درباره روتنى، کتاب هدای  و هی  دانش و هی  بدون مردم، بعضي از

                                                           

 .531همان، ص .  

 .1کهف، آیه .  

  .8 حج، آیه. 3
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علکم، هکدای  و کتکاب در ایکن آیکه، بیکان زی کایي دارد و         از عالمه ط اط ایي در بیکان مکراد  

 :فرماید مي

 از حاصکل  علکم  هکدای ،  از مکراد  و عقلى، حج  از در اینجا تاید علم حاصل علم مراد از»

 خکرج  بکه  خلوص خدا ع ادت و بندگى در که تود مى کسانى ن یب تنها که الهى ک  هدای 

 طریکق  از و الهکى  وحى منیر، کتاب از مراد و باتند ک  کرده روتن او معرف  نور به دل داده،

 از دومکى  و عقکل،  راه از یدکى  که اس  علم مالق سوى به گانه، سه طُرُق این و .باتد ن وت

 6«.آید مى دس  به گو  راه از سومى و چدم، راه

ککرده   نهکى  وجود ندارد، یقین و علم بدان که هرچیزى پیرو  از در سوره اسراء نیز خداوند

 2 مَسْذؤُوالً  عَنْذهُ  ْانَ أُولئِكَ ُْلُّ وَالْفُؤادَ وَالْبَََّرَ السَّمْعَ إِنَّ عِلْم  بِهِ لَكَ لَيْ َ ما تَقْفُ واَل»: اس 

بازخواس  قکرار   موردِ دل و چدم و گو  زیرا مدن  پیرو  ندارى، علم آن به که چیزىاز 

 «.گیرند مي

 :این آیه فرمودهباره جناب عالمه ط اط ایي در 

 عمکل  نیکز  و غیرعلمکى  از اعتقکاد  پیکروى  اسک ،  تکر   و قید بدون و مالق چون آیه، این»

 و مدکو  معتقکد  نکدارى،  آن صکح   بکه  علکم  که چیزى به گردد  یعني مي تامل را غیرعلمى

 از پیکروى  اینهکا،  همکه  زیرا مدن  ندارى، بدان علم که را کارى و مگو دانى، نمى که را چیزى

 6«.اس  غیرعلم

ها  دینکي و نیکز سکیره و رو     از احدام و آموزهپیرو  رو، پرهیز از افرا  و تفریط و  ازاین

 ککه خکداى   رگان دیني اس   چنانبزرگان دین، تر  مسلماني و سفار  و توصیه دین و بز

ُولُ آتاُْمُ ما»: فرموده اس  متعال خدا فرمکان   رسول آنچه 1 فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهاُْمْ وَما فَخُذُوُِ، الرََّ

 5«.کنید خوددارى کند، مى نهى آنچه از و بگیرید دهد، مي

                                                           

 . 35ص  ،3  ج  ،الميزان في تفسير القرآنطباطبایي،  محمدحسينسيد .  

  .36اسراء، آیه .  

  .6  ، ص 3 ، ج الميزان في تفسير القرآنطباطبایي،  سيد محمدحسين: ك.ر. 3

 .5حشر، آیه . 3

 . 36ص  ،  ج  ،الميزان في تفسير القرآنسيد محمدحسين طباطبایي، . 1
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همین مقدار جهکل بکرا  تکو     6 عَنْهُبِكَ جَهْلًا أَنْ تَرَْْبَ مَا نُهِيتَ   َْفى»: فرموده امام صادق

 «.ا  کافي اس  که کار  را انجام دهي که از آن نهي تده

 هاي دینی  خرافات و آموزه

ککم   و واقعی  آن اس  که پندارها و اعمال خرافي در میان همه اقوام و ملل به صکورت بکیش  

عالمکه  . باتکد پکاك  رسوخ دارد و هی  جامعه انسکاني نیسک  ککه از وجکود چنکین امکور        

 بلدکه  نیس   ها ترقى خ ایص از پرستى خرافه اند، کرده گمان بعضى که طور آن» :ط اط ایي

 بکه  اعتقکاد  در هکا  غربکى  نگوییم اگر هس   هم ها غربى در هس ، ها ترقى در که قدر همان

  2«.ترند حریص ها ترقى از خرافات،

دانس   اما با وجود این، میکان   بنابراین، جامعه و ام  اسالمي را ن اید از این وهعی  مستثنا

هایي وجود دارد که به دلیل عدم بردات  درسک  یکا در دسکترس     معارف دین اسالم، آموزه

. همگان ن ودن ت یین درس  آنها، موجب بدفهمي و گاه سوءاستفاده بدخواهان گردیده اسک  

را ذات  کنکد  برخکي امکور    خداوند متعال امور عالم را بر اسکاس حدمک  و تکدبیر اداره مکي    

امور را به واسکاه فرتکتگان مقکرب یکا دیگکر      عضي دهد و ب مقدسش بدون واساه انجام مي

رو، نزول باران، نزول رحم ، تدبیر آسکمان و زمکین    ازاین. کند و موجودات تدبیر ميمالئده 

دهد که ال ته ایکن امکر، بکا علکم و قکدرت حضکرت حکق         را گاه به واساه فرتتگان انجام مي

 . نداردمنافاتي 

 مِذنْ  َِحْفَظُونَذهُ  خَلْفِهِ وَمِنْ َِدَِْهِ بَيْنِ مِنْ مُعَقِّبات  لَهُ»: ها فرموده خداوند درباره محافظ  از انسان

 خکدا  فرمکان  از سکر،  پدک   و از روبکه رو او را از ککه  اسک   م مورانى ،آدمي براى 6 اللَّهِ أَمْرِ

قسکم   1 أَمْذراً  فَالْمُقَسِّماتِ» :فرموده اس مالئده در باره تقسیم امور توسط  «.کنند مى محافظ 

                                                           

 .   ، ح31، ص  ، ج الكافيکليني، .  

 .635ص  ،  ج  ،الميزان في تفسير القرآنسيد محمدحسين طباطبایي، .  

 .  رعد، آیه . 3

  .3آیه  ذاریات،. 3
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و درباره تدبیر امور عالم توسکط برخکي فرتکتگان    « .کنند به فرتتگاني که کارها را تقسیم مي

 « .کنند که امور عالم را تدبیر ميمالئده قسم به  6 أَمْراً فَالْمُدَبِّراتِ»: آمده اس 

ا  به دلیل سوءبردات ، فرتکتگان یکا موجکوداتي     ا عدهاند  ام همه اینها، واقعیات عالم تدوین

دانند و بر اسکاس ایکن برداتک  غلکط، بکه       خیالي دیگر را، عامل مستقیم انجام امور عالم مي

جویند و آنهکا را م نکا  اعتقکادات و باورهکا       ساختن موهوماتي در قالب خرافه تمسک مي

کننکد تکا بکه گمکان خکود، از       رفتارهایي مي دهند و مت ثر از آنها اقدام به اعمال و خود قرار مي

سان، زمینه برا  تکرویج و گسکتر  خرافکات در     طریق آنها آفات از ایدان دفا گردد و بدین

 . تود جامعه فراهم مي

ها را به این امر تذکر داده که امور عالم به دسک  و اراده الهکي اسک  و بکدون      خداوند انسان

خوبي و بد  در حق بنکدگان، تنهکا بکه    . دن نیس اجازه حضرتش، ت رف در امور عالم مم

 :تواند بدون اذن او، در امور عالم ت رف داتته باتد کس نمي اراده حق اس  و هی 

 گروهکى  بکراى  خکدا  چکون  و 2 والٍ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ وَما لَهُ مَرَدَّ فاَل َُوْءاً بِقَوْ ٍ اللَّهُ أَرادَ وَإِذا»

 خکدا  از غیکر  اى کننکده  اداره آنها براى و بگیرد را آن جلو  تواند نمىکس  هی  بخواهد، بدى

 « .نیس 

 فَذال  بِخَيْذرٍ  ُِذرِدْوَ  وَإِنْ هُذوَ  إاِلَّ لَهُ ْاشِفَ فاَل بِضُرٍّ اللَّهُ َِمْسَسْكَ وَإِنْ» :فرماید مي در جا  دیگر

 برطکرف  را آن توانکد  نمى او جز کس هی  رساند، تو به زیانى و هرر خداوند اگر 6 لِفَضْلِهِ رَادَّ

 «.گردد اوبخدش  مانا نیس  قادر کسهی  باتد، داتته تو درباره خیر اراده اگر و سازد

 ها و راهکارها خرافات؛ نمونه

دین اسالم درباره خرافات در جامعه و نیکز اتکاره   نگر  افدار و بیان روتن کردن به منظور 

خرافات در جامعه دینکي، بیکان چنکد ندتکه هکرور       به برخي راهدارها برا  مقابله با رواج 

 :اس 

                                                           
  .1آیه  نازعات،.  

  .  رعد، آیه .  

 .15 یونس، آیه . 3
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 (روزگار)زمان . 1

  تایکر و تفک ل،    زخکم،  چدکم   ایکام نحسکات،    یوم نحس،: در قرآن کریم، آیاتي ذیل عنوان

در این قسم ، متناسب با اقتضا  نوتتار، به برخکي ابهامکات   . آمده اس   و مانند آن  سحر

 :تود در این زمینه پاسخ داده مي

  تطيّر یا فال بد زدنـ 

 حسکاب  توم را هامرغ از بعضى و بودند گرفته هامرغ ها ازعرب یا تایّر را بد زدن فال اصل
 فکال  جغد  نواى یا کالغ صداى از نامند و مى «تایّر» را زدن بد فال به همین جه ،. کردند مى
 چنکین  و اسک   محدکوم  از نظر اسالم عنوانى که باتد، و نام هر به این مالب 3.گرفتند مى بد

بکه  . دین اسالم از ابتدا بنایش بر نفي و رد تایّرها  جاهلي بکوده اسک   . ندارد وجود چیزى

 3«.در اسکالم، تایّکر و فکال بکد نیسک      »: فرمکود  با صراح  تمکام  اکرم این س ب، پیغم ر
 منکا  بکد  فکال  از و زدنکد  نمکى  بد فال هرگز و گرفتند مى نیک فال به حضرت همواره امور را

 «.ندن اعتنا آمد، بد دل  به وق  هر 1 فَامْضِ تَطَيَّرْتَ اذا»: کردند مى

 گیکرد  مکى  سخ  تو بر بگیرى، سخ  اگر که اس ا   پدیده تایّر،» :نیز فرمود صادق امام
 68«.اسک   ن کوده  چیکزى  بینکى  مکى  ندنى، اعتنا اگر گیرد و مى آسان تو بر آسان بگیرى، اگر و

کفاره فال بد زدن، توککل ککردن بکه     66 َْفَّارَةُ الطِّيَرَةِ التَّوَُّْلُ»: فرموده همچنین رسول خدا

 « .خداس 
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 گنکاه  طیکره  یعنکى  اسک ،  رفته کار به «کفاره» کلمه اینده»: گویدتهید ماهر  در این باره مي

 6«.برود میان از آن اثر بدنید تا توکل برود، بین از گناه این خواهید مى اگر اس  

در قرآن کریم نیز بر اینده سرنوت  هرکس به دس  خود  اس  و دیگکر  در آن دخیکل   

 َِلْقيذهُ  ِْتابذاً  الْقِيمَذةِ  َِذوْ َ  لَذهُ  نُخْذرِجُ  وَ عُنُقِذهِ  فى طائِرَُِ الْزَمْناُِ انْسانٍ ُْلَّ وَ»: نیس ، ت کید تده

ردن او ساختیم که مکالزم  انسانى را طوق گ ما مقدرات و نتیجه اعمال نیک و بد هر   مَنْشوراً

ریکم ککه   وبر او بیکرون آ  ،و قرین همیدگى او باتد و روز قیام  کتابى که نامه اعمال اوس 

 «.بینددر برابر خود گدوده مي را آن

از ذبکح گوسکفند هنگکام خریکد خانکه و ماننکد آن بکرا  دفکا          افزون بر این، رسول خدا

گوینکد امکام    6.یاد تده اسک  « ذبائح الجن»زخم نهي کرده که در منابا روایي از آن، به  چدم

تکدن از خانکه در    دربکاره خکارج   حضکرت  بغدادى که از دقّاق در پاسخ نامه احمد هاد 

 اهْذلِ   عَلى خاِلفاً الَِدورُ الْارْبَعاءِ َِوْ َ خَرَجَ مَنْ»: کرده بود، نوت  سؤال ماه آخر چهارتن ه روز

ککه   مردمکى  برخالف چهارتن ه، روز که کسى 1 عاهَةٍ ُْلِّ مِنْ وَعوفِىَ آفَةٍ ُْلِّ مِنْ وُقِىَ الطِّيَرَةِ

کنکد و   مکى  حفکظ  بیمکار   و آفک   هکر  از را او خداونکد  رود، از خانه بیرون زنند، مى بد فال

 « .سازدميحاجتش را برآورده 

 گرفک  و امکام صکادق   همه چیز را به فال نیک مکي  اکرم مناق اسالم اس  که پیغم ر

وَلَذاخَيْرَ إِلَّذا خَيْذرُوَ،     ، اللَّهُمَّ لَاطَيْرَ إِلَّا طَيْرُوَ» :مسافرت گفته تود سفار  کرده اس  که هنگام

 نیسک ،  خیرى و بیاید تو ناحیه از آنچه مگر نیس ، بدى فال و طیر !خدایا 5 وَلَاحَافِظَ غَيْرُوَ

  «.نیس  و نگه اني جز تو بیاید تو ناحیه از که خیرى مگر
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 نحوست ایامـ 

 از په   عهاد  آهوا  دربهاره  جها  دو هر آمده و  آرآن جاد دو در ،«نح  یوا» و «نح » کلمه

 فَارََْذلْنا » یها   «.مُسْذتَمِرّ  نَحْ ٍ َِوْ ِ فى صَرْصَراً رِحاً عَلَيْهِمْ ارََْلْنا إنّا» :آنراست بر عیاب ندول

  «.نَحِساتٍ أِّا ٍ فى صَرْصَراً رِحاً عَلَيْهِمْ

 ککه  روزى هکر . انکد تکوم گرفتکه   روز به معنا  آیات این در را «نحس» بیدتر مفسران، کلمه

 زدنکد،  وپکا  دسک   خکویش  اعمکال  عقوب  در و تدند گرفتار خودتان اعمال کیفر به مردمى

اکنکون   1 وَنُذُر عَذابى ْانَ فَكَيْفَ»: کند مى ت ریح قرآن کریم 6.گرفتارند نحسى روز در بدانند

 ناتناسکى  حق عل  به و تدذیب عل  به عذاب   یعنى«ب ینید عذاب و انذار من چگونه اس 

 روز خکودِ  از نکه  ا  تومى ولى بود  توم روز  پس، چنین. بود بزرگ نعم  یک کفران و

 آن در ککه  اى حادثکه  عل  به بلده اس ، ماه یا هفته  روزهاى از روزى که جه  آن از بود یا

 5.تده اس  توم روز این آمده، پیش روز

 و دانکیم  م کارك مکي   تده اس ، واقا روز آن در که اى حادثه اعت ار به را سال روزهاى برخى

 اسک ،  روز این که جه  آن از که نیس  این مق ود   اماتماریم توم مى و نحس را برخى

یکا   پُربرکتکى  حادثکه  یکادآور  ما براى روز، این که اس  این مق ود بلده اس   توم یا م ارك

 از غکدیر  نکه حادثکه   دارد  غکدیر داد  رخ از را خکود  م کارکى  الحجکه،  ذى هجکده . اس  تلخي

 نکه ایندکه   دارد  حسکین  امکام  تکهادت  از را خکود  تومى محرم، دهم. الحجه ذى هجدهم

  1.داتته باتد محرم دهم از را خود تومى امام تدن کدته

چهارتن ه، روز نحکس   3؛فَإِنَّهُ َِوْ ُ نَحْ ٍ مُسْتَمِرٍّ»: درباره روز چهارتن ه فرمود حضرت امیر

:   اما فلسفه آن را وقو  حوادثي بیان کرده که در این روز اتفاق افتاده اس   ماننکد «دائم اس 
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نکزول عکذاب بکر قکوم لکو ،      ، تدن حضکرت ابکراهیم   قتل جناب هابیل، به آتش انداخته

و وقایا دیگکر  ککه در    زکریا، به زندان افتادن حضرت یوسف بن تهادت حضرت یحیي

 6.بیان امام به آنها اتاره تده اس 

 :گویدمي مسعودبنحسن

 بکه  اى سکواره  در همکین حکال،  . بود زخمي انگدتم که حالى در تدم  وارد هادى امام بر»

چون  تدم، وارد وقتى .تدم داخل زحم  با تد و مجروح من کتف که طورى به زد  تنه من

خدا مرا از ترّ ایکن روز  : گفتم هنگام ورود. تد پاره ل اسم از هایى قسم  بود، زیاد جمعی 

 و آیکى  مکى  مکا  خانکه  به: در این حال، امام فرمود !امروز تو بودى تومى روز نجات دهد، چه

 بکا  نکدارد؟  گنکاهى  ککه  گکذارى  مکى روز   نگرد به را خودت گناه زنى؟ مى را حرفى چنین

 از! آقکایم  :گفکتم . ام ککرده  اتکت اه  به سرم برگدک  و فهمیکدم   عقل گویا امام،تنیدن فرمایش 

 .کنم مى استغفار تدم، مرتدب که گناهى

پنداریکد  در  چیس  که آنها را تکوم مکي   روزها و ایام گناه! ا  حسن: گاه حضرت فرمود آن

 گنهدکار  را ایکام  اینده !قسم خدا به !نیس  اعمالتان نتیجه جز رسد،حالي که آنچه به تما مي

 را تکما  خداونکد  ندارد و حالتان به اى فایده توید، قائل نحوس  و تومي آنها براى و بدانید

 و پکادا   خداوند بدان که. کرد خواهدمجازات به جه  سرزنش مخلوقي که گناهي ندارد، 

پس، بکرا  ایکام، دخکالتي در صُکنا     . کندآخرت عاا ميمعیّن در دنیا و  حساب روى را کیفر

  2«.پروردگار قائل ندوید

هکایي چنکد ارائکه     راهنمایي بی  ع م  و طهارتبرا  دفا اثر نحوس ، از سو  اهل 

مَذنْ تَََّذدَّقَ بََِّذدَقَةٍ إِذَا أَصْذبَحَ     »: برا  دفا نحوس  ایام فرموده امام صادق :گردیده اس 

کسي که روز خود را با صدقه آغاز کنکد، خداونکد نحوسک      6 عَنْهُ نَحْ َ ذَلِكَ الْيَوْ ِدَفَعَ اللَّهُ 

یا برا  انجام سکفر در روز  ککه بکه نحسکي معکروف اسک ،       « .کند آن روز را از او دفا مي

 « .صدقه بده و هر روز  خواستي، سفر کن 1 تَََّدَّقْ وَ اخْرُجْ أَيَّ َِوْ ٍ شِئْتَ»: فرموده
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در دوره ترجمکه، بکه   »که تهید ماهر  ت کید کرده، این اس  که  الیل این امر، چنانیدي از د

دلیل عالقه خلفا به نجوم  احدامي و اطال  از سرنوتک  و طکالا خودتکان، از ترجمکه ایکن      

 دسک   ویکژه بکه   بکه  اینها کم کم. کردندگونه آثار از یوناني و هند  و احیاناً ایراني استق ال مي

 مکردم  عامکه  چکون  تکد و  دینکى  و مکذه ى  مسکائل  وارد هکا هنکد   بیدتر دتای و هایهود 

 چنکین  صکادق  امکام  یکا  و امیرالمکؤمنین  یکا  اکرم پیغم ر گفتند مى مثالً آمدند مى پذیرفتند، نمى

 یکک  نکداریم   چیکزى  هکا حکرف  ایکن  از خودمکان،  معت کر  احادیکث  در ما ولى اس   فرموده

 سکند  بدون بوده، اگر و ن وده آن از ق ل که آمده حدیث نام به هفتم و تدم قرن در چیزهایى

 6«.نیس  اسالم به مربو  لذا از نظر ایدان اینها. اس 

آید که در تفدر اسکالمي، زمکان ذاتکاً سکعد یکا نحکس        بند  دالیل دیني به دس  مي از جما

عکالوه بکر   . توان آن را عامل سعادت یا نحوس  یا س ب اندوه و تاد  دانس  نیس  و نمي

 . اند گاه ایام، علل فاعلي خوتي یا ناخوتي ذکر ندده هی  نادر روایات مع وم آنده
 هکا و افدکار  رفتارهکا، عکادت   از بیایکد،  بیکرون  خکود   انسان باید از»: به بیان تهید ماهر 

دارد که باید به عنکوان   گناهى چه زندگي و خانه دارد؟ گناهى چه سیزده. خارج تود زتتش
ککه   چنکان  2«اسک ؟  ساخته کارى چه زدنگره و س زه سمنو از. ارج تددر از آنها خ سیزده به

 مسکائل  ایکن  کنیم ککه  مى استفاده روایات و اخ ار مجمو  یادآور تده اس ، ازاستاد ماهر  
روایکات   در سکه  که هر چیز سه به وسیله دارد، اگر یا و ندارد انسان زندگى در ت ثیرى اساساً

 بکین  از آنهکا  دادن، اثکر  صکدقه  و الهکي  اولیکا   به تدن متوسل خداوند، به توکّل هس ، یعني
 6.رود مى

 نیک در ا :بود، فرد  نزد حضکرت آمکد و عکر  ککرد    نهروان عازم  نامؤمن ریامگاه که  آن
گکاه   آن دو سه ساع  از روز بگکذرد،  اقالً دیبگذار ،نماییدمل  ت ياندک د،یحرک  ندن  ساع 

هرککه در   کنکد  يچون اوها  کواکب دالل  مک   :گف . حضرت س ب را پرسید !دیحرک  کن
 ارانشیک بکر او و   يسکخت  انیک خواهد خکورد و ز   دس تاز دتمن  ،حرک  کند  ساع  نیا

و بکه مق کود    توید پیروز مي د،یحرک  کن میگو يکه م ياگر در ساعت يول  وارد خواهد تد
 .دیرس دیخواه
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: گفک  ماده؟  ای  ا  نر اس  کره یيبگو يتوان يم. آبستن اس  ،اسب من نیا: حضرت فرمود
ککس    یهک  :دیگو يم قرآنچون . يتوان ينم ،یيگو يدروغ م: فرمود. توانم يم ،اگر حساب کنم

 خکدا  رسکول . اس  دهیچه در رحم آفر داند يخداس  که م .س یجز خدا از نهان آگاه ن
در چکه   يفهمک  يو مک  يعالم آگاه  ها انیکه بر همه جر  تو ادعا دار ایآ .ندرد یيادعا نیچن

. نکدارد   ازیک به خدا ن ،به تو اعتماد کند ياگر کس !رسد يتر م  ،و در چه ساع  ریخ،  ساع 
  منجکر بکه کهانک  و ادعکا    ککه   دیک بروماالکب   نیک م ادا دن ال ا :به مردم خااب فرمود ،بعد
 ،و ککافر  باتکد  مکي  کافر فیرد هم ،ساحر اس  و ساحر فیرد هم ،کاهن. تود يم یيگو بیغ

بکر توککل و    يو چنکد جملکه دعکا م نک     دس  به دعا بردات  حضرت گاه آن. در آتش اس 
 مخ وصکاً  مکا : تکناس ککرد و فرمکود    رو به سکتاره  سرس. قرائ  کردمتعال   اعتماد به خدا
  6.میکن ياعن حرک  م نیهم ،و بدون درنگ میکن يتو عمل متوصیه برخالف 
 .گیر  دس  یاف  و فتنه خوارج را دفا کردجنگ، امام به پیروز  چدمدر این 

 دعا و نيایش. 2

یدي از بارزترین تفدرات اسالمي، نیایش اس  که نکه تنهکا موجکب پیکدایش قکرب معنکو        
بکارد، دعکا    طورکه ابر مي اس ، بلده در برآوردن بسیار  از نیازها، سهم بسزایي دارد و همان

  .دعامل اجاب  خواهد بو

اگکر مردمکان در    2 غَذدَقاً  مذاءً  لَأََْذقَيْناهُمْ  الطَّرِقَذةِ  عَلَي اَْتَقامُوا لَوِ وَأَنْ»: فرماید قرآن کریم مي

بکین پرسکتش و نیکایش و     «.کنیم مند مي صرا  مستقیم پایدار باتند، آنها را از آب فراوان بهره
  .یوند تدویني برقرار اس ها  فراوان، پ اعتدال اخالقي مردم با آمدن باران و جوتش آب

 عقل و دین. 3

 هذذِِِ  قُذلْ » :و جهل و خرافه، به حریم تعکالیم آن راهکي نکدارد    اسالم، دین  علم و عقل اس 

 بکا  پیکروانم  و من که اس  این من، راه :بگو 6 اتَّبَعَني وَمَنِ أَنَا بََّيرَةٍ  عَلى اللَّهِ إِلَى أَدْعُوا  ََبيلي

به همکین سک ب، بکرا  ت یکین و ابکالغ      « .خوانیم مى خدا به سوى را مردم همه کامل ب یرت

                                                           

 . 35، ص    ، ج الشيعه وسائلحرّ عاملي، .  

  .6 جن، آیه .  

 .18  آیه یوسف، .3
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برهکان، خاابکه و جکدل نیدکو سکفار  ککرده       : ها  معت ر همچون معارف آن، تنها به رو 

 :اس 

مکردم را بکا    6 أَحْسَذن  هِذيَ   بِذالَّتي  وَجذادِلْهُمْ  الْحَسَذنَةِ  وَالْمَوْعِظَذةِ  بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ ََبيلِ  إِلى ادْعُ»

 مجادلکه  نیدکوتر  طریکق  به مخالفان با وبه راه پروردگار خویش بخوان و اندرز نیدحدم  و 

دهنکد و میکان آنهکا     ها  مختلف را گو  مکي  از سو  دیگر، به کساني که آرا و دیدگاه« .کن

 فَبَشِّذرْ »: ، بدکارت داده اسک   نمایند کنند و از بهترین آن نظرها پیرو  مي آگاهانه قضاوت مي

 يسکخن هکر  آنان ککه    دهبدارت ببندگان مرا  ،پس 2 أَحْسَنَه فَيَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ َِسْتَمِعُونَ ذِنَالَّ عِبادِ

 «.کنند ميپیرو   را بهترین آن، تنوند را مي

« لقوم یعقلکون »، «فال یتفدرونأ»، «فال یتدبرونأ»: چونتعابیر  ها و  واژهالهي، سرتار از آیات 

کننکد و   ردگرایي دعکوت مکي  ند و به اندیدیدن و خِهستبار معرفتي و ادراکي اس  که دارا  

روح حکاکم بکر    راعقل و اندیده سان، اسالم  باتند و بدین  مير برانگیزاننده خردورز  و تدبّ

 .قرار داده، همواره بر آن ت کید دارد داران دیندیني رفتارها  

انکدوز    به تناختن، اندیدیدن، علم و معرفک   به صورت گسترده نیز بی  سنّ  اهلدر 

 رسکول خکدا   .تده اس سفار   اجتماعي و ها  دیني، اعتقاد ، اخالقي در همه عرصه

  :فرماید مي

خداونهد بهه     ؛ مَا قَسَمَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ؛ فَنَوْ ُ الْعَاقِذلِ أَفْضَذلُ مِذنْ ََذهَرِ الْجَاهِذل     »

داری  زنهده  خهواب عاآهل، از شهب   په ،   .ندگان خوی  چیدی برتر از عقل نبوشیده استب

 «.نادان برتر است

 :فرماید ميخااب به هدام  امام صادق

ُذلُ وَالْأَنْبِيَذاءُ    : إِنَّ لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ» وَالْأَئِمَّذةُ،   حُجَّةً ظَاهِرَةً، وَحُجَّةً بَاطِنَةً، فَأَمَّذا الظَّذاهِرَةُ فَالرَُّ

یرهی حجهت ظهاهری و دیگهری     : خداوند بر بندگان دو حجهت دارد   ؛وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ

 «.حجت ظاهری، رسوالن و انبیا و ائمه هستند و حجت باطنی، عقل است. حجت باطنی
                                                           

 .1  نحل، آیه  . 

 .8 ل  5 ات زمر، آی . 

  .  ح  ،5 ، ص   ج ،الكافيکليني، . 3

 .  ، ح 31ص  همان،. 3
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 :ککرد  عر  رسید و صادق امام خدم  روزى اعین، بن ةزرار برادر اعیَن، بن ع دالملک

را رصکد   سکتارگان  یعنکي اوهکا    ککرده اسک     ایجاد وسواس من در و ام تده نجوم گرفتار

 بکرود،  تکمال  از تکود و یکا اگکر    مکى  چنین برود، جنوب طرف از امروز اگر کرده که مثالً مي

 تکود   فلج ا  زندگى که بود تده س ب این و. ناچن ازدواج، و اس  چنین مسافرت، .چنین

 روز دیگکر  بکود،  عقکرب  در قمکر  روز یک [و]بود  نحس بود، ماه چندم  مثالً روز، یک چون

 . بود رو پیش در ستاره فالن

 هکا کتکاب  ایکن  تمام روى مى اعن کنى؟ مى اعتنا چیزها این به: فرمود تعجب کمال با حضرت

 6.زد آتش جایک را هاکتاب تمام رف  بود  امام امر. زنى مى آتش جایک را

معرفک   بکه  بخدکي   عمکق آوردن به عقالنی  دینکي،   رو :اتآسیب خرافرف  از  راه برونتنها 

ها  دیني و احیا  اندیده و بینش اسکالمي،   اسالمي، بازتناسي و بازساز  مفاهیم مهم آموزه

ادبیکات   بکا ب اجذ دینيو تولید متون  در بین مردم تناس زمان و روحانی  آگاه فعالحضور 

 .علمي و معقول خواهد بود ها  ع ر  و محتوا  کامالً نوآمد و قالب

 :بخدیم پایان این نوتتار را با سخني حدیمانه از ره ر معظم انقالب زین  مي

بنده خیلي مت سفم که بگویم در این سه چهار سال اخیر، برخي کارها در ارت ا  با عکزادار   »

هکایي را  کار. انکد  غلط آن را در جامعه ترویج کرده هایي به ماه محرم دیده تده اس  که دس 

عنکوان مثکال، در     آیکد  بکه   دهند که هرکس ناظر آن باتد، برایش سؤال به وجود مي رواج مي

الناس معمول بود که در روزها  عزادار  به بدن خودتکان قفکل    االیام بین ط قات عوام قدیم

از امکا بک  . ال ته پس از مدتي، بزرگان و علما آن را منا کردند و این رسم غلط برافتکاد . زدند مي

وکنار ایکن کدکور،    مجدداً ترو  به ترویج این رسم کردند و تنیدم که بعضي افراد، در گوته

دهنکد؟ مکا    این، چه کار غلاي اس  که بعضي افراد انجکام مکي  . زنند به بدن خودتان قفل مي

ا   تما ب ینید درباره م احث مربو  به تیعه، چه کتب استداللي قکو  . اهل مناق و استداللیم

مرحوم عالمه امیني در زمان مکا   الغدیر الدین و نیز ها  مرحوم ترف کتاب. ده اس نوتته ت

 2«.آرمه و مستحدم اس   تدیا، این اس  سر تا پا استدالل، بتون

                                                           

 (با اندکي ویرایش. )538ص  ،6  ج  ،آنار مجموعه مرتضي مطهری، .  

 .6  ، ص 353 ، آبان 3فصلنامه پایش سب  زندهي، ش ، «های عزاداری در کالٌ رهبری بایسته».  



 

 

 مشتهمجلس بیست و 

 زبانی دولت و ملت، همدلی و هم

 *نيا دكتر رضا عيسي

 اشاره

 مقدمه

هکا و  درگیر : جمهور  اسالمي ایران از زمان ت سیس تاکنون، با مددالت فراواني، از جمله

ایکران و   ها  ترکمن صحرا، کردستان، آذربایجان و خلق عکرب، جنکگ عکراق علیکه    آتوب

ا  چون تروریسم، مواجه بوده اس   ولي با ره کر    کننده مددالت اقت اد  و مسائل نگران

و مقام معظم ره ر  و با همدار  و همیار  مل  تکریف، توانسک     بادرای ِ امام خمیني

هکا   که هرچه جمهور  اسالمي جلوتر رفک ، نقدکه   طور  آید  بهچیره بر تمامي مددالت 

هکا  ره کر، توأمکان بکا     تر تکد و ال تکه تیزبینکي   دس  انقالب عظیم، پیچیدهدتمنان برا  ت

وقک  دتکمن را    بنکابراین، ن ایکد هکی    . نمودن آن، موفق بکوده اسک    همراهي مردم در خنثا

 .برنامه فر  نمود  بلده همیده باید نس   به دتمن، هوتیار و اهل تدبیر بود بي

                                                           

  .عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوٌ و فرهنگ اسالمي *
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سکال  »را  6611کردنکد، سکال   ر  مدکاهده مکي  ها  مهمي که ره  با توجه به مسائل و چالش

فرمکا   حساسي در ایکران، مناقکه و جامعکه جهکاني حدکم     اوها  اند  سالي که نامیده« همدلي

 ماننکد  همکراه اسک     هکایي چنکد  باتد  چون از سویي جمهور  اسالمي ایران با فرصک   مي

مجلکس  آن در انتخابکات مجلکس تکورا  اسکالمي و     هکا    همراهي مردم با نظکام و هکدف  

اما از سو  دیگکر،    وجود آمده اس   که در دوران تحریم به  ها  علمي پیدرف  نیز خ رگان،

ها  اقت کاد مقکاومتي   ا ، تحقق سیاس تحریم در قالب مذاکرات هسته: هایي چون با چالش

رو  مسکلمان در کدکورها  جهکان اسکالم روبکه      هکا    ها بین ملک   ها و منازعه و نیز اختالف

 . هستیم

 ،ها  جناحي و گروهکي    مقابله با دتمنان، ایستادگي در برابر توطئه آنان و رفا اختالفبرا

اعتماد ، به وحکدت و یدرکارچگي و همنکوایي و اعتمکاد      ها  اجتماعي و بيکاهش تداف

در . باتکیم  گانکه نیازمنکد مکي   هرچه بیدتر دول  با مردم، و مردم با دول ، و حتي قکوا  سکه  

نامگذار  تد تا بتوان بکه ایرانکي   « سال همدلي»ره ر فرزانه، امسال به  همین راستا، با درای ِ

 ،پیدکرف  اقت کادى  : یافتن به آرزوهایي چکون  دس . مقتدر، عزیز و با تدوه دس  پیدا کرد

، ى و اقت کادى یعکدال  قضکا   و نیکز هاى علمکى  جهش ،المللى اى و بیناقتدار و عزّت مناقه

 .خواهد یاف تحقق  میان مل  و دول  هاى صمیمانه همدارى فقط به واساه

 :تناسي، با پنج نهاد اجتماعي مواجه هستیمدر رویدرد جامعه

در این میکان، نهکاد خکانواده،    . دین. 5  (سیاس )دول  . 1اقت اد  . 6آموز   . 2خانواده  . 6

اسک  و هریکک بکرا  تحقکق و     تکرین نهکاد   ترین نهاد اجتماعي، و نهاد دول ، عالي کوچک

باتکند  مکثالً همکدلي در نهکاد خکانواده، موجکب درك       استمرار خویش، نیازمند همدلي مکي 

در سایه همدلي مدکدالت زنکدگي بکا موفقیک      . تود ها  قل ي اعضا  خانواده مياحساس

ها  کدور ، همچکون سیاسک    در نهاد دول  نیز تحقق سیاس . تودپد  سر گذاتته مي

رهنگي و اجتماعي، در گرو همدلي و همزباني بکین  داخلي و خارجي یا سیاس  اقت اد ، ف

 .گانه با یددیگر ممدن خواهد بوددول  و مردم یا همدلي بین دولتمردان  قوا  سه

برا  رسیدن به همدلي، باید دول  و مل  به اصولي پای ند باتند تا بتوانند به آن نایکل آینکد    

 ، پاسکخگویي، عکدال  و   رمکدا  قکانون  تکفافی ، قکانون و  : از جانب دول ، اصکولي چکون  

و از  ،دار  و مدکورت   ، اعتماد سیاسي، وفا  به عهد و امانک  پذیرلی ئومس ورز ،عدال 
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، وفادار  به حدوم ، خیرخکواهي،  احساس برابر  مدارک ،: جانب مل ، اصولي همچون

 .در برابر قانون بودن دادن و مایا پای ند  به رأ 

ا   دستیابي به نظامي که حیات سیاسکي و اجتمکاعي  ساز  این اصول، مساو  اس  با  عملي

ندا ، امیدوار ، اطمینکان و توسکعه   : گذار  تده باتد که پیامدهایي مانندبر پایه همدلي پایه

 . پایدار را خواهد دات 

 زبانی و همدلی  هممعناي 

 یعني اینده احساس طرف مقابل را درك کنکیم ( Empathy) همدليتناسي،  در رویدرد روان

  امکا بکرا  بیکان    و دنیا  فرد دیگر  بنگکریم نگر  بلده از  ،مسائل را نه از منظر خودمان و

در دفتر سوم هکمن بیکان   . گیریم تناختي، از اتعار موالنا مدد مي جامعه معنا  همدلي از نظر

 :سراید، ميداستان هدهد یا مرغان و حضرت سلیمان

 چکککون سکککلیمان را سکککراپرده زدنکککد  
 

 خکککدم  آمدنکککد جملکککه مرغکککانش بکککه 
 

وقتي حضرت به ن وت و حدوم  رسید، مرغان، یعني مل  و افراد، همگي برا  خدم  بکه  

ربودند، برا  این بکود ککه   اینده آنن از هم گو  س ق  مي. گرفتندو  از یددیگر س ق  مي

 :دانستندو از جنس خود ميخویش حضرت را از 

 زبکککان و محکککرم خکککود یافتنکککد  هکککم
 

 جککان بدککتافتند یککک بککه   پککیش او یککک  
 

 چیکک  جمله مرغکان تکرك ککرده چیکک    
 

 بککا سککلیمان گدککته اَف ککح مِککن اَخیککک    
 

وبکش بکا همکدیگر     وقتي مرغان یک منفع  برتر و عام و در ساح ملي را دیدنکد، از خکو   

 . گفتندگذر کردند و با حضرت گداده سخن مي

 زبککاني خویدککي و پیونککد  اسکک   هککم
 

 مَککرد بککا نامحرمککان چککون بنککد  اسکک     
 

 زبکککان ا  بسکککا هنکککدو و تکککرك هکککم 
 

 ا  بسکککا دو تکککرك چکککون بیگانگکککان    
 

 پککس زبککان محرمککي خککود دیگرسکک   
 

 زبکککاني بهتکککر اسککک   همکککدلي از هکککم  
 

 غیکککر ناکککق و غیکککر ایمکککا و سِکککج ل  
 

 دل صککککدهزاران ترجمککککان خیککککزد ز   
 

ها  دیگر را حتي وقتکي بکا    بتواند انسان تااینده فرد بتواند زندگي را درك کند همدلي یعني 

 .او بسیار متفاوت هستند، برذیرد و به آنها احترام گذارد
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 زبانی و همدلی، در کجا و با چه کسی؟ هم

را ککه   کسانى. تده پای ند باتند توان همدل بود که به اصول و م اني پذیرفته تنها با کساني مي

 .انکیم دمکي خکارج  همکدلي  از دایره  بیگانگان هستند،  مدتاق سلاهو کنند  براى دتمن کار مى

 حرکک   تکدنند و در جهک  خواسک  دتکمن     کسانى که در قول و عمل، وحکدت را مکى  

تکوان همکدلي و   هسکتند، هرگکز بکا آنکان نمکي     بلندگوى افدار و اهداف دتکمنان  یا  کنند مى

در راه  و زنکد  گوید، از زبان مل  حکرف مکى   کسى که سخن مل  را مى همدار  دات   اما

بکرایش داراى اهمیک     و پیدکرف  علمکي ملک     ل ایراناستقال و دارد برمىگام م الح مل  

  .همدلي اس  ، تایستهاس 

توان به سکو  همکدلي یکا رفتارهکا  همدالنکه گکام برداتک  ککه         با کساني و در فضایي مي

 :دنها  زیر را داتته بات ویژگي

 داتتن مردم جامعه   دوس . 6

 پای ند به اصول تحمل افراد کدور با رویدردها  مختلف و حتي مخالف  اما . 2

 روابط بین مردم، بدون پرخاتگر  . 6

 تدن برا  اعضا  جامعه یا تهروندان  احترام قایل. 1

 بودن  تنونده خوب. 5

 احترام نهادن به دیگران . 1

 خودآگاهي و خودتناسي بیدتر . 3

 ندردن برا  رسیدن به اهداف و نقاب بر چهره نداتتن  بودن  یعني نقش باز  صادق. 3

 ها  طرف مقابل درك نیازها و توانمند . 1

 گونه که هستند  تحمل افراد مختلف و مخالف و پذیر  آنها همان. 68

 .تحمل آرا  مخالف. 66

                                                           

، در مراسم هفلدهمين سلالگرد ارتحلال حضلرت املاٌ خمينلى       مقاٌ معظم رهبری بياناتبرداشتي از .  

 3/3/ 381. 



 

 

 

 
   363  زبانی دولت و ملت، همدلی و هم: مجلس بيست و هشتم

 

 مبانی و اصول همدلی دولت و ملت

پیدا کنند  چون به تع یر موالنا، زبان محرمکي، زبکان دیگکر    « محرمي»دول  و مل  باید زبان 

زبکان محرمکي،    .هکا باز  افتد  نه بر پایه خون و نژاد یا گروهفاق مياس  که بر پایه همدلي ات

پکس، وقتکي   . دن ال ایران برا  ایرانیان اس  و نه برا  گروه خاص و یا فالن جنکاح سیاسکي  

دول  و مل  به این مرت ه از هم ستگي و انسجام رسکیدند، دیگکر نیکاز  نخواهکد بکود ککه       

ها بر م نا  رتوه، ریاکار  و نیرنکگ بکا   تزویر، و مل  زر، زور و: چون يها با ابزارهایدول 

دان را از همدیگر طلب نمایند  بلده وقتي به زبکان  های خواستهب ستان داتته باتند و یا  هم ب ده

، بکا هکم   (ه ط و نوتکته )محرمي و همدلي مجهز تدند، از ابزار  غیر از ناق، ایما و سجل 

صکدهزاران  »: توان این تعار موالنا را ماکرح ککرد  مراوده خواهند دات  که در آن لحظه، مي

 .«ترجمان خیزد ز دل

اند و برا  تحقق همدلي میکان دولتمکردان و تکهروندان، نیازمنکد      اصول و م اني همدلي کدام

باتکیم؟ پاسکخ را در دو سکاح دن کال      کردن چه اصولي از طرف دولک  یکا ملک  مکي     عملي

ا  ککه ملک    اصول و م اني. 2باید رعای  کنند   اصولي را که دول  و دولتمردان. 6: کنیم مي

 .باید به آن پای ند باتند

 اصولی و مبانی دستيابی دولت به همدلی. الف

اگر این اصول از طرف دول  رعای  گردد، نظام سیاسي به همدلي دس  پیدا خواهکد ککرد   

 :اند از و با رسیدن به همدلي، پایدار  نظام تضمین خواهد تد  برخي از اصول، ع ارت

 شفافيت. 1

 وبیانگر ایجاد اعتماد متقابل بین حدوم  و عامه مکردم از طریکق تک مین اطالعکات      ،تفافی 

یعني آزادگذاتتن جریکان   ،تفافی  .باتدکافي مي تضمین دسترسي آسان به اطالعات الزم و

. بودن آن برا  همکه کسکاني ککه در ارت کا  بکا ت کمیمات هسکتند        قابل دسترس اطالعات و

ایدکان بکه   . توان به سخنان ره ر  در باره توافقات لکوزان اتکاره داتک    درباره این اصل مي

مکذاکرات   خ وص نخ گان را در جریکان جزئیکات   هکه باید مردم و ب کنندمي مسئوالن ت کید

  ا  وجکود نکدارد  زیرا هی  چیکز محرمانکه    کنندآگاه قرار دهند و آنها را از واقعیات  ا هسته
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م کداق همکدلي مسکئوالن بکا مکردم       ،ان قراردادن مردم و نخ گان از جزئیکات در جری چون

 :فرماید ره ر معظم انقالب مي. باتد و این یعني اصل تفافی  مي

وجود آورد و رتد داد که تکرایط  ه بلده باید آن را ب  یک موهو  دستور  نیس  ،همدلي»

سکاز  بکدین    ال ته تکفاف   «.وجودآمدن همدلي با مردم اس  هفرص  مناس ي برا  ب ،کنوني

معنا نیس  که مسائل امنیتي و اسرار و اطالعات نظامي کدور در اختیار همگکان قکرار گیکرد    

 .ناپذیر  در پي خواهد دات  چراکه این کار، هررها  ج ران

 يمدار قانون. 2

اسکتثنایي بکین    یعني اجرا  قوانیني ککه بکرا  همکه سکودمند اسک  و       ،مدار قانون قانون و

هکا  متکداول   هم بر اساس حقوق پایکه انسکاني و مالحظکه ارز     آن ،ن ودن تهروندان قائل

بازسکتاندن حقکوق    ،یدي از تعهکدات دولک  بکه تکهروندان     .گیر  در اجرا  قوانینسخ 

 2.باتدستمگران مي از ستمدیدگان

 پاسخگویی. 3

در . سکخگو باتکند  برابر عموم مردم پا در، باید خ وصي و مدني ،يگیران بخش دولتت میم

گونکه   گذار  اس  و هکی   دار  وخدم  به مفهوم امان  ،مدیری  دمراني وح تفدر اسالمي،

امکین و پاسکدار    ،و ککارگزاران  زمامکداران  رو، ازایکن . جویي و تحدّکم در آن راه نکدارد   سلاه

 . باتند مي حقوق مردمان و در برابر آنان مسئول و پاسخگو

نعمک  انقکالب و دولک  را ککارگزار      مل  را کارفرما و ولکي مقام معظم ره ر  همن اینده 

 ،تکرین آنهکا   ککه مهکم   دارنکد  هکایي  ویژگکي  ،ککارگزار و کارفرمکا  »: فرمایکد کند، ميمعرفي مي

تکاید بکر هکیمن      «.کارفرماس  ساز  و پاسخگویي کارگزار نس   به و تفاف دهي گزار 

 .نامگذار  نمودندرا سال پاسخگویي سه قوه  6636اساس بود که ایدان سال 

                                                           
ای و تحويت  انقالب درباره مسئله هستهسخنان رهبر معظم رساني دفتر مقاٌ معظم رهبری،  پایگاه اطالع.  

 http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13060 :، نشاني صفحه اینترنتيیمن

 ؛ظللوٌٍ مَ يسَغَبِوَ ظالمٍ ظَّهِکَ يلعَ واقارّیُي َْن ماءِلَالعُ يلَعَ ا ُ ذَخَْ» :دیفرمايم يعلاماٌ  ،باره نیا در . 
 دهانیسلتمد  یينوايب و ستمگران يباره شكم مقابل در قدرت، صورت در که هرفته مانيپ انیدانا از خداوند
  (3 خطبه ،هالبالغ نهج :ك.ر) «.ننديننش خاموش

 :، نشاني صفحه اینترنتيش353 مناسبت حلول سال  بيانات رهبر معظّم انقالب اسالمى به . 3
 http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id 
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 ورزيعدالت. 4

 را بکرا  همگکان  برابکر   يهکای  فرص  تهروندان، ده دول  جه  به ود رفاهیعني این  ،عدال
  عکدال  اسک    ،تکرین مالککش   سیاس  مالك دارد و مهکم  ،در ادبیات اسالمي. فراهم نماید

ادبیکات  « .اسک   عکدال   ،معیار سیاسک   6 ماِلوُ السَّيِاََةِ الْعَدْلِ» :فرمایدمي حضرت علي

چراککه   باتکد  جکویي حکاکم مکي    نفي سلاه و برتکر   آن اس ،دن ال  به ا  که تیعهسیاسي

دادن اسک    آنان مسلّام، از مکن فرمکان   م ادا بگویي اکنون بر»: گویدبه مالک اتتر مي علي
یکن و  در دل و خرابکي در د  یکافتن فسکاد   عین راه چنین گفتار ، زیراکردن   و از آنان اطاع 

برپا داتتن عکدال  را عامکل ث کات    حضرت  2«.اس  [در قدرت] تدن تغییر و تحول نزدیک

بکه برپاداتکتن    ،هکا    ث ات و پابرجکابودن دولک   ثباتُ الدُّولَ بإقامَةِ َُنَنِ الْعدلِ» :دانستهها  نظام

کنکد و مسکتحدم    ها را حفظ نمکي  دول  ورز ، هرگز چیز  چون عدال »و   «.عدال  اس 
   «.مردم اس  نگهدارنده و بخش حدوم  نظام ،عدال » اصوالً  «.دارد نمي

 يپذیر مسئوليت. 5

و تکال  نماینکد    ها  عمکومي حساسکی  داتکته باتکند    مدیران حدومتي نس   به خواسته
فضایل اخالقي حسد، از جامعه زدوده تود و در عو ، و فقر، بیدار ، دروغ : رذایل، یعني

درباره مسکئولی  انسکان، در فرهنکگ اسکالمي     . پایه هم ستگي اجتماعي و سیاسي قرار گیرد

از خکدا بترسکید دربکاره    »: فرمایکد مکي  ها  بسیار  تده اس   از جمله امام علکي توصیه
  1«.ها و چارپایان مسئول هستید بندگان خدا و تهرها  او  زیرا حتي نس   به سرزمین

 :نو  مسئولی  مواجه اس  آدمي با سه
                                                           

 .6  ، ص 6، ج ، شرح غرر الحكم ودرر الكلمین محمد خوانساریالد جمال . 

 .165، ص 13، نامه نهج البالغهترجمه  ي،محمد دشت . 

 . 31 ، ص3ج  ،شرح غرر الحكم ودرر الكلمخوانساری، . 3
 .51 ، ص1همان، ج . 3

 (31، ص  ، ج شرح غررالحكم: ك.ر) «.اَلْعَدْلُ نِظاٌُ ايُمْرَةِ»: فرماید مي اماٌ علي .1
 «.الْعَدْل قَواٌُ الرَّعِيَّةِ» :35همان، ص  .6

ابن )« . اتَّقُوا اللَّهَ فِي عِبَادِهِ وَ بِلَادِهِ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِم»: فرماید مي حضرت علي. 5

، خطبله  133، ص نهلج البالغله  ؛ فيض ايسلالٌ،  68 ، خطبه 88 ، ص  5، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ابي

 (65 ، خطبه  3 ، ص نهج البالغه؛ صبحي صالح، 66 
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در این باره گفته تکده ککه هکرکس قکدر خویدکتن را       :مسلولیت در مقابل ویدان خود. 3

رسکتگار  انسکان، بکه پکاك       .کدکاند تونده به پستي نمکي  را به س ب امور فناخود تناخ ، 

 .از هر نو  پلدتي و بدکار  اس   داتتن نفس نگه

گ اسالمي در بکاب مسکئولی  در مقابکل اجتمکا ، در     در فرهن :مسلولیت در برابر ایتماع. 2

 : پنج ساح سفار  تده اس 

رسکول  . گذاتکتن بکه مکال، جکان و نکاموس یدکدیگر       کردن و احترام احساس مسئولی  .الف

و اموالتان بر یددیگر، مانند احترامکي اسک  ککه امروزتکان در     ها  جاناحترام »: فرمود خدا

  «.وجو کند اعمالتان پرس   که خدا را مالقات کنید و ازاین ماه و این سرزمین دارد  تا روز

باتکد ککه   تعاون و همدار ، دومین ساح از سکاوح مسکئولی  در مقابکل اجتمکا  مکي      .ب

مسلمان، سي حق برگکردن بکرادر   »: فرمایدمي پیام ر  .خداوند به آن سفار  نموده اس 

او را از ستم باز دارد و اگکر مظلکوم    باید او را یار  رسانده، اگر ظالم اس ،... مسلمانش دارد

  «.اس ، برگرفتن حقش کمک کند

  .جامعه احساس مسئولی  کندافراد تهروند مسلمان باید در رفا گرفتار   .ج

همکه یکاور و    ،مکردان و زنکان مکؤمن   »: فرمایکد  خداوند مکي . امر به معروف و نهي از مندر .د
 1«.کنند خلق را به کار نیدو وادار و از کار زت  منا مى .دوستدار یددیگرند

                                                           

مَن عَرِفَ قَلدرَ نَفسِلهِ لَلم    »: فرماید مي اماٌ علي. 331، ص 1، ج شرح غررالحكمخوانساری، : ك.ر . 

 «.یُهنها بِالفانِياتِ

هرکس نفس ناطقه خود را از هناه ؛ وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها، قَدْ َْفْلَحَ مَنْ زَکَّاها»: 1 ل   5شمس، آیه : ك.ر.  

پليلد   [بله کفلر و هنلاه   ]و هرکه او را . رستگار خواهد بود[ در دو عالم] یقين به ،و بدکارى پاك و منزه سازد

 «. زیانكار خواهد هشت [در دو جهان]البته  ،هرداند

 . 88، ص  5 ، ج  وسائل الشيعهحرّ عاملي،  .3

 « .وَي تَعاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَ الْعُدْوان  وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى»:  مائده، آیه  .3

 . 111، ص  8، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي،  .1

مَن ْصبَحَ يیَهتَمُّ بِأمُورِ المُسلِمينَ فَلَيسَ بِمُسلِم وَمَن سَمِعَ رَجاَلً یُنادی یَالَلمُسلِمينَ فَلَم »:  3 همان، ص  .6

 « . یُجِبهُ فَلَيسَ بِمُسلِمٍ

 « .أْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَروَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ َْوْلِياءُ بَعْضٍ یَ»:  5، آیه  توبه  .5
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نزد خدا، کسي اس  ککه بیدکتر بکه    فرد بهترین . بندگان، عیال خدا هستند. رساني خدمات .هک

  .ا  را خوتحال کند عیال خدا سود برساند و خانواده

سکان قکرار   تود که از ناحیه الهکي بکر عهکده ان    تامل تدالیفي مي: مسلولیت در مقابل خدا. 1
 .گرفته اس   مانند انجام واج ات و ترك محرّمات

 اعتماد سياسی. 6

 «اعتمکاد »برداتتن به سو  همدلي باید رعای  کند،  دول  جه  گام اصولي که از دیگر یدي
ا  از انتظکار  اعتماد سیاسي، ارت ا  نزدیدي با کارآمد  حاکمان دارد و بیانگر درجکه . باتدمي

   .و موفقی  حاکمان اس  که متناسب با انتظار مردم باتد تهروندان از توانایي
به دن ال این بود که  که پیام ر اکرم اعتماد و جلب نظر مردم، از امور الزم اس   چنان
بکه   ورز  در دنیکا  امکروز   سیاسک    .مردم را به سو  دین و رو  نیدو جلب کنکد 

کارآمکد    .سیاسک  گذاتک   تکوان پکا  در قلمکرو    ا  اس  که بدون اعتماد نمکي گونه
اعتماد تکهروندان بکه آنهکا و     در گرو چدمگیر تا اندازه  ،ها و نهادها  حدومتيدول 

نظکام   .6: اعتماد سیاسي معمکوالً سکه متعلکق دارد   . اس ن همدار  بهتر با آنا ،در نتیجه
ممدن  ،هریک از این سه ساح اعتماد .ندگران سیاسيک .6  نهادها  سیاسي .2  سیاسي
تنهکا راه جلکوگیر  از فسکاد ادار  و     1.ها  مختلفي در جوامکا بکروز کنکد   صورت بهاس  

نیاز  اس  و این وظیفه دول  اسک    احساس بي ،پس از ایمان محدم ،خیان  در بی  المال
حضکرت   .ایجکاد کنکد   و تکهروندان  تا به صورت آتدار یا پنهکان آن را در آحکاد کارمنکدان   

بر کارها  آنان مراق ک  دار و در پنهکان کسکاني را ککه راسکتگو و       ،پس»: فرمایدمي علي
دارد دار  وا مکي  بر آنان بگمار  زیرا مراق   پنهاني، بیدتر آنان را به پاکي و امان  ،اندوفاپیده

 5«.سن خدم  ندان دهندیعني حُ  توانند به مردم مهرباني کنند و بهتر مي
                                                           

اَلخَلقُ عَيالُ ا ِ فَأحَلبُّ الخَللقِ إللي ا ِ مَلن نَفَلعَ عَيلالَ ا ِ       »: 63 ، ص 8، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي،  . 
 « .وَْدخَلَ عَلي ْهلِ بيتٍ سُرُوراً

 . 55 ، ص  3، ج سايری دیني مردٌمحمدباقر خرمشاد،  . 

 . 1 ، ص  5 ، ج  صحيفه اماٌ، اماٌ خميني .3
 بله  مربلوط  ياسل يس ینهادهلا  و رهبلران  به شهروندان که است یاعتماد زانيم ،ياسيس اعتماد از منظور. 3

  .دارند حكومت

؛ صلبحي  53 ص  ،يعلل  اماٌ دانشنامه ،«حكومت و مردٌ متقابل حقوق»، مقاله معرفت یمحمدهاد. 1
 .13 نامه ، البالغه هجن صالح،
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ا  برا  جلب اعتماد والي به رعیک ، بهتکر   ی  وسیلهه»حدمرانان باید توجه داتته باتند که 
از نیدوکار  به مردم و تخفیف مالیات و عدم اج کار مکردم بکه ککار  ککه دوسک  ندارنکد،        

به جه  اهمی  اصل اعتماد در همدلي اس  که ره ر فرزانه جمهور  اسکالمي    «.باتد نمي
  :فرمایدمي
هکا   بیدتر و همدلي بیدتر  باتد، ککار هرچه بین مل  و دول  صمیمی  بیدتر و همدار  »

باید به یددیگر اعتماد کنند  هم دولک ، ملک  را بکه معنکا  واقعکي      . بهتر پیش خواهد رف 
درستي برکذیرد، هکم ملک      هها  مل  را ب کلمه ق ول داتته باتد و ارز  و اهمی  و توانایي

  «.به معنا  حقیقي کلمه اعتماد کند ،به دول  که کارگزار کارها  اوس 

 داري وفاي به عهد و امانت. 7

در باور اسالمي، یدي از اصول همدلي دول ، داتتن  بینش امان  الهي اسک   یعنکي دولک     
بکر    .خوب، دولتي اس  که حدوم  را طعمه خود نداند  بلده حدوم  را امان  الهي بداند

 : نویسد ن  مياساس این بینش و باور اس  که استاد تهید مرتضي ماهر  در تفسیر آیه اما
تناسکد و  عنکوان امکین و نگه کان اجتمکا  مکي      قرآن کریم، حاکم و سرپرس  اجتما  را بکه »

   «.کندحدوم  عادالنه را نوعي امان  که به او سررده تده و باید ادا نماید، تلقي مي

 مشورت. 8

سکه  ا  را نکازل ککرده ککه بیکانگر     درباره مدورت، آیکه  5خداوند س حان در سوره آل عمران
 .باتد دستور برا  دولتمردان مي

                                                           
 . 316، ص  13، نامه  نهج البالغهمحمد دشتي، ترجمه  . 
 : ، نشاني صفحه اینترنتيش353 مناسبت حلول سال  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي به  . 

   http://www.leader.ir/langs/fa/index.php? 

،  صبحي صلالح )« . بِطُعْمَةٍ وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِ َ َْمَانَةٌوَإِنَّ عَمَلَ َ لَيْسَ لَ َ »: فرمایدمي که علي هونه همان. 3
؛ فليض  1، نامله  33، ص 3 ، ج شلرح نهلج البالغله   الحدیلد،   ؛ ابن ابي1، نامه 366، ص شرح نهج البالغه

 ( 1، نامه  835، ص نهج البالغه،  ايسالٌ
 .  5، ص  سيری در نهج البالغهمرتضي مطهری،  .3
 فَلاعْفُ  حَوْلِل َ  مِنْ يَنْفَضُّوا الْقَلْبِ غَليظَ فَظًّا کُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِما»: 15 آل عمران، آیه  .1

 اهلر  و هردانيلد  مهربلان  مردٌ با تو را خدا، فَتَوَکَّل؛ رحمت عَزَمْتَ فَإِذا الْأمْرِ فِي وَشاوِرْهُمْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ
ٌ  از .شدندمي پراکنده اطراف از مردٌ بودى، دل سخت و تندخو  طللب  خلدا  از و بلرای آنلان   درهلذر  ملرد
توکلل   بلا  هرفتى، تصميم خود آننه ولى نما؛ مشورت آنان با جنگ کار در شان دلجویى براى و کن آمرزش

 «.بده انجاٌ خدا به
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ایکن ککار، پایکه و اسکاس جکذب      . مالیم  و مالطفک  و دور  از هرگونکه بکدخویي    .الف
 .تودنیروها  مردمي و مایه جلوگیر  از ی س و طرد آنان مي

. زند و طلکب آمکرز  بکرا  آنکان    هایي که گاهي از برخي سر ميپوتي از ناروایي چدم. ب
 . تودهمگان مي این امر، مایه دلگرمي

تاباند و همگان را به حضکور در  ها مياین کار، نور امید را بر دل. مدورت مستمر با مردم. ج
حضکور همیدکگي مردمکي، نیرومنکدترین پدکتوانه       .داردهکا  سیاسکي وا مکي    تمامي صحنه

 : گویدنائیني ميمحقق  6استوار   نظام حاکم اس  
خ کریم و بکه    تریع  و سیره پیام ر و امام  خود بکي  چقدر از مدالیل کتاب و سنّ  و احدام»

بگکوییم، بکا اسکالمی  مخکالفش     « هذِ بضاعتنا ردّت إلينذا »جا  آنده تورا  عمومي ملي را 

   «.تماریم مي

 اصولی و مبانی دستيابی ملت به همدلی. ب

ساز  همدلي، الزم اس  که به اصولي باور داتته باتکد و در تحقکق و    مل  برا  عملي
 همکدلي  ملک   هکا  الگکو    تکاخص  و تکرین اصکول  عمکده  .ساز  آن تال  کند عیني
 :زا ندا ع ارت

 مشارکت. 1

ورود بکه   ،تکود، در واقکا  ترین گونه مدکارک  محسکوب مکي    مدارک  سیاسي که برجسته»
هکا   سکاز   گیر  و ت کمیم  کردن به منظور دخال  در ت میم تدن یا انتخاب انتخاب عرصه
از  ،مدکارک  سیاسکي  . باتکد مکي ي که با سرنوت  جامعکه ارت کا  دارد،   رد و کالن سیاسخُ
اندك به سیاسک ، مدکارک  در    عالقه به صورت ،تود و در ساوح بعد دادن ترو  مي رأ 
وجکو    سیاسي، جسک   ها  سیاسي غیررسمي، عضوی  انف الي در یک سازمان ت هبخش

تکرین م احکث مربکو  بکه علکم       بکا مهکم   ،ایکن مفهکوم   6«.یابد مقام سیاسي یا ادار ، ادامه مي
پیوند عمیکق و   ،ها  فدار، راباه مردم و حدوم ، جامعه مدني احزاب، گروه :نظیر ،سیاس 

 .ناگسستني دارد

                                                           

 .51 ، ص ، دانشنامه اماٌ علي«و حكومتحقوق متقابل مردٌ »محمدهادی معرفت، مقاله  . 
 . 81، ص  تنبيه األمة وتنزیه الملة،  محمدحسين نائيني . 

 . 8 ص  ،زادهي، ترجمه زنجانيکنش اجتماعروشه،  يه. 3
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با یددیگر بکه لحکاظ    ،تددیدي اس  که م ادیق آن از نظر مرت ه ا  مقوله، مدارک  سیاسي
 و   در احکزاب سیاسکي  عضکوی  همچونهایي  مدارک   صرف وق  و هزینه متفاوت اس 

مدکارک    ،در مقابکل  .انکد  گیکر و پرهزینکه  وق  ،ها، اعت اب و تح نترک  در راهریمایي
ا  نکاچیز و بکا حضکور در     با صکرف هزینکه   ،باتد ترین نو  مدارک  مي انتخاباتي که متداول

بر همین اساس اس  که امام راحل و مقکام معظکم ره کر      .گرددپا  صندوق آرا محقق مي
هکا    این مدارک  سیاسکي ککه در عرصکه   . اند بارها بر مدارک  سیاسي همگان ت کید نموده

کند، همدلي مردم و دولک  را   ها و انتخابات نمود پیدا مي در راهریمایيمختلف مانند ترک  
 .گذارد به نمایش مي

 احساس برابري . 2

المکال تکعار داده و در صکدد اجکرا       مند  در بیک  اسالمي، به تساو  افراد در بهرهفرهنگ 
 : فرمایدمي چنین فرهنگي اس   امام علي

از آدم ابوال در فرزند  به عنوان غکالم یکا کنیکز متولکد نگردیکده، تمکام فرزنکدان او از روز        »
فید و سکیاه، بکرده و آزاده،   اکنون قدر  از اموال نزد من اس  و میان س... نخس  آزاده بودند

 6«.کنمفرق نخواهم گذات  و آن را به طور مساو  تقسیم مي
 : گویدمراعات حقوق دیگران ميباره در  امام خمیني

ها مراعات تکده   مل  در اسالم، حقوق همه. ها هی  فرق نیس در اسالم، مابین اقدار مل »
. زرتدکتیین مراعکات تکده اسک      اس ، حقوق مسیحیین مراعات تده اس ، حقوق یهود و

 2«.داند و حق بدر  برا  آنها قائل اس تمام افراد عالم را، بدر مي
 کند، در آن باید همکه  ا  که مدعي اس  بر م نا و اصول دیني، آن هم اسالم زندگي ميجامعه
آنهکا  ها برابر باتند و مال، ق یله، نسب، رنگ و مقکام ن ایکد تک ثیر  در ماهیک  انسکاني      انسان

 : فرمایدمي امام علي. داتته باتد

 :موجکودات    همکه وَمَا الْجَلِيلُ وَاللَّطِيفُ وَالثَّقِيلُ وَالْخَفِيفُ وَالْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ فِي خَلْقِهِ إِلَّذا ََذوَاء   »
 6«.اند سنگین و س ک، بزرگ و کوچک، نیرومند و هعیف، در اصول حیات و هستي یدسان

                                                           
، وسائل الشيعه؛ حرّ عاملي، 86 ، ص  ، ج هنهج السعادة في مستدرك نهج البالغ،  محمدباقر محمودی.  
 . 8ل   8، ص   ج 

 . 368، ص 6، ج صحيفه اماٌ،  اماٌ خميني.  
، 313ل    31، ص نهلج البالغله  : ك.؛ همننين ر16 ، ص 81 ، خطبه ترجمه نهج البالغه،  محمد دشتي. 3

 .13نامه 
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 ومتوفاداري به حک. 3

تهروندان باید در پیماندکان  . باتدميوفادار  به حدوم  یدي دیگر از اصول همدلي مل ، 
برخکي بکر ایکن     .دولتي قدرتمند اس  که وفادار  تکهروندان را داتکته باتکد    .وفادار باتند

به این مالکب اتکاره دارد     «ََبيلِ اللَّهِ واَل تُلْقُوا بِأَِْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ  وَأَنْفِقُوا في» باورند که آیه

بکا دسک     ،که اگر تهروندان از مساعدت تایسته در راه پیدرف  و اقتدار نظکام دریک  کننکد   
  2.اند ه را فراهم کرد خویش خود موج ات نابود 

 خيرخواهی. 4

بکر تکهروندان   . باتکد مکي خیرخواهي برا  مسئوالن یدي دیگر از اصول همدلي تهروندان، 
یدکي از     چون در فرهنگ اسالمي،بدهند دول  را به دولتمردان هددارها  اس  که کاستي

 ةِمَّذ ئِأل ةَُّذيحَ لنَّاَ»: اسک  ککه فرمکوده    نسک   بکه دولتمکردان    ،بکه مکردم   سه دستور پیام ر

 6.به مسئوالن اندرز پکاك دهنکد   ي،آالیدهر بر تهروندان اس  که به دور از  پس،« .مينسلِالمُ

 :  فرمودند6611ره ر  در سخنان نوروز سال در این باره مقام معظم 
کنم که با دول  بایستي مهربانانه و با نگاه همراهکي   من، هم به مردم این توصیه را عر  مي»

 هکم  آنهکا  ککه  ککنم  مي ت کید را این قوه، سه در ،الن کدورئوهم به مس .و همدلي سخن گف 
رفتار مناس ي داتکته باتکند، آنهکا را     ،کنند ن خود و با کساني که از آنها انتقاد ميمنتقدا با باید

 «.تحقیر ندنند، به آنها اهان  ندنند

 قانون پيروي ازدادن و  پایبندي به رأي. 5

، یدکي دیگکر از اصکول همکدلي تکهروندان      قانون بودن در برابر دادن و مایا پای ند  به رأ 

 فِيالسَّذ بِ مبناهُرَضَذ  الإ وَ واهُانتَفَذ  بالسذوطِ،  ضَرَبناهم ناهميولَّ ذاإ»: فرمایدمي باقر امام. اس 

 انکه یتاز بکا  دادند،ينم مقررات به تن که را يکسان بود، ما دس  در قدرت و سلاه اگر   هِيلَعَ

  «.میبرديم کار به ریتمد تدند، ينم عالج اگر و میکرديم میتسل به وادار
                                                           

 «.خطر و مشقت بيفتيده چيزى ب ىبحد اسراف تا از ه نه ب ؛و انفاق کنيد در راه خدا از مال خود»: 51 آیه  ،بقره .  

 .6  ص  ،يعل اماٌ دانشنامه، «حكومت و مردٌ متقابل حقوق»مقاله  ، معرفت یمحمدهاد.   

 .1، ح 66 ص،  51 ج ،نواراأل بحار ،يمجلس؛ 5   ص همان،.  3

ٌ  دانشلنامه ، «حكوملت  و مردٌ متقابل حقوق»مقاله  معرفت، یمحمدهاد . 3  حلرّ  ؛51 ، ص يعلل  املا

 .1   ص ،   ج ،وسائل الشيعه ،يعامل
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 پيامدهاي همدلی دولت و ملت

دول  یا مل   زیرا هر دو بکه یدکدیگر اعتمکاد داتکته و     ک پیدگیر  از رفتارها  ناخوتایند 

 باتند نگران رفتار و عمل هم مي

تکدن   وجودآمدن احساس خوتایند و مث   و همراه رفتن اعتماد و اطمینان طرفین و به ک باال

 زندگي با ندا  

ک اگر حیات سیاسي بر پایه همدلي استوار تود، مسکاو  اسک  بکا عقکل جمعکي  ککه اخکذ        

 تر را به دن ال خواهد دات  ت صحیحت میما

هکا و   و حدّام به مل  اعتماد و اطمینان دارنکد، از بسکیار  تعکار     انکماک چون مل  به ح

 ها جلوگیر  خواهد تد  تفاهم سوء

ع ککارتي موجککب تحقککق خودبککاور  در  کک موجککب اعتمککاد بککه نفککس ملکک  و دولکک  و بککه 

 کردن مددالت خواهد تد  برطرف

 امنی  رواني و آسایش خاطر طرفین خواهد تد ک همدلي، باعث 

 ها  گروهي را افزایش خواهد داد ک میل به ترک  در فعالی 

ک موجب عمران و توسعه سیاسي و آباداني اقت اد  و رتکد فرهنگکي و انسکجام اجتمکاعي     

 خواهد تد 

 ... .ک و



 

 

 منهمجلس بیست و 

 البالغه   های جوان از دیدگاه نهج ویژگی

 *االسالم والمسلمين دكتر سجاد ايزدهي حجت

 اشاره

ها  مهم و ت ثیرگذار در زندگي هر فرد، دوره جواني اس  که بهار زنکدگي بکه   از جمله دوره

توانکد بکه اسکتفاده    ها  انسان در این دوره، ميبه طور ط یعي، تناخ  ویژگي. رود ميتمار 

ها در این زمان، بکه رتکد و کمکال بیدکتر     کارگیر  توانایي مالوب دوره جواني بینجامد و به

ایکن  . بر این اساس، تناخ  دوران جواني، از اهمیک  خکاص برخکوردار اسک     . منجر تود

که در محورهایي چنکد   ها  جوان از منظر امام علي ره ویژگيمقاله، کندوکاو  اس  دربا

 .سامان یافته اس 

 اهميت دوران جوانی

ا  ککه  هاسک   بکه گونکه   هکا و دانکش  آوردن توانکایي  دس  ترین زمان برا  بهجواني، مناسب

فرصتي طالیي و در عین حال، کوتکاهي اسک  ککه اگکر بکه       ،دوران جوانيتوان ادعا کرد  مي

 .گردد خوبي ت مین مي جوان بهسعادت اخت اص یابد، یابى   و کمالتناسى  دخو

                                                           

 .علمي پژوهشگاه علوٌ و فرهنگ اسالمي عضو هيئت* 
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 سکالم   ایام در»: در خ وص اهمی  جواني و ت ثیر آن در زندگي فرموده حضرت علي

 درس نیرومنکدى،  و زنکدگى  هکاى  فرصک   اوایکل  در و نساخته مهیا و فراهم اى سرمایه بدن،

 جکوانى  در ککه  کسکى  آیکا  .دادند کف از رایگان را عمر ایام ترین  درخدنده و نگرفتند ع رتى

  «!باتد؟ داتته انتظارى ذل  و تدستگى جز پیرى در تواند  مى بوده، پرورى تن اهل

 و فضکیل   ککه  اسک   چیکز  دو   وَالْعَافِيَذةُ  الشَّبَابُ: فَقَدَهُمَا  مَنْ إِلَّا مَحَلَّهُمَا َِعْرِفُ لَا شَيْئَانِ»: نیز

 «.باتد  جواني و سالم  داده دس  از را دو آن که کسي مگر نداند، را آنها برتر 

 هاي جوان ویژگی

هکا، در  از ویژگکي هرککدام   ها  جوان، مدتمل بر اوصاف جسمي و روحکي اسک  و  ویژگي

 .پردازیم ها ميدر ذیل، به بیان ویژگي. رفتار جوانان ت ثیرگذار اس 

 هاي جسمیویژگی. الف

زندگي بوده و جوانکان از قکدرت، ندکا  و سکالمتي بیدکتر       با عنای  به اینده جواني بهار 

هکا بکرا     نس   به سایر دوران زندگي برخوردارند، در معارف دیني، استفاده از ایکن ویژگکي  

 33در تفسکیر آیکه    ککه علکي   دستیابي به سعادت و آخرت، مورد ت کید قرار گرفته  چنکان 

 : سوره ق ص بدان اتاره فرموده اس 

وَقُوتَذكَ وَفَرَاغَذكَ     صِذحَّتَكَ   ، قَذالَ التَذنْ َ  « واَلتَذنْ َ نََِّذيبَكَ مِذنَ الذدُّنْيا    » : عَالَىفِي قَوْلِهِ تَ»

: فرمایکد سخن خداونکد بلندمرت که ککه مکي     1 وَشَبَابَكَ وَنَشَاطَكَ وَغِنَاوَ وَأَنْ تَطْلُبَ بِهِ الْآخِرَةَ

فرصک ، جکواني، تکادابي و    سکالمتي، تکوان،   : سهم خود را از دنیکا فرامکو  مدکن، یعنکي    

 «.ات را فرامو  مدن تا با آنها آخرت را به دس  آور  دارایي

ها  جواني، عکادت بکه ع کادت طکوالني ندارنکد،       از آنجا که جوانان معموالً به جه  ویژگي

در جکواني، زیکاد ع کادت    »: فرمود امام صادق. رو  را بنمایند باید در ع ادت رعای  میانه

                                                           

 .811 ، ص نهج البالغهفيض ايسالٌ، .  

 . 5 ، ص 5، ج شرح غررالحكم ودرر الكلمآقاجمال خوانساری، .  

 .55قصص، آیه . 3

 .1 3، ص معاني األخبارشيخ صدوق، . 3
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ا  را  کمتر ع ادت کن  زیرا خداوند بلندمرت ه اگکر بنکده  ! فرزندم: من فرمود پدرم به. کردممي

بکه   این ندته، در توصیه امام علي 6«.گردددوس  بدارد، با ع ادت کم نیز از او خدنود مي

بکیش از ظرفیک  خکویش،     2 طَاقَتِذك   فَذوْقَ   ظَهْذرِوَ   فَلَا تَحْمِلْ عَلَى»: فرزند  نیز آمده اس 

 «.خود تحمیل ندن چیز  را بر

 قدرت جسمی. 1

بر اساس آیکه تکریفه قکرآن، خداونکد پکس از      . جسمي اس قدرت  ،از ویژگي دوره جواني

ي را بکه او اعاکا   جکوان نونهالي که انسان از توانایي اندکي در آن ایام برخوردار اس ، نعمک   

ن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْذدِ  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ»: اس و قدرت کرده که مدتمل بر بلوغ جسمي 

خدا، همان کسکي اسک  ککه تکما را آفریکد        6  ...ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَة

گاه پس از نکاتواني، قکوّت بخدکید و سکرس، بعکد از توانمنکد ،        آن. که ناتوان بودید درحالي

 «.قرار داد[ و پیر ]ناتواني 

همن ت کید بر غل ه تجربه و تفدر بکرا  پیرمکردان و ویژگکي توانمنکد  و      حضرت علي

چابدي برا  جوانان، این ندته را مورد عنای  قرار داده ککه قکدرت جسکمي، بایکد بکا تفدکر       

ساالن را در مقایسکه بکا قکدرت    همچنین، حضرت، قدرت اندیده و تجربه کهن. همراه باتد

 1 رَأْيُ الشَّذيْخِ أَحَذبُّ إِلَذيَّ مِذنْ جَلَذدِ الْغُلَذا ِ      »: فرموده جسمي جوانان، دارا  اولوی  دانسته و

 «.اندیده پیر را از چابدي و نیرومند  جوان بیدتر دوس  دارم

 .ساالن، کمال استفاده را ب رندبر این اساس، جوانان باید از لاف الهي، یعني تجربه کهن

 تيزهوشی. 2

ي بدني انسان اس ، بلده مدتمل بر تواناني ذهنکي  جواني، نه فقط دوره بلوغ جسمي و توانای

 اسکاس،  ایکن  بر. یابد رتد مي گانههو  و عملدرد حواس پنج، دورهو  اس   زیرا در این 
                                                           

 .85، ص   ، جالكافىکليني، .  

 . 3، نامه نهج البالغه فيض ايسالٌ،.  

 .13آیه  روٌ،. 3

 .83، حكمت نهج البالغهفيض ايسالٌ، . 3
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 .سکتوده اسک    را آنکان  تیزهوتکي  و فراخوانکده  جوانان مدورت با به را دیگران علي امام

 را تجربکه  اصکحاب  به مراجعه و ندانسته کافي را مدورت از مقدار این ادامه، در ایدان گرچه

 مراجعکه  جوانان به ابتدا داتتى، مدورت به احتیاج پیدامدى در که هنگامى»: داند مي الزم نیز

 سکاالن  بکزرگ  نظر به را آن [نتیجه] سرس .دارند تر سریا حدسى و تیزتر ذهنى آنان، زیرا نما 

 زیکرا   ]کننکد  انتخکاب  را بهتکر  راه و بسکنجند  را آن عاق ک   نموده، پیگیرى تا برسان پیران و

 6«[.اس  بیدتر اینان تجربه

 هاي فکري و روحیویژگی. ب

 :توان در دو محور کلي بررسي نمود ها را مي این نو  از ویژگي

 هاي مثبتویژگی. 1

 :اند از ها ع ارت ترین این ویژگي مهم

 ـ قلب پاک

فرص  جواني، زمان مناس ي برا  پیمودن مسیر کمال و ارت کا  معنکو  بکا خداونکد اسک        

. اسک   هکاى مکادى در دل جکوان رسکوخ ندکرده     دنیا و وابستگى به لذت دوستيهنوز زیرا 

و  نمایکد  دوردنیادوستي تواند خود را از  مىاز زمان پیر  تر راح  دورهدر این رو، و   ازاین

را بکه داتکتن    در نامه خویش، فرزند  حسن علي امام. کند آن جایگزینمعنویات را 

الْعُمُذرِ وَمُقْتَبَذلُ الذدَّهْرِ ذُو نِيَّذةٍ ََذلِيمَةٍ وَنَفْذ ٍ         أَنْتَ مُقْبِذلُ »: نمایدنی  و نفس پاك توصیف مي

دارا  نیک  پکاك و روان   . ا رو تکده  رو به زندگي آورد  و تازه بکا روزگکار روبکه    2 صَافِيَة

 «.پاکیزه هستي

نیز قلب پاك جوان را مورد ت کید قرار داده اس   زیرا جوانان زودتکر از همکه    پیام ر اکرم

به تماها درباره جوانان به نیدي سکفار   »: رسول خدا فرمود. دعوت ایدان را اجاب  کردند

رانگیخ  تکا  خداوند مرا به پیام ر  ب. پذیرتر دارند تر و قل ي فضیل کنم که آنها دلي رقیقمي

                                                           

 .335، ص 1 ، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ابن ابي.  

 . 3، نامه نهج البالغهفيض ايسالٌ،  . 
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جوانان سخنانم را پذیرفتنکد و بکا   . مردم را به رحم  الهي بدارت دهم و از عذابش بترسانم

  6«.من پیمان مح   بستند  ولي پیران از ق ول دعوتم سر باز زدند و به مخالفتم برخاستند

را،  ساالن بکا خکود  ندته قابل توجّه در روای ِ یادتده این اس  که پیام ر فلسفه مخالف  کهن

ایکن، در حکالي اسک  ککه     . قساوت قلوب معرفي نمود که در گذر ایّام برایدان حاصل تکده 

در ادامکه روایک  بکا     پیکام ر . جوانان به دلیل عدم دل ستگي به دنیا، قساوت قلکب ندارنکد  

هایدکان   ا  طوالني بر آنها گذت  و دلدوره  2فَطالَ عَلَيهِمُ األمَدُ فَقَسَت قُلُوبُهُم»: استناد به آیة

 .، کالم خویش را خاتمه داده اس «قساوت گرف  ارزنگ

بکه تربیک  جکوان در دوران     پذیر  جوان اسک  ککه امکام علکي     به دلیل آمادگي و تربی 

که در نامکه امکام بکه     پذیر  دانسته اس   چنان جواني اهمی  داده و آن را بهترین زمان تربی 

قلکب جکوان، همچکون زمینکي اسک  ککه       راستي ککه   به»: خوانیم مي فرزند ، امام حسن

پکس، بکه   . پکذیرد  هر زمکان ککه بکذر  در آن افدنکده تکود، مکي      . گیاهي در آن روییده باتد

 6«.آگاهانیدن تو اقدام کردم، پیش از اینده دل  سخ  و عقل  سرگرم تود

 نکته تربیتي

تکوان  ندرده، مىریده  هاى ناپسند در روح انسانخ ل با عنای  به اینده در دوران جواني، 

هکا و اخکالق پسکندیده    ککردن فضکیل    رفا آنها و جایگزینبرا  با هزینه و زحم  کمترى 

سالي بسیار سخ  خواهد بکود  زیکرا بسکیار      سالي و کهناین امر، در دوران میان. اقدام کرد

. آسکاني ممدکن نخواهکد بکود     ها در این دوران، عادت تده و تغییر آنها بهاز صفات و ویژگي

ناب مولو  این قضیه را در قالب داستاني به نظم درآورده که بر اساس آن، تغییر عکادات و  ج

خ وصیات در جواني، مانند کندن بوته سس  از دل خاك از سو  جوان خارکن اس  امکا  

تکود و  اگر این امر توسط جوان در آن ایام انجام ندود، به مکوازات ایندکه خکارکن پیکر مکي     

تکود و بکه طکور    ، خار در دل زمین ریده ککرده و مسکتحدم مکي   گرددقدرت او هعیف مي

 . ط یعي، کندن این بوته در زمان پیر ، سخ  و دتوار خواهد بود

                                                           

 .56 ، ص  ج  ،سفينة البحارشيخ عباس قمي،  . 

 .6 حدید، آیه  . 

 . 3، نامه نهج البالغهفيض ايسالٌ،  .3
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 گویى ککه فکردا، ایکن بکدان    تو که مى
 

 آیکد زمکان   که به هکر روزى ککه مکى    
 

 تککود تککر مککىآن درخکک  بککد، جککوان
 

 تکود  وین کَننکده، پیکر و مضکار مکى     
 

 تنکبرخاسکککت و خکککاربن در قکککوّ 
 

 تنکخککارکَن در سسککتى و در کاسکک   
 

 و پیرتککرکتکک ،تککود تککر مککىاو جککوان
 

 6 رکود مکککزود بککا  و روزگککار خکک  
 

 ـ آروزمندي 

از آنجا که جوان در ابتدا  زندگي قرار دارد و فاقد بسیار  از امدانات ماد  اسک ، همکواره   

 مذلُ أأل»: فرمکود  اسکالم پیکام ر  بر این اساس، . درصدد دستیابي به آرزوها  خویش اس 

برا  ام  مکن   ،آرزو 2 غَرَسَ غارس  شَجَراً الرَضَعتْ والدةٌ وَلدَها وَ مل ماألالوال رحمةٌ ألمتي وَ

داد و هی  باغ کاني درختکي   اگر آرزو ن ود، هی  مادر  فرزند خود را تیر نمي .رحم  اس 
 «.نداندنمي

الْوَالِذدِ    مِذنَ »: آرزو در جوان اتاره نمکوده ، به جایگاه حسنبه امام در نامه  نامنؤم امیر

ککه   اسک   بکه فرزنکد   ... ، از پدر  فناپکذیر این نامه 6  إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمِّلِ مَا لَا ُِدْرِو...  الْفَانِ

 «.نیافتي اس  آرزومند چیز  دس 
ماکابق طک عش،   جکوان  نو  نگاه حضرت در خ وص آرزو، بیانگر این معناس  که اگرچکه  

، اما آرزوها اگکر در مسکیر عقالنیک  و تکال  قکرار نگیکرد، بکا        س ها  فراوان ادارا  آرزو
رو،  ازایکن .   تهي، تعویض تده، تنها آسودگي زودگکذر را بکه همکراه دارد   آرزوها و ها خیال

کنکد، آرزوهکا  دُورودراز و بکدون    همن اینده به آرزومند  جوان اتکاره مکي   حضرت
 :نمایدها  احتمالي را یادآور  ميتمرده، برا  آن، آسیبپدتوانه را امر  ناصواب 

راه کسکي   بکر  افتي ومرگ جلو نمي از. یقین بدان که به همه آرزوها  خود نخواهي رسید به»
در م کرف آنچکه    آرام بکا  و  ،دس  آوردن دنیاه پس در ب .رف رو  که پیش از تو ميمي
 تاراج رفتن امکوال به  ،اندازه برا  دنیابي زیرا چه بسا تال   نیدو عمل کن ،دس  آورد ه ب

 1«.را به دن ال دارد

                                                           

 .دفتر دوٌ ،مثنوی معنوی مولوی،الدین محمد  جالل.  

 .53 ، ص 53، ج بحار األنوارمجلسي،  . 

 . 3، نامه نهج البالغهفيض ايسالٌ،  .3
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 گرایی ـ آرمان

رو،  ازایکن . باتکد  طلکب مکي   جوان، به دلیل داتتن قلب پکاك و روح صکاف، همکواره آرمکان    

نمایکد و   طل ي و رسیدن به اهداف بلند را مد نظر قرار داده، در مسیر کمال حرک  مي عدال 

ککه   اند  چنانجوانان بوده داران پیام ر به همین جه ، بیدتر طرف. پذیرد زودتر حق را مي

یکاران  . دهنکد را جوانکان تدکدیل مکي    بیدکترین یکاران امکام زمکان    »: فرمود امیرمؤمنان

اند  مانند سرمه در چدم و نمکک در توتکه    ساالن در میان آنان کماند و کهن جوان مهد 

 6 «.چه اینده کمترین قسم  توته، نمک اس 

کنندگان دعوت بکه مدتکب    بودن اجاب  در پاسخ به ابوجعفر احول که از اندك امام صادق

گرایي جوانان و استق ال آنان از خیکر و عکدال  را مکورد     تدای  دات ، آرمان اهل بی 

زیکرا ککه آنکان      جوانان را دریاب 2 حداثِ فَإنَّهُم أََرَعُ إلى ُْلِّ خَيرٍعَلَيكَ بِاأل»: اتاره قرار داد

 «.آورند يتر به کارهاى خیر روى مسریا

رویدرد جوانان به خیر، در حد احساس نیس   بلده بر پایه عدق به خیر اسک   رویدکرد    

در توصکیه   رو، علي ازاین. تود ها  اساسي در م ارزه با تر و فساد مي که موجب ت میم

عی  جامعه و اطرافیکان برحکذر   خیالي نس   به وه ، و  را از سدوت و بيبه امام حسن

اگرچکه  . داتته، به اصالح جامعه در قالب امر به معروف و نهي از مندر و جهاد، سفار  کرد

هایي داتته باتد، اما این قضیه ن اید و  را دلسکرد کنکد و از   گرایي، هزینهممدن اس  آرمان

 :کار بازدارد

دس  و زبان خود منا کن، و از بدى بکه  به نیدویى امر کن تا از اهل آن باتى، و از بدى به »

قدر طاقک  خکود جکدایى انکداز، و در راه خکدا بکه گونکه تایسکته جهکاد ککن و سکرزنش            

 6«.کنندگان تو را از این کار بازندارد مالم 

                                                           

 .356، ص هالغيبشيخ طوسي، .  
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 هاي منفیویژگی. 2

 :اند از ها  جوانان ع ارت ترین این نو  از ویژگي مهم

 ـ احساساتی بودن

. عقکل و احساسکات  : اند از عن ر مهم و محور  وجود دارند که ع ارت دو انسان، وجود در

 ،درباره مسائل مختلف، با محاس ه و سنجش صکحیح متدي اس  و مناق و استدالل عقل، بر 

ایجکاد  آن، بلدکه هکدف     کار نکدارد  و با مناق و استدالل سر ،احساساما   نمایدقضاوت مى

  برخالف عقل که چراغ راهنمکا  بدکر   اس رسیدن به نتیجه مالوب برا  هیجان و جن ش 

  .در تناخ  راه از چاه یا خیر از تر اس 

ها  عاطفي جوان رتکد ککرده  امکا از    با فرا رسیدن سن بلوغ، تمایل جنسي و سایر خواهش

رو، قدرت مقابله با احساسکات   ازاین. سو  دیگر، عقل جوان به مرحله پختگي نرسیده اس 

. تود ککه جوانکان در معکر  آسکیب قکرار داتکته باتکند       ب مياین موهو ، موج. را ندارد

گیر  از احساسات توأم با عقکل، مسکیر زنکدگي را طکي کنکد و از       بنابراین، جوان باید با بهره

وچرا  احساسات بررهیزد  در غیکر ایکن صکورت، عقکل، اسکیر احساسکات        چون اطاع  بي

 .گردد و این امر، پیامدهایي منفي دارد مي

خاکاب بکه فرزنکد ، امکام      ي بودن جوان اس  ککه امیرمؤمنکان، علکي   به جه  احساس

  عَقْذلٍ   مِنْ  َْمْ»: نماید مواظب باتد که تح  ت ثیر احساسات قرار نگیرد یادآور  مي حسن

 ،هکاى نفسکانى  و خکواهش  اروایى هو چه بسیار عقلى که در برابر فرمان 6 أََِيرٍ عِنْدَ هَوًى أَمِير

بَذلْ وَجَذدْتُكَ ُْلِّذي حَتَّذى       بَعْضِي  وَجَدْتُكَ»: فرماید حضرت در ادامه مي« .اسیر و گرفتار اس 

نْ أَمْذرِ  َْأَنَّ شَيْئاً لَوْ أَصَابَكَ أَصَابَنِي وََْأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ أَتَاوَ أَتَانِي فَعَنَانِي مِنْ أَمْرِوَ مَا َِعْنِينِذي مِذ  

ده تمام وجود خود احساس ککردم  بکه طکور  ککه     ا  از تن خود یافتم  بلتو را پاره 2 نَفْسِي

اگر م ی تي به تو رو  آورد، مثل این اس  که به من رو  آورده و اگر مرگ گری کان تکو را   

 «.خورمبگیرد، گویا گری ان مرا گرفته اس  و من، غم کار تو را همچون غم کار خود مي

                                                           

 .16 همان، حكمت  . 
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را بکه   مام حسکن ها  آن، ا برا  تعدیل احساسات و جلوگیر  از آسیب حضرت علي

 :فرماید آموز  فراخوانده، مي پذیر  و ع رت تقوا، موعظه: امور  چون

تو را به پرهیزکار  و ترس از خکدا و پیوسکته امکر و فرمکان او را بکردن و      ! پس، ا  پسرکم»

ککدام  . ککنم  زدن بکه ریسکمان او، سکفار  مکي     آبادساختن خانه دل خود با یاد خدا و چنکگ 

ر و استوارتر از رتکته بکین تکو و خداسک ، اگکر آن را دسکتاویز قکرار        تبخش وسیله، اطمینان

دار  با پارسایي بمیران  به وسیله یقکین نیرومنکد سکاز  بکه نکور      دل  را به موعظه زنده! دهي؟

حدم  روتن کن  با یاد مرگ، ذلیل و خاتا گردان و بکه اعتکراف بکر نکابود  و فنکا وادار      

 6«.نما

 2ـ جهالت

جکوان نیکز   . ابي اس  و باید در طول زمان و با تحمل رنکج حاصکل تکود   علم، از امور اکتس

از این جه ، در آغاز راه تح یل علم و دانش قکرار دارد و  . ها  فراوان اس دارا  ناآگاهي

تکود ککه   طل انه جوان، موجکب مکي   ها  جسمي و هوی از سو  دیگر، تیزهوتي و توانایي

رو باید با سعي و تال ، به کسکب علکم    ازاین. نمایدجهل خود را باور نداتته و حتي کتمان 

مَعْذذُور  وَعِلْمُذهُ     الشَّابِ  جَهْلُ»: هم  گمارد  نه اینده این کاستي را باور نداتته یا کتمان نماید

 «.تودناداني جوان، معذور اس  و علم او، کوچک و ناچیز تمرده مي 6 مَحْقُور

تمارد و فلسفه آن را ناداني انسکان از  ها  جوانان برمي ناداني را از جمله ویژگي امام علي

 : بودن علم دانسته اس  بدو تولد نس   به موهوعات و اکتسابي

پس، اگر امر  از امور بر تو مددل تد، بر ناداني خود حمل ککن  زیکرا در آغکاز آفکرینش      »

ات و اندیدکه  پس، دانا تد  و چه بسیار چیزهکا ککه از آنهکا آگکاه نیسکتي     . خود نادان بود 

درباره آن سرگردان و ب کیرت تکو نسک   بکه آن نکاچیز اسک  و بعکدها راجکا بکه آن بینکا           

  1«.گرد  مي

                                                           

 .همان  . 

شلود و دوٌ،   یكي، جهل در برابر عقل است که به سفاهت و حماقت معنا مي: دو معنا از جهل وجود دارد . 

 .به طور طبيعي، مراد ما از جهالت، معنای دوٌ است. هردد جهل در برابر علم است که به ناداني معنا مي

 .55  ، ح 56ص  ، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلمتميمي آمدی،  .3

 . 3، نامه نهج البالغهفيض ايسالٌ،  .3
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 یواني، فصل کسب دانایي

که اتاره تد، جوان در ف ل بهار زندگي که توانایي جسمي و روحي دارد، بایکد از   طور همان

عنایک  بکه گسکتردگي علکوم،      هایش بیفزایکد  امکا بکا   جهال  خویش کاسته، بر دامنه آگاهي

هکا  خکویش،   رو، جوانان باید ماابق اهکداف و آرمکان   ازاین. یادگیر  همه آنها میسر نیس 

هایي برردازند که در زمان جکواني و پیکر     علومي خاص را تح یل نمایند و به کسب دانش

بدان ککه دانکش    6 وَلَاُِنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَاَِحِ ُّ تَعَلُّمُهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَاخَيْرَ فِي عِلْمٍ لَاَِنْفَعُ»: برایدان مفید باتد

فایده را خیرى نیس  و از علمکى ککه تایسکته آمکوختن نیسک ، فایکده و منفعتکى عایکد          بى

 «.تود نمى

أولذى األشذياءِ أن َِتَعَلّمَهذا األحذداثُ األشذياءَ الّتذي إذا صذاروا رِجذاالً         » :در جا  دیگر فرموده

ترین چیزهایى که نوجوانان باید بیاموزند، چیزهایى هستند ککه هنگکام   تایسته 2 إحتاجوا إليها

 «.سالى به آنها نیاز دارندبزرگ

نقل تده که بر جوان مسلمان فر  اس  که همواره در طلب علکم باتکد     از امام صادق

 ا  را ت کاه سکاخته، بلدکه ایکن امکر، و  را     در غیر این صورت، نه تنها هرر کرده و جکواني 

 :مستوجب عذاب الهي خواهد نمود

اگر جکواني چنکین   . داندمند یا داندجو: دوس  ندارم جوانان تما را جز در دو حال  ب ینم»

ت اه ساخته و اگر ت کاه سکازد، گنکاه    [ عمر خویش را]ندند، کوتاهي کرده و اگر کوتاهي کرد، 

ندکین   یخ ، دوزخرا به حق برانگ اگر گناه کند، سوگند به آن کس که محمد. کرده اس 

 6«.خواهد بود

هکا و مقکاطا سکني،     کسب علوم، به زمان خاصي اخت کاص نکدارد  امکا در برخکي از زمکان     

آمکوز  هنگکام ککودکي و نوجکواني، در      رو، از علم ازاین. یادگیر  علوم اهمی  بیدتر  دارد

در هکرکس  »: رود سکادگي از بکین نمکي    نمودن نقش بر سنگ تع یر تده که به روایات به حک

                                                           

 .همان . 
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سکالى بیکاموزد،   ا  مانند نقش بر سنگ اس  و هرکس در بکزرگ ا  بیاموزد، آموختهجوانى

 6«.مانند نوتتن روى آب اس 

آموز  جوانان، دتمنان در صددند از این فرصک  اسکتفاده ککرده، ذهکن      به دلیل اهمی  علم

بکه  ( جکواني ) رو، هرگاه معارف دیني در زمکان مناسکب   ازاین. آنان را به ت هات آلوده نمایند

: فرمکود  امکام صکادق  . آنان تعلیم تود، دتمنان قادر نخواهند بود آنها را منحکرف سکازند  

 نوجوانانتکان  بکه  حکدیث  آموختن به 2 المُرجِئَةِ إِلَيهِمُ تَسبِقَكُم أَن قَبلَ بِالحَدِثِ أَحداثَكُم بادِروا»

 «.نمایید اقدام سازند، گمراه را آنان منحرفان آنده از پیش

 غرورـ 

تدن به دنیا و امدانات آن معنا تده، ممدکن اسک  بکرا  هرکسکي      غرور که به معنا  فریفته

توانند از ایکن  رخ دهد  اما جوانان که در اوج قدرت و توانایي جسمي و ذهني قرار دارند، مي

ط یعي اس ، چگکونگي وصکول بکه    . تهدید، فرصتي برا  وصول به سعادت و کمال بسازند

ها  فدر  و جسمي اس   برا  نمونکه،  کارگرفتن توانایي ي، تابا کیفی  بهسعادت یا بدبخت

یدگان اسکتفاده نمایکد  ولکي اگکر بکه       تواند از قدرت بدني خویش برا  یار  ستمدجوان مي

 .قدرت خویش مغرور تود، آن را در مسیر ستم به دیگران به کار خواهد گرف 

را از استفاده نامناسب از قدرت، مال، علکم  ویژه جوانان  همگان، به رو، حضرت علي ازاین

مِنْ َُكْرِ الْمَالِ وََُكْرِ الْقُدْرَةِ وََُكْرِ الْعِلْمِ وََُذكْرِ    َِحْتَرِسَ  أَنْ  َِنْبَغِي لِلْعَاقِلِ»: و جواني، پرهیز داده

و  ثکروت، قکدرت، دانکش، سکتایش    : سزاوار اس  که عاقل از مسکتي  6 الْمَدْحِ وََُكْرِ الشَّبَابِ

 «.جواني بررهیزد

ککه   امیر مؤمنان، آفاتي را که ممدن اس  برا  جوان به وجود بیاید، یکادآور  نمکوده  چنکان   

هکا  جکواني سکفار  ککرده و      را به استفاده مناقي از توانکایي  فرزند خویش، امام حسن

 :فرموده
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روزگکار،  ککرده بکه عمکر، تسکلیم      از پدر  در آستانه مرگ، به ناهموار  زمان معترف، پد »

کند، به فرزند  ککه  ها کوچ ميکه تنها از آن خانه ها  مردگان و آنبدبین به دنیا، ساکن خانه

هکا، گروگکان   رسکد، رونکده راه نابودتکدگان، هکدف بیمکار      آرزومند چیز  اس  که نمکي 

هکا، گرفتکار   ها، بنده دنیا، سوداگر غرور، بدهدار نکابود  ها و غمروزگار، محل آماج م ی  

 6«... .ها وها، همدم غمسفر رنج ، هممرگ

هکا  جکواني، نقکا     بدیهي اس ، مربیان و والدین باید همن آتناساختن جوانان با ویژگکي 

هعف و قوّت دوره جکواني را بکه آنکان یکادآور تکوند و ایدکان را بکه اسکتفاده مالکوب از          

 .ها سوق دهند توانایي

  إذا عاتَبذتَ »: به والدین و مربیان سفار  نموده که خااها  جوانان را نادیده گیرنکد  علي

 سکرزنش  را جکواني  هرگاه 2 فاتُرو له مَوضعاً مِن ذَنبِه لِئلّا َِحِمُلهُ اإلخراجُ عَلى المُكابَرَةِ  الحَدَثَ

 «.اندندد لجاج  به را و  تو، سرزنش تا بگیر نادیده را و  خااها  از بخدي کرد ،

 ویژگی عمومی. 3

 ـ الگوگيري

رو  در جوانکان تکدل    این ویژگکي، ازایکن  . ها  جوان، الگوپذیر  اس از بارزترین ویژگي

ها و تحلیکل رفتکار دیگکران     گیرد که توانایي درك علمي امور را ندارند و تناخ  واقعی مي

مناسکب پیکرو  کنکد،    در صورتي که جکوان از الگکو    . پذیر نیس  آساني برا  آنان امدان به

در مقابکل، توجکه جوانکان بکه الگوهکا       . سرع  طي نماید تواند راه وصول به کمال را بهمي

سکازان دنیکا    ککه فرهنکگ   سکازد  چنکان   نامناسب، زمینه انحراف و ت اهي ایدان را فراهم مکي 

هکا  نامناسکب   غرب، با توجه به این ویژگي جوانان اس  که الگوها  ساختگي و تخ ی 

 .نمایند تان جدا مي کنند و با این عمل، جوانان را از هوی  انساني و اسالمي رویج ميرا ت

ویژه جوانکان را   ها  الهي را مورد ت کید قرار داده، همگان، بهالگوگرفتن از تخ ی  علي

وَأقتَدوا بِهُذدَي نَبَذيِّكُم أفضَذلَ الهُذدَي وَأَذتَنُّوا      »: فراخوانده اس  به پیرو  از رسول خدا
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به سیره پیام رتان اقتدا کنید که برترین سیرت اس  و بکه سکنّ  او    6 بِسُنَّتِهِ فَإنّها أهْدَي السُنَنِ

 «.هاس ترین سنّ کننده باتید که هدای 

به عنکوان   ز پیام رحضرت همچنین اقتدا به الگوها  تایسته را مورد عنای  قرار داده و ا

ککه بچکه تکتر در پکي مکادر       من در پي او بودم  چنان»: برترین الگو  خویش یاد کرده اس 

-داتک  و مکرا بکه پیکرو  از آن مکي      ا  برپاميهر روز برا  من از اخالق خود ندانه. اس 

 2«.گمات 

: فراخوانکده و فرمکوده   براین، آن امام بزرگوار، همگان را به الگوپذیر  از اهل بی  افزون

دارند، منحرف ندوید و قکدم بکه   از آن سو  که آنها گام برمي. بنگرید به اهل بی  پیام ر»

برنکد و بکه پسکتي و     آنان هرگز تما را از جاده هکدای  بیکرون نمکي   . جا  قدمدان بگذارید

از . نیکد اگر سدوت کردند، سدوت کنید و اگر قیکام نمودنکد، قیکام ک   . گردانندهالک  باز نمي

 6«.گردیداز آنان عقب نمانید که هالك مي. تویدآنها پیدي نگیرید که گمراه مي

و  را به ت عی  از صالحان گذتکته و اسکتفاده از    امام در نامه خویش به فرزند ، حسن

 :تجربه خوب آنان سفار  نموده و عل  آن را گوتزد کرده اس 

اند  زیرا آنان آن گونکه ککه تکو    اندان  پیمودهپیمودن راهي اس  که پدران  و صالحان خ... »

ککه تکو دربکاره     گونکه  کني، در امور خویدتن نظکر داتکتند و همکان   در امور خویدتن نظر مي

تکال  آنکان در ایکن بکود ککه آنچکه را       . اندیدند اندیدي، نس   به خودتان ميخویدتن مي

اگر نفس تو از پذیرفتن سکر  . دان گردان  تناختند، انتخاب کنند و بر آنچه تدلیف ندارند، رو 

هایک  از رو  درك  که آنان دانستند، بداند، پس تال  کن درخواس  باز زند و خواهد چنان

 1«.و آگاهي باتد
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 آموزي ـ عبرت

بکا   امکام علکي  . پذیر  اسک   یدي از مسائل مهم که جوانان باید بدان توجه نمایند، ع رت

فَذاتَّعِظُوا  »: خوانکد  پذیر  فرامي را به ع رت ها، جوانان طرح سرگذت  اقوام و سران حدوم 

اعْتَبِرُوا بِمَذا قَذدْ   »: و« .ها پند گیرید و از تغییرات، ع رت گیریداز ع رت 6 بِالْعِبَرِ وَاعْتَبِرُوا بِالْغِيَرِ

ع کرت   ها  قرون پیدین مداهده کردید،از آنچه از درگیر  2 رَأَِْتُمْ مِنْ مَََّارِعِ الْقُرُونِ قَبْلَكُمْ

هکا  گکردندش آمکد،     از آنچه بر سر ام  6 فَاعْتَبِرُوا بِمَا أَصَابَ الْأُمَمَ الْمُسْتَكْبِرِِنَ»: نیز« .گیرید

 «.ع رت بگیرید

 ـ کسب تجربه

بکه همکین   . تدت به کسب تجربه نیکاز دارد  تجربگي اس  و جوان، به دوره جواني، دوره بي

 1 التّجذاربُ  وَعَظتذه  مَنْ العاقل إنّما»: نماید ت ميپذیر  دعو جوانان را به تجربه س ب، امام

 «.دهند پند را او ها تجربه که اس  کسي عاقل، همانا

 :دهد آن امام بزرگوار در این باره به فرزند  پند مي

اند، عمر ندکردم، امکا در ککردار    زیستهاگر چه به اندازه همه کساني که پیش از من مي! پسرم»

اخ ارتان اندیدیدم و در آثارتان سیر کردم  تا بدانجا که هماننکد یدکي   آنها نظر افدندم و در 

از آنان تدم  بلده گویا در اثر آنچه از تاریخ آنها به من رسید، با همه ایدکان از اوّل تکا آخکر    

پس، قسم  زالل و م فا  زندگي آنان را از بخش کدر و تاریکک آن بازتکناختم و   . امبوده

هکا  مهکم و برگزیکده را برایک  خالصکه      از میان تمام آنها، قسم . سود و زیانش را دانستم

 5«.ها  آن را از تو دور نمودمکردم و از بین همه آنها، زی ایش را برای  برگزیدم و ناتناخته

                                                           

 .15 همان، خطبه  . 

 . 6 همان، خطبه  . 

 . 5 همان، خطبه  .3

 . 3همان، نامه  .3

 .همان .1



 

 

 ام سيمجلس 

 ستیزی روز جهانی قدس، نماد اسرائیل

 *محمدرضا بهروزوالمسلمين  االسالم حجت

 اشاره 

در تحکوالت   ،ایکن امکر  . روزجهاني قکدس اسک   ، ها  گرانسنگ امام راحل یدي از میراث

 ،ا  ککه اسکتد ار جهکاني و صهیونیسکم     به گونه د نقش بنیاد  دار ،مناقه و م ارزه با اسرائیل

یادگکار   ،دربکاره قکدس   دیکدگاه امکام  . عالم روز قدس اظهکار نگرانکي نمودنکد   تدت از اِ به

درخدد و مرزهکا  جغرافیکایي را درنوردیکده، در عکین      جاودانه اس  که بر تارك تاریخ مي

  .س   هر زمان اها بازخواني آن از بایسته ،حال

 ؟سرزمين کيست ،فلسطين

مین رزسک  اگر چنین اس ، ط یعي اس  ککه از  6متعلق به اسرائیل اس ؟ ،سرزمین فلساینآیا 

زیکرا صکاح ان اصکلي      حقیق  آن اس  ککه ایکن ادعکایي بکیش نیسک         اماخود دفا  کنند

برخي فلساینیان بکه یهودیکان    هرچند  یاننه یهود و مردم بومي آن هستند ،سرزمین فلساین

                                                           

  .عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوٌ و فرهنگ اسالمي *

  . 3 ل  3 ، صاسالٌ جهان به نسبت صهيونيزٌ عملكرد بناب، جدید علي: رك.  
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ي از زمکین  یهکا  بخکش ولکي     زمین فروختند و در این توطئه، دول  انگلستان دس  داتک  

   .ت احب نمودند ،مردم فلساین نمودن ه غ ب و آوار طریقفلساین را یهودیان از 

عکرب از   هچند ق یلک  دو هزار و پان د سال پیش از میالد حضرت مسیح ،به ع ارت دیگر

برخي از اینهکا در فلسکاین   . به سو  سواحل جنوبي دریا  مدیترانه کوچ کردند العربةجزیر

تکود و   اطالق مکي  «کنعانیان» ،به این عده. کردند سدنا گزیدند و از راه کداورز  معید  مي

در ل نکان سکاکن    نیکز  برخکي . انکد  نامیده «ار  کنعانیان»سرزمین فلساین را  ،به همین جه 

مهکم از   هیکک طایفک  . نامیدند مي «فینیقیان»اینها را . کردند تدند و از راه دریانورد  زندگي مي

 هدر قکدیم مناقک   ،بکدین جهک    .المقدس سکدنا گزیدنکد   در بی  ،«ی وسیون»به نام  ،کنعانیان

یل بکه  اسکرائ  بر اسکاس تکاریخ یهکود، پکیش از ورود بنکي      .نامیدند مي« ی وس»المقدس را  بی 

نکد  ا این ق ایکل ع کارت   .کردند اسرائیل در آنجا زندگي مي تر از بني فلساین، هف  ق یله بزرگ

عهکد عقیکق از آنهکا بکه      .حِوِّیان و ی ُوعسکیان  ،یانفِر زِّ ،کنعانیان ،اموریان، ج رْجاتیان ،حِتیان :از

 6.ها  بسیار و هف  ام  عظیم یاد کرده اس  عنوان ام 

عکراق بکه ار  کنعکان    « اورکلدان»از  حضرت ابراهیم خلیل ،سالاز گذت  صدها پس 

 ،و سککرس فرزنککدان و عدککیرة یعقککوب ،و بعککد از تولککد اسککحاق و یعقککوب هجککرت نمککود

 در مکردم فلسکاین   ،اسرائیل و یهود گیر  بني از تدلپیش  ،بنابراین. اسرائیل تدل گرفتند بني

انش از جا  دیگکر بکه آن دیکار رو    و فرزند کردند و حضرت ابراهیم مي آن مناقه زندگي

هکا  فراوانکي در ایکن مناقکه اتفکاق افتکاد تکا ایندکه          حوادث و درگیر  سرس،. آورده بودند

اسرائیل بکه   بني ،از این پس .فلساین به رسال  م عوث تد هناصردر تهر  حضرت عیسي

ایمکان آوردنکد و    برخکي بکه حضکرت عیسکي     .دو گروه یهود  و مسیحي تقسیم تکدند 

اسکرائیل،   همکه بنکي   ،بنکابراین . امتنا  ورزیدند و با آنان درگیر تکدند بعضي مسیحي تدند و 

 1.یهود  باقي نماندند

                                                           

  .13  ص ،فلسطين در صهيونيسم لوبل، الي و جریس صبری: ك.ر.  

 . 6 ص ،فلسطين نوین تاریخ کيالي، عبدالوهاب.  

  . : 5تثنيه  عهد عتيق،. 3

 زواره، رضلا هللي   ؛ غلالٌ 55رفسلنجاني، ص  هاشلمي  اکبلر  ترجمله  ،فلسلطين  سرهذشلت زعتير،  اکرٌ. 3

 .33 ص  ،اسالمي های سرزمين
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 تصرف فلسطين

 در امکا ایکن امکر    ،ها  این مناقه را فلساینیان به یهودیان فروختند از سرزمین  مقدار اگرچه

با مهکاجرت   نیعني یهودیا 6 صورت گرف ها  ظالمانه  سیاس کارگیر   به ترایط خاص و

بخکش   فلسکاین مسکلط گردیدنکد و    بر ،تددیل حدوم  تجاوز به این کدور و ،به فلساین

 158 ، یهودیکان تنهکا   6211ککه در سکال    چنکان  2 دنکد کراین کدور را ت کرف  از وسیعي 

 در. هزار کیلومتر مربا مساح  کل فلساین را در مالدیک  خکود داتکتند    23کیلومترمربا از 

ل، انگلسکتان سکرزمین فلسکاین را    با تدس  دول  عثمکاني در جنکگ جهکاني اوّ    ،این سال

« ککانون ملکي یهکود   »ها اجازه داد که در فلساین،  ا  به صهیونیس  اتغال کرد و طي اعالمیه

ها  سلانتي متعلکق بکه دولک      ها  غیرفلسایني را به سدون  در زمین ایجاد کنند و یهود 

اتغالگران انگلیسي با وهکا انکوا  و اقسکام     ،از این پس .ده تدویق کردخور تدس  عثماني 

فلسایني توسط یهودیکان فکراهم    ها  ها و باغ ها، ساختمان را برا  اتغال زمینوها قوانین، 

کیلومترمربا توسط دول  بریتانیا به طور رایگکان یکا بکه قیمک       513رقمي در حدود  .کردند

کیلومترمربکا نیکز    133 .ها  صهیونیستي قکرار گرفک    ارزان در اختیار آژانس یهود و ترک 

کیلومترمربا نیز به دسکتور   13 .ها  عرب غیرفلسایني به یهودیان فروخته تد توسط خانواده

 . ط یهودیان به زور از فلساینیان گرفته تدوزیر مختار انگلیس توس

هکا  خکود را    انکد کسکاني ککه زمکین     در میان مل  فلساین بسیار کم دیده تکده  ،به هر حال

نکه بکا طیکب     اغلکب ها  خود را فروختنکد،   که زمیناندك آن دسته  ،وانگهي .فروخته باتند

ر مکورد کدکاورزان   وجودآمکده از قکوانین انگلکیس د    بکه اوهکا  نابسکامان   خاطر ککه در اثکر   

هکا را   مثالً دول  انگلکیس، مقکدار مالیکات     ها  خود تدند مج ور به فرو  زمین ،فلسایني

زمان از صدور ح وبات و زیتون که عمده مح ول کدکاورز  فلسکاین    داد و هم مي افزایش

آمدنکد و   هکا برنمکي   کداورزان از عهکده مخکارج و مالیکات    ،در نتیجه. کرد جلوگیر  مي ،بود

  .گذاتتند معر  فرو  ميدر ملک خود را  ،ناچار به

                                                           

 .351ص  ، ، ج قواعد عمومي قراردادهاناصر کاتوزیان، .  

 . 3ل   3، صعملكرد صهيونيزٌ نسبت به جهان اسالٌ ،علي جدید بناب.  
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هایي از مراسم جدن و پایدوبي مردم به میمنک  مجکازات    گزار  ،در تاریخ معاصر فلساین

ط یعکي اسک     .هایدان کرده بودند، ه ط تده اسک   معدود خائناني که اقدام به فرو  زمین

  به فکرو  زمکین بکه    داده اس  که دس جرئ  ميکمتر کسي به خود  ،که در چنین فضایي

بکا احتسکاب   ، هکا  تکده بکه صهیونیسک     هکا  واگکذار   جما ارقکام زمکین   .ها بزند صهیونیس 

در زمکان سکلاه انگلکیس، تقری کاً دو هکزار       ،هایي که از ق کل در اختیکار یهودیکان بکوده     زمین

درصکد   3/3هزار کیلومترمربا مساح  فلساین، فقکط   23کیلومترمربا اس  که در مقایسه با 

بکا   ههکا رسکیده و بقیک    سوم آن از طریق خرید به صهیونیس  حدود یک ،از این درصد .اس 

 5/2حکدود  فقکط  بکدان معناسک  ککه     ،ایکن . انگلیس در اختیار آنها گذاتته تده اس یار  

پس از خکروج انگلکیس از    .ها فروخته تده اس  ها  فلساین به صهیونیس  درصد از زمین

نکه از طریکق خریکد ککه بکا       ،این سرزمینبقیه  ،(الد می 6113)6623فلساین در اردی هد  

کدتار، غ ب، تدنجه، تخریب، فدار و توطئه و با بدترین تدل از فجکایا و جنایکات ، بکه    

  .ها درآمده اس  ت رف صهیونیس 

 علل حمایت ایران از فلسطين

 نماییم؟  به آنان کمک مي و کنیم مردم فلساین حمای  مي چرا از

 يوجه منح ر به مسکائل داخلک   ها به هی  کارکردهاى دول  وظایف و کهدر پاسخ باید گف  

ها عالوه بر کوتش جه  به ود مسائل داخلکى، وظکایف و اهکدافى را     بلده دول   باتد نمى

 بکر  ،ایکن وظکایف   .المللى، بکر عهکده دارنکد    در خارج از مرزهاى جغرافیایى و در محیط بین

هکا، امدانکات مکادى و     منافا ملکى، اهکداف و آرمکان   از ها  از دول اساس تعریفى که هرکدام 

دولتى موفق اس  که بتواند وظکایف   ،در هر صورت. متفاوت خواهد بود ،معنوى خود دارند

 .خوبى انجام دهد خود را در داخل و خارج به

باتکد ککه بکه صکورت      اهمیک  مکى  بکا  اى  ندته ،تناخ  وظایف متعدد دول  ،بر این اساس

 :پردازیم مخت ر به بررسى آن مى

                                                           

ٌ   انلدکي  و تلخليص  ، بلا 3  81/ /8 مورخ اسالمي، جمهوری روزنامه.    سرهذشلت  زعيتلر،  تغييلر؛ اکلر

؛ «فلسلطين »، ذیل کلمله  هيتاشناسي کشورها؛ محمود محجوب و فرامرز یاوری، 15  و 31 ص  ،فلسطين

 .51، ص ماجرای فلسطينمجيد صفاتاج، 
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وَإِنَّ هَذذِِِ أُمَّذتُكُمْ أُمَّذةً    »: هاى دینى، جامعه اسالمى پیدره واحدى اسک   بر اساس آموزه :یکم

 .امتى یگانه اس  و من پروردگار تکمایم  ،تما در حقیق  این ام   ؛وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

صکرف   ،میقى بین همه مسکلمانان دنیکا  آیه، هم ستگى ع م نا  اینبر  «.از من پروا دارید ، پس
وجکود   ،نظر از هرگونه مرزبندى و جغرافیایى به جه  وحدت کلمه و اعتقاد به تعالیم الهکى 

هکاى   بارز ام  اسالمى اس  ککه دل ها   ویژگينوایى، یدى از  همدردى، همدلى و هم .دارد

الْمُذؤْمِنُ أَخُذو الْمُذؤْمِنِ َْالْجَسَذدِ     »: فرماید مى امام صادق. کند آنان را به یددیگر نزدیک مى

برادر مکؤمن و ماننکد یکک     ،مؤمن   دَ أَلَمُ ذَلِكَ فِي ََائِرِ جَسَدِِِجَء  مِنْهُ وَ اشْتَكَى شَيْ نِالْوَاحِدِ، إِ

به مراق   و حمایک  از   اعضا تود، دیگر رنجور مى بدنپیدر هستند  هنگامي که عضو  از 
 «.توند داستان مى او هم

 تمکامي هم ستگى عمیق اسالمى، تعاون اسالمى را به همراه دارد  بدین معنا که مسکلمانان در  

بکا   ،ارىکک در نیدوککارى و پرهیز  3؛وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبذرِّ وَالتَّقْذوَى  »: اند امور، موظف به همیارى

 پیکام ر اسکالم  . ول همدیگرنکد ئبکر ایکن اسکاس، همگکان مسک      «.یددیگر همدکارى کنیکد  

هر کس ندایى را بدکنود    ؛ُِجِبْهُ فَلَيْ َ بِمُسْلِمٍ  فَلَمْ  َِا لَلْمُسْلِمِينَ  رَجُلًا ُِنَادِي  ََمِعَ  مَنْ»: فرماید مى

همچنکین در  « .طل کد و پاسکخ مسکاعد نگویکد، مسکلمان نیسک        که مسلمانان را به کمک مى

هکرکس صک ح      مٍلِسْل مُبِ سَيْلَمين فَسلِمُالْ ورِمُاُبِ  مَّتَهْیَ  مْلَ وَ  حَْصبَ  نْمَ»: فرماید حدیث دیگرى مى

 «.مسلمان نیس  ،برخیزد و در اندیده کارهاى مسلمانان ن اتد

و  652، 66، 6 :اصکول )بر اساس اصول متعدد قانون اساسى جمهکورى اسکالمى ایکران     :دو 

تعهکد برادرانکه نسک   بکه همکه      »دول  به نمایندگى از همه مردم، موظف بکه ایفکاى    ،(651
موظف اس  سیاسک  کلکى خکود را بکر پایکه ائکتالف و       » ،به همین جه . اس « مسلمانان

« دفکا  از همکه مسکلمانان   »و در اعمال سیاس  خکارجى، بکه   « اعتماد ملل اسالمى، قرار دهد
اصول متعکدد قکانون اساسکى،     م نا هاى اسالم و هم بر  زههم بر اساس آمو ،بنابراین. برردازد

 . حمای  نماید دول  موظف اس  از سایر مسلمانان جهان

                                                           

 . 1 آیه مؤمنون،.  

  .66 ، ص  ج  ،الكافي کلينى،.  

  .  آیه مائده،. 3

  .63 ص  ، ج  ،الكافيکليني، . 3
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حفظ و تقوی  نظکام   و يالملل هاى بین از ق یل وجود مرزبندىهایي   با توجه به واقعی :سو 

توجه بکه  ا بهاى اسالمى  جمهورى اسالمى ایران، ارائه الگویى نمونه بر اساس اصول و ارز 

اگکر زمکانى بکین نیازهکاى داخکل و       ،حال. باتد اهمی  مىو خارجي، دارا  نیازهاى داخلى 

 :نماید به وجود آمد، رعای  اصول زیر، هرورى مىناهمگوني خارج، 

ن بککه عنککوان یککک نظککام اسککالمى، داراى ابککر اسککاس آیککات و روایککات متعککدد، ایککر (الــف

تزاحم بین نیازهکاى  هنگام ها  ولی ئمس. مسلمانان اس هایى فراملّى، نس   به سایر  ولی ئمس

مکثالً اگکر در کدکورهاى دیگکر، مسکلمانانى نیازمنکد         داخلى و خارجى، باید مراعات تکود 

بکه   تکوان  نمکى  ،تکک  بکدون  ،پوتکاك باتکند   و غذا، دارو :مانندترین نیازهاى حیاتى  هرورى

له زندگى و حفظ جکان  ئ  چون مستر داخلى اولوی  داد اهمی  هاى غیرحیاتى و کم نیازمندى

 .مسلمانان در میان اس 

مالك تقدم نیازهاى داخل یا خارج در امور غیرمتیقن فراملى، رعای  اصل اهکم و مهکم    (ب

هکاى   گکرفتن از متخ  کان و کارتناسکان رتکته     به بیان دیگر، حاکم اسالمى با کمک  اس 

مدخص کند که اولوی  بکا رفکا   مختلف و با درك ترایط و مقتضیات زمانى و مدانى، باید 

مکرزى و   هکاى بکرون   ولی ئدر هر حال ، باید مسک . نیازهاى داخلى اس  یا نیازهاى خارجى

چه بسا در مواردى، بر اسکاس  . هاى حیاتى را سرلوحه سیاس  خارجى خود قرار دهد کمک

مکرزى بکر نیازهکاى داخکل      بکرون   تکود ککه وظیفکه    ميات کارتناسى و تخ  ى ثاب  ینظر

در  .اا ل نکان در مقابکل رژیکم غاصکب اسکرائیل      مانند حمای  ایکران از حکزب     دارد،اولوی

مانند تقدم دفا  از مرزهکاى کدکور در برابکر حملکه       مسائل داخلى اولوی  دارد نیز مواردى

 . عراق

هکایى   خکوب کدکورمان، کمکک    با توجه به نیازهاى حیاتى مردم فلساین و امدانکات نسک تاً  

ت ثیر منفى در روند آبادانى و حل مددالت اقت ادى و معیدکتى مکا   اما   وجود داتتهمحدود 

نتایج مث تکى را در   ،به عالوه .گردد حقوق مردم نميتدن  پایمالموجب  گذارد و بر جاى نمى

 .آورد الملل، براى کدورمان به ارمغان مى اى و بین مدت، در ساح مناقه بلندو  مدت کوتاه

 :بنابراین
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آمده براى بکرادران   برابر وهعی  پیش در ،باتدبسیار اندازه  مددالت جامعه هرفدارها و . 6

 .قابل قیاس نیس  ،و خواهران آواره فلساینى

اسکتعمارگران همکواره درپکى    . ن ام  واحده و داراى سرنوت  مدکترکى هسکتند  انامسلم. 2

جهان اسکالم   بر سلاه خود را ،از این رهگذر ند تاا هاى مسلمان تفرقه میان مل  جداسازى و

بکه   ،اگر دسک  از یکارى بکرادران مظلکوم مسکلمان خکود بکرداریم        پس،. بیدتر استوار سازند

 .ایم کمک کرده ،سازى ام  واحد اسالمى که هدف دتمنان اس  پاره

هکاى   کمک  موجب افزایش نعم  و برکات الهى اس  ،هاى فردى کمک: آمدهروای   در .6

 .اجتماعى نیز چنین اس 

 .تکود  هایى براى کمک به جواما محروم اخت اص داده مکى  سرمایه ،تمام جهان مروزه درا .1

 .باتند پیدتازمسلمانان و جمهورى اسالمى  ، بایددوستانه این حرک  انسان در

هکاى مسکلمان    هاى اقت ادى، سیاسى و ت لیغاتى در حد وسا و توان از مل  انجام حمای . 5

بلدکه در راسکتاى تک مین     ،با منافا ملى ما تعکار  نکدارد   خ وص فلساین، نه تنها به ،دیگر

فقکط در مرزهکاى    ،اوالً، منکافا ملکى یکک کدکور    : آیکد  زیکرا   منافا ملى ایران به حساب مى

هکایى ککه در کدکورهاى     ها به میکزان هزینکه   دول  ،رو ازاین. تود جغرافیایى آن محدود نمى

و ت ثیرگکذارى بیدکترى در آینکده آن    گیکرى   دارند، از توان و قدرت ت کمیم  دیگر م ذول مى

 .باتند اى برخوردار مى کدور و معادالت مناقه

، حفظ موجودی ، استقالل و تمامی  ارهى و امنی  ملى کدور، نیازمنکد صکرف چنکین    ثانیاً

 .ل م ارزه با دتمنان ما قرار دارندکه در خط اوّاس  هایى  ها و کمک به مل  هزینه

زیکرا    باتکد  بهترین دلیل بکر انجکام چنکین اقکداماتى مکى      ،بلندمدتنگرى و ت مین منافا  آینده

بلدکه   ،هرگکز بکه فلسکاین محکدود ن کوده      ،طل انه رژیم صهیونیستى ها و اهداف توسعه آرمان

یعنکى جمهکورى اسکالمى ایکران را در      ،القکراى آن  ام خاصهآرزوى سیاره بر جهان اسالم و 

 .پروراند سرمى

سکازد و   را بر دتمنان افکزون مکى   انم کند و قدرت جمعى مى ما را بهتر حفظ ،یدرارچگى. 1

 .اس  مفید ، بسیاربراى م ونی  ما از خارات دتمن
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ماننکد   ،بلدکه کدکورهاى بکزرگ جهکان      مختص ایران نیسک   ،دیگرها  کمک به کدور. 3

حال آیا رواسک  ککه کدکورهاى اسکالمى از      .نماید به اسرائیل مى  هاى بسیار آمریدا، کمک

 دینى و انسانى خود در ق ال مددالت مردم فلساین دری  ورزند؟ هانجام کمترین وظیف

زدایکى و   نظام جمهورى اسالمى ایران از ابتدا، بیدترین تکوان خکود را جهک  محرومیک     . 3

 :الیکل متعکددى از ق یکل   اما به د  نتایج درخدانى گرفته اس  تاکنون نیز و م ارزه با فقر داتته

 ،هکاى اقت کادى   محاصره و وهعی  اقت ادى کدور، وابستگى به نف ، وقو  جنگ تحمیلى

توانکد   وجود مددالت و معضالت، نمى. تاهد وجود مددالت اجتماعى و اقت ادى هستیم

همکراه بکا انجکام    . وهعی  نابسامان سایر مسلمان باتکد در برابر توجهى ایران  بى کننده  توجیه

امکام   ،اسکاس ایکن   بکر   .باید به حل مدکدالت درون نیکز برکردازیم    ،مرزى خود یفه برونوظ

 :فلساین فراخواند جان ه از مردم ل نان و دول  ایران را به حمای  همه مردم و راحل

بکر دوَل عربکي، الزم اسک      اًن و دوَل کدورها  اسالمي، و خ وصاکنون بر عموم مسلمی» 

برا  حفظ استقالل خود، از این گروه مجاهد نگهدار  کنند و بکه آنکان کمکک نماینکد و از     

   «.رساندن اسلحه و آذوقه به آنان دری  نورزند

المکال را هکر جکا صکالح      دارد که بیک   هفیوظ تر از همه اینده حاکم اسالمي اختیارات و مهم

. از کیسه خلیفه بخدیدن نیسک   کردن حقوق مردم و یش هایامعنا ،این م رف کند و ،بداند

 ،حفکظ منکافا   هکا  راهدار جمله از حفظ منافا آن اس  و ،یدي از م الح مهم هر کدور 

 . دنبات مي اسرائیلي اس  که موجب حفظ جامعه ما در برابر یکمک به کدورها

 عالم روز قدس اهداف اِ

و  تکوان بکه فراگیکر    در مکورد روز قکدس مکي    با بررسي مجموعکه سکخنان حضکرت امکام    

اند ککه   ا  گذاتته درس  دس  رو  نقاهایدان  .برد پي یدانبودن این مفهوم در نظر ا جهاني

باتکد   مکي و فراقکومي   ا  فرامذه ي هاس  و مسئله از همه ط قه ،ناناوجه مدترك همه مسلم
                                                           

؛ سليد محملد   365، ص های فراملي در سياست خارجي دوللت اسلالمي   مسؤليتصادق حقيقت، : ك.ر.  

  .، ج اوّل381، ص حقوق اساسي جمهوری اسالميهاشمي، 

  .363 ص ،  ج  ،اماٌ صحيفه، اماٌ خميني.  
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در ، هوتیار  دیگکر امکام   .گردد که باعث انسجام و وحدت کلمه درون جامعه اسالمي مي

در  ،چراککه ایکن روز    انتخاب زمان این روز اس  ککه از ظرافک  خاصکي برخکوردار اسک      

خکود   ،ماهاین از آثار معنو    ثیرپذیر با تمسلمانان روزها  پایاني ماه رمضان اس  و عموم 

 :فرماید ایدان مي .اند هنمودرا تهذیب و تزکیه 

به احتمکال زیکاد    ،روز قدس اس  و در دهه آخر ماه رمضان ،جمعه آخر ماه م ارك رمضان»
رات   الهى اس  و قدر و ت ى اس  ککه مقکدّ  سنّ ،ت ى اس  که احیاى آن  تب قدر اس 

الزم اسک  ککه    ،روز قدس که همجوار تب قدر اسک  . تود ریزى مى خلق در آن تب پایه
هکایى ککه در    د و از غفلک  در بین مسلمانان احیا تود و م دأ بیدارى و هوتیارى آنکان باتک  

  «.بیرون آیند ،هاى اخیر تده اس  خ وصاً سده ،طول تاریخ

 :کند را دن ال مي ذیلاهداف با بیان این مالب،  ، امامدر مجمو 

 ی مرشد افکار عمو. 1

 ،تکعار آن  و سک  گرا جکو و خدکون    نژادپرس ، سکلاه  رژیمي اسرائیلمعتقد اس   امام
و تکده    را مرتدب بسیار ها   این قوم در طول تاریخ جنای. باتد مي فرات نیل تا فراتر از

هکا    بکه سک ب ویژگکي   . باتکیم  مکي  فلساین به مردم ل نان ورژیم امروزه نیز تاهد ظلم این 
 ذیکل، هکا    نمونکه   ندارنکد  ها با یهودیان راباه خوب نداتکته و  یهودیان اس  که بیدتر مل 

 :تاهد این ادعاس 

ا  مردم انگلستان را به سکتوه آوردنکد    یهودیان ساکن لندن به اندازه ،میالد  6218در سال ک 
سکال ورود   188حدود  ،پس از این. فرمان داد یهودیان را از انگلستان بیرون کنند« ادوارد»که 

ورود یهودیکان   هتح  ترایاي اجاز« کرمویل» 6153یهود به انگلستان ممنو  بود تا اینده در 
میالد  بود که به یهودیکان سکاکن آمریدکا اجکازه      6131در  .در کردبه کدور انگلستان را صا
 .دادند آتدارا ع ادت کنند

سکال از ورود   28یهود را از کدور  بیرون کرد و مکدت   ،«لویس اغساس»در فرانسه نیز ک 
قدرت را به دس  گرف ، برا  دومین بکار  « فیلی  زی ا»وقتي . آنها به فرانسه جلوگیر  نمود

  .فرانسه اخراج نمود و تمام اموال آنها را م ادره کردیهود را از 

                                                           

  .61، ص  6ج  همان،  .
2  . www.rasekhoon.net/article/print/702327. 
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هایي هسکتند ککه تکازه از جنگکل      یهودیان همچون انسان»: نویسد لوبون فرانسو  مي گوستاو
تکرین   همیدکه ماننکد پسک     چراکه  اند بهره بوده وارد تهر تده و همیده از صفات انساني بي

  «.کنند مردم رو  زمین زندگي مي

 .نماد ایکن تقابکل اسک     ،قدس همیدگي اس  و ظالم و مظلوم،معتقد اس  که تقابل  امام
روزى . یک روز جهکانى اسک    ،روز قدس» :دندار اخت اص ه جهان اسالمبقدس ، رو ازاین

  روز مقابله مستضعفین بکا مسکتد رین اسک      نیس  که فقط اخت اص به قدس داتته باتد
فدکار ظلکم امریدکا و غیرامریدکا بودنکد، در مقابکل       هایى اسک  ککه در زیکر     روز مقابله مل 

روزى اس  که باید مستضعفین مجهز بدوند در مقابل مسکتد رین، و دمکاغ     هاس  ابرقدرت
هکاى   روزى اسک  ککه بایکد سرنوتک  ملک       ،روز قکدس .. .مستد رین را به خکاك بمالنکد  

  «.مستد رینهاى مستضعف اعالم وجود بدنند در مقابل  مستضعف معلوم تود، باید مل 

 گرایی  تکليف. 2

جامعکه  درد  ،تک افکراد  رنج تک درد و، همه مسلمانان ام  واحده بوده ،ها  دیني ط ق آموزه
زیکرا اینکان     فلسکاین حمایک  نمکاییم    وظیفه دیني ماس  که از مردم ل نان و ،بنابراین .اس 

 این اسکاس باتکد   بر تاید  .ظلم به ام  اسالمي اس  ،که ظلم به آناناند  عضو ام  اسالمي

 نکوامیس دفکا  از  کرده و یاد  «روز اسالم» و« پیام ر روز» قدس به عنوان از روز که امام

دانکم و روزى   من روز قدس را روز اسالم و روز رسول اکرم مکى » :داند مي الزمرا ن انامسلم

آنهکا را  اس  که باید ما تمام قواى خودمکان را مجهکز کنکیم  و مسکلمین از آن انزوایکى ککه       
  1«.در مقابل اجانب بایستند ،خارج توند و با تمام قدرت و قوّت ،کدانده بودند

                                                           
1  . www.pasokhgoo.ir.  

  .55  ص ،5 ج  ،اماٌ صحيفه، اماٌ خميني.  

مَا لَكُمْ يَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِلنَ الرِّجَلالِ وَالنِّسَلاء وَالْوِلْلدَانِ الَّلذِینَ       وَ»: 51نساء، آیه . 3

 چلرا  و ؛دُن َ نَصِيرًارَبَّنَا َْخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ َْهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُن َ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّ یَقُولُونَ

 :هوینلد  ملى  کله  همانلان  جنگيلد،  نملى  مستضعف کودکان و زنان و مردان[ نجات راه در و] خدا راه در شما

 ده قلرار  سرپرستى ما براى خود جانب از و ببر بيرون اند پيشه ستم مردمش که شهرى این از را ما پروردهارا

 «.فرما تعيين ما براى یاورى خویش نزد از و

  .55  ص ،5 ج  ،اماٌ صحيفه، اماٌ خميني. 3
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نوامیس مسلمین و دفکا  از بکالد مسکلمین و دفکا  از همکه       دفا  از»: فرموده ایدان همچنین

امرى اس  الزم و ما باید خودمان را براى مقاصد الهى و دفکا  از مسکلمین    ،حیثیات مسلمین

یعنى حزب  ،مهیا کنیم و خ وصاً در این ترایاى که فرزندان واقعى فلساین اسالمى و ل نان

یکا  »تده و ل نان بکا نثکار خکون و جکان خکود فریکاد        و مسلمانان انقالبى سرزمین غ ب ،اللَّه

تمکام قکدرت معنکوى و مکادى، در مقابکل اسکرائیل و متجکاوزین         دهند، با سر مى« للمسلمین

مقاوم  و پایمردى کنیم و به یارى آنکان   ،ها ها و ددمندي بایستیم و در مقابل آن همه سفاکي

  «.بدتابیم

 :نویسد و مي ددار نیز همین عقیده را تهید ماهر 

مکا   !بکه خکدا قسکم   . ولی  داریمئمس !به خدا قسم. ولیمئواللَّهِ وباللَّهِ ما در برابر این قضیه مس»

. اى که دل پیغم ر اکرم را امروز خون کرده اس ، ایکن قضکیه اسک     واللَّهِ قضیه. غافل هستیم

خکواهیم بکه خودمکان     اگر مکى . داستانى که دل حسین بن على را خون کرده، این قضیه اس 

ایکد فدکر کنکیم ککه     بدهیم، ب  خواهیم به عزادارى حسین بن على ارز  ارز  بدهیم، اگر مى

گفک  چکه    گف  براى مکن عکزادارى کنیکد، مکى     اگر حسین بن على امروز بود و خود  مى

زینکب مضکارّم   »: گف  بگویید یا مى« نوجوان اک ر من»: گف  بخوانید تعارى بدهید؟ آیا مى

. سک  ادایان  موته ،تمر  امروز. تعار امروز تو باید فلساین باتدک   یاو ... ک  !؟«الودا ، الودا 

دیوار این تکهر بکا    و امروز باید در. تمر  هزار و سی د سال پیش مُرد، تمر  امروز را بدناس

  «.له داخلي اس ئمرتّب دروغ در مغز ما کردند که این یک مس. خوردبدان تتعار فلساین 

  اسرائيل سازي مبارزه با نهادینه. 3

م کارزه بکا    ،رو ازایکن . ککرد ه ینک را نهاد اسکرائیل فرهنگ م کارزه بکا    ،عالم روز قدسبا اِ امام

 بکا   زمکاني دیگکر   بیدتر از هر ،رمضانماه آخرین جمعه  در مردم ود ادامه دارابد تا ائیل راس

روز قکدس را   امام خمیني ،به ع ارت دیگر  توند جنایات این رژیم غاصب آتنا مي ظلم و

از ستمي که بیکدادگران بکر ملک      ،بر تارك تاریخ به یادگار گذات  تا مردمان مسلمان جهان

                                                           

  .386 ص ،1  ج  همان،.  

 . 5  ص ،5  ج  ،آنار مجموعه مرتضي مطهری، .  
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هکا  خفتکه    فریاد بیداربا  امام، تالقي بود بر ذهن .کنند، غافل نمانند مي مظلوم فلساین روا

دار بمانند و در برابر سکتمگران تکاریخ،   یب تا از خواب عمیق غفل  بیدار توند و ،مل  اسالم

ام رگونه آن بزرگ مرد الهي گذتکته  ها از سخنان پی اکنون که سال. با قامتي برافراتته قیام کنند

را در نوردیکده و در     جغرافیایيبینیم که روز قدس، تهرتي جهاني یافته و مرزها مي اس ،

. ویژه کدورها  اسالمي، نفکوذ ککرده اسک     ها  آزاداندیش جهان، به اعماق دل و جان مل 

ه و یکاد نمکود  اسکالم  تکاریخ   القلدر  ةليلل ره ر معظم انقالب از روز قدس به عنکوان   ،رو ازاین

  :فرموده

روز قکدس نامیکده تکده، در     ،ماراحل اکنون، جمعه آخر ماه م ارك رمضان که از سو  امام »

لیالي قدر، باید همان طکور ککه تکب     مجاور کامالً ،در این ماه رمضان باید .پیش رو  ماس 

خکواهیم ککه    مکي  انیم و با دعا وتضر  خود به درگاه الهکي، رگذ قدر را تا ص ح به بیدار  مي

 القلدر ةليلآینده مالوب برا  ما رقم زده تود، روز قدس را و همه این ایکام حسکاس را ککه    

هکا  مسکلمان    الفجر نجات مل  تاریخ اسالم اس ، به بیدار  و هدیار  بگذرانیم و تا مالا

  «.ل  تجا  و مظلوم فلساین، دس  از تال  نددیمم و مخ وصاً

                                                           

  .  ، شماره 356 بهمن ، فرهنگ کونر جلهم.  



 

 

 و یكم  مجلس سي

 های نماز عید فطر آموزه

 *نيا تبريزي االسالم والمسلمين عبدالکريم پاک حجت

 مقدمه

حقیقک  بکه جهک      ت ریک این عید، بکه  .تود ي مسلمان از نو متولد ميیگو ،در روز عید فار

، مؤمنکان  چرا ککه ط کق گفتکار امیکر    دار در تب عید فار اس    والدت جدیدِ مؤمن روزه

ها پاك تده و کمترین پکادا  خکود    ها و پلید  از تمام آلودگي ،داران در تب عید فار روزه

 : فرماید حضرت مي.  اند دریاف  نموده ،را که پاکي و پاکیزگي اس 

وَ الََّّائِمَاتِ أنْ ُِنَادَِِهُمْ مَلَك  فِي آخِرِ َِوْ ٍ مِنْ شَهْرِ   مَا لِلََّّائِمِينَ  اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أنَّ أدْنَىوَ »

رَمَضَانَ أبْشِرُوا عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ مَا ََلَفَ مِنْ ذُنُوبِكُمْ فَانْظُرُوا َْيْفَ تَكُونُونَ فِيمَا 

  تَأنِفُونَتَسْ

دار اسک ، ایکن    که برا  مکردان و زنکان روزه  پاداتي ترین  بدانید که کوچک! ا  بندگان خدا

! ا  بنکدگان خکدا  : دهکد  م ارك رمضان بکه آنهکا نکدا مکي     ها  در روز آخر ما اس  که فرتته

                                                           

 .استاد سطح عالي حوزه علميهپژوهشگر و * 

 .1 ، ص ْمالي، شيخ صدوق . 
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ز بنگرید ککه بعکد ا   ،پس .تمام گناهان گذتته تما را آمرزید[ خداوند متعال]بدارتتان باد که 

 « . این چگونه عمل خواهید کرد

 : نویسد مي مسار الدیعهدر کتاب  تیخ مفید

این اسک  ککه آنکان بکرا       جه عید اهل ایمان قرار داده تده، به  ،ل ماه توالاینده روز اوّ»

ند و از اینده خداوند متعال گناهاندکان را بخدکیده   ا خوتحال ،ق ولي اعمالدان در ماه رمضان

پکرده کدکیده و مکژده و بدکارت از طکرف خداونکد رسکیده اسک  ککه           ها  آنان و بر عیب

ها  تکب   ن در اثر تال اداران عاا خواهد کرد و از اینده مؤمن ها  بسیار  برا  روزه ثواب

رور و ندکا   اند، حالک  سُک   چند مرحله به قرب الهي نزدیک تده ،و روز ماه م ارك رمضان

 عاکرزدن و  .باتکد  عالم  پکاکي از گناهکان مکي    ،ن تده و اینغسل معیّ ،در این روز.  دارند

بو  خو  و ل اس زی ا و تمیز پوتیدن و بکه صکحرا رفکتن و زیکر آسکمان نمکاز        استفاده از

  6«.باتد رور و از رو  حدم  ميعالم  تاد  و سُ گيهم ،خواندن

 . در ماه رمضان اس ( والدت جدید)نعم  الهي این    به یک معنا تدرانه ،نماز روز عید فار

 هاي دعاي قنوتِ نماز عيد فطر آموزه

و فقیکه   م ک اح المتهجکد،  پکرداز عکالم تدکیا، در کتکاب      ترین نظریه برجسته تیخ طوسي

، متن دعا  قنکوت در نمکاز عیکد سکعید      عروة الونقيوارسته سید محمدکاظم یزد  در کتاب 

تکود، ایکن    دو رکع  نمکاز تدکرار مکي   ترین بخش نماز عید اس  و نُه بار در  فار را که مهم

 :اند گونه نقل کرده

لتَّقْذوَى وَ  اللَّهُمَّ أهْلَ الْكِبْرَِِاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَذةِ وَ أهْذلَ ا  »

لْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِذهِ ذُخْذراً   الْمَغْفِرَةِ أَْألُكَ بِحَ ِّ هَذَا الْيَوْ ِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِ

آلَ وَ مَزِِداً أنْ تََُّلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أنْ تُدْخِلَنِي فِي ُْلِّ خَيْذرٍ أدْخَلْذتَ فِيذهِ مُحَمَّذداً وَ     

رَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اللَّهُذمَّ  مُحَمَّدٍ وَ أنْ تُخْرِجَنِي مِنْ ُْلِّ َُوءٍ أخْ

  «.ونَإِنِّي أَْأَلُكَ خَيْرَ مَا ََألَكَ بِهِ عِبَادُوَ الََّّالِحُونَ وَ أعُوذُ بِكَ مِمَّا اَْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُوَ الََّّالِحُ

خواه وجود دارد که در ایکن مجکال، بکه     ها  حقیق  انها  متعدد  برا  انس در این دعا، پیام

 :کنیم هف  مورد اتاره مي

                                                           

 .31ص  ، همسار الشيعة في مختصر تواریخ الشریعمفيد، شيخ .  
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 تمسک به صفات کمالی حق . 1

انسان خداجو، بارها به اسکما  حسکنا  الهکي    .  اولین بخش دعا، تناخ  صفات الهي اس 

همتکا نزدیکک نمکوده،     کند و خود را به درگاه خدا  بکي  که در دعا  مزبور آمده، تمسک مي

 : دهد حق را چنین مورد خااب قرار مي حضرت

عظمهت و   سهداوار ای  !پروردگهارا أللّهمّ أهلَ الدِ ریاءِ وَ العظمة ، و أهلَ الجودِ و الجَ کروتِ   »

 «.سته بوش  و آدرقیبدرگی، و ای شا
ط ق فرهنگ قرآنکي، ک ریکا و عظمک  و جکود و ج کروت، مخ کوص خکدایي اسک  ککه          

ککه خداونکد خویدکتن را بکه صکفات         همچنکان  اسک  ه ها و توانکایي  سرچدمه تمام حرک 

 : فرماید ستاید و مي ک ریایي مي

 در عظمک   و ک ریا اوس  برا  و 6 الْحَكِيم الْعَزِِزُ هُوَ وَ الْأرْ ِ وَ السَّماواتِ فِي الْكِبْرِِاءُ لَهُ وَ»

 «.حدیم و عزیز اوس  و زمین، و ها آسمان
. ها کسى باالتر از او اس  و نکه در زمکین   نه در آسمانخداى تعالى در همه جا ک ریایى دارد  

همتکا برتکر باتکد و غیکر او، هرگکز کسکي        در هی  جاى عالم، کسى نیس  که از خداى بکي 

 . تواند عظم  و ک ریایي داتته باتد نمي

 : سنائي غزنو  چه زی ا به صفات کمال خداوند اتاره کرده اس 

 خکدایي  و پکاکي  تکو  ککه  گویم تو ذکر ملدا
 

 راهنمککایي تکوام  ککه  ره همککان بکه  جکز  نکروم 
 

 پکویم  تو فضل از همه جویم، تو درگاه همه
 

 سکزایي  توحیکد  بکه  ککه  گویم تو توحید همه
 

 نگنجکي  فهم در تو که گفتن تو وصف نتوان
 

 نیکایي  وهکم  در تکو  ککه  گفکتن  تکو  ت ه نتوان
 

 یقینکي  و علمکي  همکه  جاللکي،  و عز  همه
 

 جزایکي  و جود  همه سُرور ، و نور  همه
 

 هِککد لَککهُ لَککیسَ صَککمَدٌ کَمِثلِککه لَککیسَ اَحَککدٌ
 

 سکزایي  تکو  را مر آن که گویي تو المُلک لِمَن 
 

کند ککه مندک  تمکام صکفات کمکالي،       طلب، در دعا  قنوت بر این باور ت کید مي انسان کمال

 . مندي و تدوه و جود و ج روت، فقط تایسته خداس  و اهلی  آن را دارد اوس  و بزرگ

 : فرماید در دعا  کمیل مي امیر مؤمنان

  ء ، وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأتْ ءٍ، وَ بِعِزَّتِكَ الَّتِى لَا َِقُو ُ لَهَا شَيْ غَلَبْتَ بِهَا ُْلَّ شَىْ  الَّتِى  وَ بِجَبَرُوتِكَ»

                                                           

 .35جانيه، آیه .  
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به مقام ...[  کنم درخواس  مياز تو ! بارالها]  ءٍ شَىْ  ءٍ، وَ بِسُلْطَانِكَ الَّذِى عَلَا ُْلَ ُْلَّ شَىْ

اى و به عزت و اقتدارت  ها غالب گدته ات که به وسیله آن، بر همه قدرت ج روت و بزرگي

سراسر عالم را پُر کرده اس  و به   ات که هر مقتدرى در برابر  عاجز اس  و به بزرگي  که

  «.ات که بر تمام قواى عالم برترى دارد سلان  و پادتاهي

 : فرماید در دعا  مسجد سهله مي امام زمان

 فذى  لَذهُ  ضِذدَّ  فَذال  وَاآلالءِ بِالكِبْرِآءِ وَتَفَرَّدَ! َُلْطانِهِ مَلَكُوتِ فى لَهُ نِدَّ فاَل المُلْكِ فِى تَوَحَّدَ ِامَنْ»

  6 شَأنِهِ جَبَرُوتِ

 تکو  بکراى  همتکایى  سلانت  ملدوت در پس، .اى یگانه پادتاهى، و سلان  در که خدایى اى

 تک ن  بزرگى و ج روت در پس، .تنهایى و یدتا ها، نعم   بخدیدن و ات ک ریایي در و نیس 

  «.نیس  تو براى هدّى تو،

 پيوستن به سرچشمه فضایل. 2

در بخش دوم دعکا، بکه عفکو و رحمک  خداونکد نظکر داریکم و از درگکاه ربکوبي عاجزانکه           

 :کنیم درخواس  مي

ا  الیق گذتک  و رحمک ، و ا    !   پروردگاراوَ أهْلُ التَّقْوَي وَ الْمَغْفِرَةِوَ أهْلُ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ »

  «.و آمرز  اتقوبرازنده 

پروردگکار متعکال، عفکو و    .  خدا  متعال، اهل عفکو و گذتک  و رحمک  و مغفکرت اسک      

 :کند چنین وحي مي، به پیام ر رحمتش  سوره زمر 56آیه مغفرت خود را در 

ذِِنَ أَْرَفُوا عَلى أنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اهللِ إِنَّ اهللَ َِغْفِرُ الذذُّنُوبَ جَمِيعذاً إِنَّذهُ    قُلْ ِا عِبادِيَ الَّ»

  هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

از  [هرگکز ]، ایکد  ککرده اسراف  [کردن در گناه] ا  بندگان من که بر خودتان: بگو! ا  رسول ما

 او،آمکرزد و همانکا    مي املطور که که خداوند گناهان تما را بچرا  رحم  خدا ناامید ندوید

 «. آمرزنده و مهربان اس

                                                           

 .631، ص   ، ج عمالإقبال اي بن طاووس،ا.  
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 کليد نجات شاهـ 

وَالَّذى نَفْسى بِيَدِِِ ما مِنَ النّاسِ أحَد  َِذدْخُلُ  »: خوانیم که فرمود مى در حدیثى از پیغم ر اکرم

احدى از مردم بکه سک ب عمکل خکود      !سوگند به کسي که جانم به دس  اوس   الْجَنَّةِ بِعَمِلِهِ

 «.تود وارد بهد  نمى

وَ »: فرمذود « شذوى؟  وَ ال أنْتَ ِا رََُولَ اللَّهِ؛ تو نيز با عملت وارد بهشت نمذى »: اصحاب گفتند

 6 بِهذا صَذوْتَهُ   فَوْقِ رَأَِهِ وَ طَذوَّلَ   وَ وَضَعَ َِدَُِ عَلى ،أنْ َِتَغَمَّدنِى اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ ال أنَا إلّا

جز ایندکه خداونکد مکرا در رحمک  و فضکلش        توم من نیز به س ب عملم وارد بهد  نمى

دس  خود را بر سر نهاد و صکداى خکود    ،گف  هنگامى که پیغم ر این سخن را مى .بروتاند

 :به گفته حافظ« .را بلند و طوالنى کرد

 اعت کار  گیرند چو بنده خااى و سهو
 

 چیسک ؟  پروردگار رحم ِ و عفو معنىّ 
 

 درس خودسازي ـ 

، درس تربیتکي مهکم دیگکر نیکز      در این قسم  از دعا که با آیات عفو و گذت  عجین تکد 

آموزیم و آن اینده اگر از خدا  رحیم انتظار رحم  داریم، بایکد خودمکان را بکه صکف       مي

خکدا  ککریم در سکوره تغکابن     . زی ا  رحم  بیکاراییم و بکه سرچدکمه فضکایل بریونکدیم     

 : فرماید مي

و اگکر تکما ب خدکید و درگذریکد و      2 وَ تََّْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّذهَ غَفُذور  رَحذيم    وَ إِنْ تَعْفُوا »

 «.راستى خدا هم آمرزنده و مهربان اس  بیامرزید، به

 : در آیه دیگر ت کید نموده

بایکد عفکو کننکد و چدکم      6 رَحِيم وَ لْيَعْفُوا وَ لْيََّْفَحُوا أال تُحِبُّونَ أنْ َِغْفِرَ اللَّه لَكُمْ وَ اللَّه غَفُور  »

دارید ککه خداونکد تکما را ب خدکد؟ و خداونکد آمرزنکده و مهربکان         آیا دوس  نمى. بروتند

 «.اس 

                                                           

 .516ص ،   ، ج تفسير نور الثقلينحویزی،   عبد علي بن جمعه.  

 .3 تغابن، آیه .  

 .  نور، آیه . 3
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بُرترین راه براى نیل بکه تقکوا و پارسکایى     ترین و میان در سوره بقره، عفو و گذت  را نزدیک
 :فرماید قلمداد کرده، مي

 «.تر اس  کردن  تما، به تقوا نزدیک و گذت  6 يوَ أنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْو»

توانند عفو و گذت  پیده کنند و قکادر بکه کنتکرل خدکم خکود       چه زی اس  افرادى که نمي
، ایکن دعکا و آیکات را رو  کاغکذ       تکوند  نیستند و همیده پس از ع ک انی  پدکیمان مکى   

ر ارائکه نوتکته، آثکار    بنویسند و به اطرافیان خود بسرارند تکا هنگکام غضکب  آنکان، عکالوه بک      
 .خلقى و عواقب توم بدخلقى و خدم را به وى یادآور توند خو 

در قنوت نماز عید، نُه بار عفو و رحم  و گذت  خداونکد تدکرار تکده ککه اگکر از عمکق       
 . وجود بیان تود، اثر اخالقي عمیقي را به دن ال خواهد دات 

 حکایت ـ 

ککرد  بکه    مرسوم بود که آنان را در حدوم  کنتکرل مکى  اسرائیل عادتى  در میان پادتاهان بنى
اى همکراه داتک  ککه هرگکاه      این صورت که نزد هریک از آنان، حدیمى دانا بود و صکحیفه 

گرفک  و بکه    ، حدیم، صکحیفه را در مقابکل او مکي    تد و قادر به عفو ن ود پادتاه ع  انى مى
روز ! از مکرگ بتکرس  ! رحم ککن  بر زیردستان»: در آن صحیفه نوتته تده بود. داد دستش مى

 2.کرد دید، غض ش فروکش مي وقتى تاه آن را مى« !جزا را فرامو  ندن

 در شب عيد فطر  سجاد امام روش زیبايـ 

 هرگکاه  ککه  بود چنان رمضان ماه در  حسین بن علي حضرت تیوه: فرمود صادق امام

 فقکط  ککرد  بلدکه   نمکي  تن یکه  را آنکان  تدند، مي مرتدب را خاایي حضرت کنیزان یا غالمان

 مدکخص  موهکو   و نکام  با را هرکس تخلّفات کرده، ث   دفتر  در را آنها گناهان و خااها

 از گکاه  آن ایسکتاد و  مکي  آنکان  میکان  کرده، جما را کنیزان و غالمان همه ماه، آخر در. نمود مي

 بکه ایدکان   بودند، تده مرتدب رمضان ماه طول در که را خالفدان کارها  تمام نوتته، رو 

 تخلّکف  سکاع ،  فکالن  و روز فکالن  در تو !فالني: فرمود مي آنها تک تک به و کرد مي گوتزد

سکرس،   «!خکدا  رسکول  پسر ا  بله،»: گف  مي آور ؟ مي یاد به آیا !ندردم تن یه تو را و کرد 

                                                           

 . 35 بقره، آیه .  

 . 5، ص سرچشمه دانش نيا تبریزی، عبدالكریم پاك.  
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 اعتکراف  خکود  خااهکا   بکه  آنکان  و تکد  مکي  متکذکر  را ماالکب  این نفر آخرین تا حضرت

 : فرمود مي آنان به گاه آن. کردند مي

إِنَّ رَبَّكَ قَدْ أحََّْى عَلَيْذكَ ُْذلَّ مَذا عَمِلْذتَ َْمَذا      ! بْنَ الْحُسَيْنِ  وَ قُولُوا َِا عَلِيَ  ارْفَعُوا أصْوَاتَكُمْ»

دِرُ صَذغِيرَةً وَ ال َْبِيذرَةً مِمَّذا    أحََّْيْتَ عَلَيْنَا ُْلَّ مَا عَمِلْنَا وَ لَدَِْهِ ِْتَاب  َِنْطِ ُ عَلَيْكَ بِالْحَ ِّ، ال ُِغذا 

   ...إِلَّا أحَّْاها وَ تَجِدُ ُْلَّ مَا عَمِلْتَ لَدَِْهِ حَاضِرا  أتَيْتَ
 نوتکته  را تکو  رفتکار  و اعمکال  تمکام  پروردگکارت ! حسین بن علي ا : بگویید بلند صدا  با

 ککه  هس  اعمالي نامه خداوند نزد .ا  ایم، نوتته اعمالي را که ما انجام داده تو که چنان اس  

 انجکام  هرچکه  و کنکد  نمي فروگذار را درتتي و ریز عمل هی  و گوید مي سخن حق به تو با

 یافک    خکواهي  آمکاده  و حاهر او نزد ا ، داده انجام را آنچه تمام و آورده حساب به ا ، داده

 ککه  همچنکان  بک خش   را مکا  پکس، . دیکدیم  تده ث   و آماده تو نزد را خود اعمال ما که چنان

 «.ب خدد را تو خدا دار  دوس 

 در قیامک   فکردا   ککه  را ذلّتي و حقارت آن آر یاد به! حسین بن علي ا : در ادامه نیز فرمود

 و ا  ذرّه ککه  حدیمکي  و عکادل  پروردگکار  آن داتک    خواهي عادل و حدیم خدا  پیدگاه

 بکه  ،انکد  داده انجکام  ککه  همچنان را بندگان اعمال و دارد نمي روا ستم کسي به ا ، ذرّه از کمتر

 پادتکاه  تکا  !کن عفو و !ب خش ... اس  کافي خدا، گواهي و حساب و کرد خواهد عرهه آنان

 : فرماید مي قرآن در خود که چنان درگذرد  و کرده عفو تو از قیام  روز

 و ب خدکند  بایکد  2 لَكُذمْ وَ اللَّذه غَفُذور  رَحِذيم     وَ لْيَعْفُوا وَ لْيََّْذفَحُوا أال تُحِبُّذونَ أنْ َِغْفِذرَ اللَّذه     »

 مهربکان  و آمرزنده خداوند او بیامرزد؟ را تما خداوند ندارید که دوس  آیا. درگذرند
 «.اس 
 هکم  بکا  آنکان  و ککرد  مکي  تلقکین  کنیزانش و غالمان و خویش به را کلمات این سجاد امام

:گف  مي ملتمسانه لحني با گریس ، مي و بود ایستاده آنان میان که امام کردند و مي تدرار

نَّذكَ أوْلَذى   رَبِّ إِنَّكَ أمَرْتَنَا أنْ نَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنَا وَ قَدْ عَفَوْنَا عَمَّنْ ظَلَمَنَا َْمَا أمَرْتَ فَاعْفُ عَنَّا فَإِ»

 مها  و درگهیریم  خوی  انستمرار از فرمودی ما به !پروردگارا 6  ... بِذَلِكَ مِنَّا وَ مِنَ الْمَأمُورِِن
                                                           

 . 13 ، ص 36 ، ج بحار األنوارمجلسى، .  

 .  نور، آیه .  

 .13 ، ص 36 ، ج بحار األنوارمجلسى،  .3
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 ،انهد  کهرده  سهتم  کهه  کسهانی  از مها  فرمهودی،  طورکهه  همهان . ایهم  کرده ستم خود بر راستی به

 «.دیگران برالری از و ما از عفوکردن در که درگیر ما از هم الو پ ،. درگیشتیم
 و ندنکیم  محکروم  خکود  درگکاه  از را سکائلي  فرمود  ککه  ما به» :فرماید حضرت در ادامه مي

 بکر  .طل یم مي را تو عاا  و احسان زده، زانو ات خانه آستان در گدایان، و سائالن ما اکنون هم

جزء امر تکدگان بکه    و ما از تر تایسته کار، این در تو که نگردان محروممان و بگذار منّ  ما

 .نمکا  محدکور  مغفکرت  و نعمک   اهل با و کن اکرام من به هم تو کردم  اکرام من! خدایا عفو

 «!کرام  و احسان صاحب ا 

: فرمکود  مکي  خویش کنیزان و غالمان به خااب سجاد حضرت عرفاني، برنامه این از پس

 بنکده  و تکما  بکرا   بد  فرمانروا  که مرا ها  بدرفتار  و من هم تما آیا .کردم عفو را تما

 صکدا  یکک  همگکي  بخدکیدید؟  بکودم،  نیدوککار  و عادل بخداینده فرمانروا  برا  ا  فرومایه

 :بگوییکد : فرمود مي آنان به گاه آن. بخدیدیم تو را ،ایم ندیده خوبي جز تو از اینده با: گفتند مي

 جهکنم  آتکش  از را او .گذتک   در مکا  از او طورکه همان درگذر  حسین بن علي از! خداوندا

 . گف  مي آمین امام و کردند مي دعا آنان. کرد آزاد بردگي از را ما طورکه همان کن  آزاد

 نیکز  خکدا  اینده امید به کردم  آزادتان و گذتتم در تما از بروید،: فرمود مي پایان حضرت در

 از ککه  بخدکید  مي هدایا و جایزه آنها به چندان فار، عید روز در. کند آزادم و درگذرد من از

 افاکار  هنگکام  رمضکان،  م کارك  مکاه  آخکر  تب در سال حضرت هر. تدند مي نیاز بي دیگران

 :گف  مي و کرد مي آزاد بنده بیس  حدود

النَّارِ، ُْذلٌّ   إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ُْلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، عِنْدَ الْإِفْطَارِ ََبْعِينَ ألْفَ ألْفِ عَتِي ٍ مِنَ»

 آاله   از را که   میلیون هفتاد رمضان، مبارک ماه هرشب در متعال خداوند  قَدِ اَْتَوْجَبَ النَّار

 «.اند بوده عیاب مستحق همگی که کند می آزاد جرنم

 یکا  و اوّل در را کسکي  هرگکاه . گرف  نمي بندگي به سال یک از بیش را ا  بنده هی  حضرت

 ایدکان  هرسکاله  رو  عمکل،  این. کرد مي آزاد فار عید تب در تد، مي مالک سال وسط در

پس از پرور  و تربیک ،   و خرید مي ندات ، آنان به نیاز  گونه هی  که را سیاه بندگان. بود
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 آنکان  بکه  را توجهي قابل هدایا  ساخته، آزاد را همه عرفه، مراسم از بعد صحرا  عرفات در

 6.کرد مي عاا

 چقکدر  ما مع وم پیدوایان و الهي ره ران که یابیم ميدر طوالني، نس تاً روای  این به توجه با

 در تنهکا  نکه  نموده، تال  معرف  تدنه ها  انسان به آن آموختن و اسالمي فرهنگ ترویج در

 نیکز  را آنها  ها اندیده و افدار بلده کوتیدند، مي آنان جسم آزاد  در فار عید و رمضان ماه

اهکل   مدتکب  یافتگکان  تربیک   گونه، این و ساختند مي رها پرستي خرافه و غفل  و جهل بند از

 و جامعکه  ره کران  بکه  گرفتکار،  بردگکان  و رسکیدند  مکي  عزت اوج به ذلّ  پستي از بی 

ایکن گونکه    از مف کلي  فهرسک   تواننکد  خواننکدگان مکي  . گدکتند  مي ت دیل خداجو  عارفان

 .کنند ماالعه سیره و تاریخي رجالي، ها  کتاب در تده را ها  تربی  تخ ی 

 نمایشگاه عزت جهان اسالم . 3

نگکریم و   ، تدوه این عید مسکلمانان را از زاویکه سیاسکي اجتمکاعي مکي      در قسم  دیگر دعا

نمایش عزت جهان اسالم را به عنوان عید حقیقي، بکه مسکلمانان ت ریکک گفتکه، بکه خکدا        

 : داریم بخش عرهه مي هستي

به حکق ایکن روز    ،کنم از تو درخواس  مي  أَْألُكَ بِحَ ِّ هَذَا الْيَوْ ِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً»

 «!برا  مسلمانان عید قرار داد  آن را که

آنکان در  .  آفکرین باتکد   توانکد در پیونکد و همکدلي مسکلمانان نقکش      اجتما  روز عید فار مي

هکا    ات، مدکدالت و گرفتکار   یک ، از نظرهکم گردهمایي روز عید فار و قرارگکرفتن کنکار   

 هکا ت کدیل   و همدلي ها ها به دوستي ها و کینه بغض ،گردهمایي در این.  توند آگاه مي یددیگر

احسکاس اتحکاد و    ، عزت خود را به نمکایش گذاتکته،  تود و مؤمنان در یک صف واحد مي

 .  کنند نزدیدي بیدتر  به همدیگر مي

حدکایتگر   ،از پیوند معنو  انسان با خدا حدای  دارد و از سکو  دیگکر   ،از سویي ،عید فار

روز عیکد فاکر را روز جدکن و تکاد  و      حضرت سکجاد . کیدان اس  ا همارت ا  و  ب

 :فرماید داند و مي اجتما  و همیار  مسلمانان مي

                                                           

 .5 3، ص 1  ، ج وسائل الشيعهعاملى،  حرّ . 
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مَجْمَعذاً    تِذكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَتُوبُ إِلَيْكَ فِي َِوْ ِ فِطْرِنَا الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عِيداً وَ َُرُوراً، وَ لِأهْلِ مِلَّ»

در روز عید فارمان ککه آن را بکرا  اهکل     ،گردیم ما به سو  تو برمي! پروردگارا 6 تَشَداًوَ مُحْ

 « . و برا  اهل مل  خودت روز اجتما  و همیار  قرار داد  ،ایمان روز عید و تاد 

در مورد نقش عید فار در تحوالت معنو ، اقت کاد  و اجتمکاعي جامعکه     حضرت رها

 :فرماید مي

مُجْتَمَعذاً َِجْتَمُِعذونَ فِيذهِ وَ َِْبذرُزُونَ لِلَّذهِ َعذزَّ وَ َجذلَّ          لِلْمُسْلِمِينَ  َِوْ ُ الْفِطْرِ الْعِيدَ لِيَكُونَ إِنَّمَا جُعِلَ»

رَغْبَذةٍ   َِذوْ َ  فَيُمَجِّدُونَهُ عَلَى مَا مَنَّ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ َِوْ َ عِيدٍ وَ َِوْ َ اجْتِمَاعٍ وَ َِوْ َ فِطْرٍ وَ َِوْ َ زََْاةٍ وَ

ُون.... وَ َِوْ َ تَضَرُّعٍ    فَأحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ َِكُونَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَجْمَع  َِحْمَدُونَهُ فِيهِ وَ ُِقَدَِّ

 جهک  و او را به قیام نمایند روز فار، عید مقرر تده تا مسلمانان در این روز گرد هم آیند و 

این روز، روز عید، روز اجتمکا ، روز فاکر، روز زککات، روز     ،پس.  هایش تعظیم کنند نعم 

 ،خداونکد بکزرگ دوسک  دارد ککه مسکلمانان در چنکین روز       .  اس .  . . رغ   و روز تضر 

 « . اجتماعي داتته و در آن، او را ستایش کرده و مقدس بدارند

 یعنکي  ار بدهنکد  ا  برا  عزت قر توانند ماه رمضان و عید فار را وسیله ها  مسلمان مي مل 

 . اُخرو و  دنیو  عزت یامعنو  و ماد   رتد و نردباني به س

 روز تکریم و سپاس از پيامبر. 4

 در قنوت نماز عید سکعید فاکر، نُکه مرت که بکه تدکریم و تعظکیم رسکول گرامکي اسکالم          

 :کنیم پردازیم و از محضر ربوبي مسئل  مي مي

و بکرا     َْرامَذةً وَ مَزِذداً أن تََُّذلّي عَلذى مُحَمّذدٍ وَ آلِ مُحَمّذدٍ      ذُخراً وَ شَذرَفاً وَ    وَ لمحمّدٍ»

و   بکر محمکد   گردانید  که[ مقام]زیادت بزرگوار  و اندوخته و ارجمند  و   محمد

 «.خاندانش درود فرستي

بر اساس آیات و روایات فراوانى که در قرآن و منابا روایى تیعه و سنّى وجکود دارد، بکراى   

 . ت فواید بسیارى تمرده تده اس ذکر صلوا

                                                           

 .31، دعای سجادیهصحيفه .  

 .3، ح  38، ص 5، ج وسائل الشيعهحرّ عاملي،  . 
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کننده نواقص اعمال در روز قیام  اعکالم ککرده و    صلوات را ج ران خدا رسول حضرت

 :فرموده

بِهَا عَلَى حَسَنَاتِهِ جِئْتُ بِالََّّلَاةِ عَلَيَّ حَتَّى أثَقِّلَ   ََيِّئَاتُهُ  ثَقُلَتْ  أنَا عِنْدَ الْمِيزَانِ َِوْ َ الْقِيَامَةِ فَمَنْ»

 صلوات هایش باتد، از ثواب بیدتر گناهانش هرکس .میزان هستم کنار قیام ، در  ؛ حَسَنَاتِه

 گناهانش بر حسناتش آن، س ب به تا گذارم مى ترازویش را که بر من فرستاده، در خودم بر

 «.کند سنگینى

تَذزَلِ الْمَلَائِكَذةُ تَسْذتَغْفِرُ لَذهُ مَذا دَا َ      لَمْ   ِْتَابٍ  فِي  مَنْ صَلَّي عَلَيَّ» :فرمود در روایتي دیگر، پیام ر

که نام مکن   يتا زمان یسد،صلوات بر من را بنو  ا که در نوتته کسي   ؛اَْمِي فِي ذَلِكَ الْكِتَاب

 «.کنند ياو استغفار م  فرتتگان برا ،در آن نوتته باتد

وجود مقدس ن کي  برا  ،     قنوت عید فار، افزون بر ستایش محمد و آل محمدعاد در

حضکرتش  مقام عکالي   ارتقا   موجب کرام  و  و  ترف  ، وسیله ذخیره مایه این عید اکرم

ککه   زماني این جدن موجب تدریم رسول خدا و مایه ترف و کرام  اس  . تود معرفي مي

وحکدت مسکلمانان،   . باتکد  جهکاني  ویددیگر در ابعاد ملي  هها  مسلمانان ب دل نزدیديعید 

ههر  در و الوفیهق عمهل   الرهی  هدایت  شررانه نعمتو    و عزت پیام ر اعظمباعث کرام

 . خواهد شدماه 

 ها  حرکت به سوي ارزش. 5

هکا را از خداونکد    هکا و دور  از بکد    در قنوت نماز عید، همه با هم حرک  به سو  خوبي

 :خواهیم مي

و   مرا در هر خکوبي ککه محمکد     وَ آلَ مُحَمَّدٍوَ أنْ تُدْخِلَنِي فِي ُْلِّ خَيْرٍ أدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً »

  «.داخل ساز  ،داخل گردانید  در آن خاندان محمد را

و   از هر بکد  ککه محمکد      مراوَ أنْ تُخْرِجَنِي مِنْ ُْلِّ َُوءٍ أخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ»

 «.خارج گرداني ،خارج ساختي از آن خاندان محمد را

                                                           

 .11 ، ص األعمال نواب ،شيخ صدوق.  

 .335، ص منية المریدشهيد نانى، .  
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رو باتکند  یعنکي    قکدم و پکیش   پکیش  خیراتالزم اس  در تمام  ،جامعه اسالميمسلمانان در 

.  ها  انساني، از مسلمانان و کدورها  اسالمي به سایر نقکا  سکرای  کنکد    زی اترین خ ل 

 :ها باید الگو  دیگر ملل باتند و این کالم خداوند اس  مسلمانان در ندر خوبي

بهتکرین   6 خْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّذه ُْنْتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أ»

امکر بکه معکروف و نهکى از مندکر      [ چه اینده]اند   ها آفریده تده امتى بودید که به سود انسان

 «.کنید و به خدا ایمان دارید مى

 شناسی  روز والیت و امام. 6

هکا  کامکل ککه ره کر       دعا  قنوت نماز عید، سراس و درود برا  انسکان   م  تدمدر قس

ها  نماز عید فاکر   تود و بارها در همه قنوت ام  را به عهده دارند، با این صلوات انجام مي

 :گردد بیان مي

 «.بادتمام خاندان او و  بر محمد ،ها  تو درود  صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ»

 : کند مي نقل باقر امام از عید، روز اعمال همن بیان در طاوس سید بن

 را «...تَهَيّذأ  مَذن  اللّهُذمَّ » دعکا   رو ، مکي  عید نماز سو  به و تده خارج منزل از که هنگامي

 وعکده  تحقکق  آرزو  با رسید ، الزمان صاحب حضرت م ارك نام به چون و خواني مي

وَ انَُّْذرُِْ نََّْذراً    َِسِذيراً  فَتْحذاً  لَنَذا   افْذتَحْ   اللَّهُمَ»: گویي مي مهدو ، عدل حدوم  استقرار و الهي

َْذلَا َ وَ أَهَْلذهُ وَ ُتذذِلُّ بَِهذا النَِّفذاَق       ... عَزِِزاً  وَ  اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ َْرِِمَةٍ تُِعذزُّ بَِهذا الِْإ

 یکار   بخش عزت ن رتي با را حضرت آن و نما عنای  آسان فتح ما برا  !خداوندا 2 ...أَهْلَهُ

 عکزت  مسلمانان و اسالم به آن با که هستیم ا  کریمه دول  ایجاد خواهان ما! پروردگارا .کن

 «. ... بنداني مذلّ  خاك به را اهلش و نفاق ج هه بخدیده،

 روز بيعت منتظران ـ 

نعمتان حقیقکي امک  هسکتند، سکراس و      که ولي اگرچه انسان مؤمن همواره از آل محمد

ا  دوچنکدان   فرستد، اما در قنوت عید فار، وظیفکه  قدرداني کرده، بر ایدان درود و سالم مي
                                                           

 .1  آل عمران، آیه .  

 .356 ص ،  ج ،ايعمال إقبالابن طاووس، .  
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ویژه عر  ارادت به محضر آن امکام غائکب ککه عکالم هسکتي در انتظکار        کند  به احساس مي

کننکد و پکس از نمکاز     يخکود بیعک  مک    اهل ایمان هر روز با وليّ امر و امام زمان.  اوس 

گذارند و با قل ي آکنده از عدق به والی  و همنکوا بکا    ص ح، دس  راس  بر دس  چ  مي

 :دهند منتظران حضرتش، این ندا را سر مي

این، بیعت من اسهت بها مهوالیم الها روز     ! خداوندا  َِوْ ِ الْقِيَامَةِ  إِلَى  عُنُقِي  اللَّهُمَّ هَذِِِ بَيْعَةٌ لَهُ فِي»

 «. متآیا

 منتظکران  ککه  اسک   لحظاتي فار، عید روز ساعات ترین یادماندني به و ترین برجسته آر ، از

 مملکو  دلي با فراقش در کرده، را حضرت دیدار آرزو  ،ع ر وليّ حضرت ظهور راستین

 : فرمود که افتند مي باقر حضرت سخن یاد به آنان. ریزند مي حسرت اتک امید، از

فِيهِ حُزْناً قَذالَ قُلْذتُ    أضْحًى وَ لَا فِطْرٍ إِلَّا وَ هُوَ ُِجَدِّدُ اللَّهُ آلِلِ مُحَمَّدٍ  عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ  َِوْ ِ  مَا مِنْ»

 نیست، مگهر اینرهه   آربان و فطر عید هیچ 6 ...وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُمْ َِرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي أِْدِي غَيْرِهِمْ

 عیهد  روز در چهرا : پرسهید  راوی .شهود  مهی  الجدیهد  محمهد  آل انهدوه  و ذم آن، آمدن با

 افهراد  اینرهه  از و بیننهد  مهی  دیگران دست در را خود حق زیرا: فرمود اماا شوند؟ می ذمگین

 الها  اسهت  نرهرده  ظرهور  هنهوز  راسهتین  امهاا  و دارند آرار امت رهبری جایگاه بر ذیرشایسته

 «.اند ناراحت و ذمگین بگستراند، مردا بر را خود داد و عدل از پُر سایه و عادالنه حرومت

 آن بکه  واصکل  عارفکان  و خکدا  اولیکا   که روز این اعمال ترین رایج از یدي جه ، همین به

 زمکان  امکام  بکا  عاتقانه و دردمندانه که اس  روز فار در ندبه دعا  دارند، خاص اهتمام

 :کنند مي نجوا

نَرِدُ مَناهِلَكَ الروَِِّذةَ    ، مَتى ، هَلْ َِتََِّّلُ َِوْمُنا مِنْكَ بِغَدِِِ فَنَحْظى فَتُلْقىأحْمَدَ ََبِيلٌ   َِا بْنَ  إِلَيْكَ  هَلْ»

  عَيْنذا، مَتذى   فَنُقِرََّ   نُغادِِكَ وَ نُراوِحُكَ  ، مَتى مِنْ عَذْبِ مائِكَ فَقَدْ طالَ الََّّدى  نَنْتَقِعُ  ، مَتى فَنَروى

    لِواءَ النََّّْرِ تُرى تَرانا وَ نَرِكَ وَ قَدْ نَشَرْتَ

                                                           

 .85 ، ص 3 ، ج تهذیب األحكاٌطوسى، شيخ  . 

خراسانى که از مورد اعتمادترین املاٌ جماعلات اصلفهان بلود و در عرصله عرفلان و       آقاى سيد جواد .  
اٌ  هرفتاری سختي برایم پيش آمد که چيزی نمانده بود زندهي»: معنویت، مقامات عالي داشت، فرموده است

اى بله حضلور مقلدس املاٌ      دیدٌ، عریضه من که دیگر درهاى عادى را به روى خود بسته مى.  از هم بپاشد

نوشتم و در رودخانه انداختم و به قبرستان تخت فويد که قبور بسيارى از اوليای خلدا در آنجلا    عصر
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رسد ککه بکه دیکدار     تو راه مالقاتى هس ؟ آیا امروز به فردایى مى  آیا به سوى! اى پسر احمد
درآیکیم و سکیراب تکویم؟ ککى       جمال  محظوظ تویم؟ کى تود که بر جوی ارهاى رحم 

ا کى تکود ککه بک   . مند تویم؟ که عاش ما طوالنى گد  آب زالل تو بهره  تود که از چدمه
و تام کنیم تا چدم ما به جمال  روتن تود؟ کى تود ککه تکو مکا را و مکا تکو را        تو ص ح

 «اى؟ را در عالم برافراتته  ب ینیم  هنگامى که پرچم ن رت و پیروزى
 عرهکه  خکویش  موال  به که اس  فار عید خوانان ندبه دل راز بیانگر حدود  تا ابیات، این
 :دارند مي
 تککو دلربکا   صکورت  مککا، ز دل ندیکده  بُکرده 

 

 تکو  خکدانما   رو  هکم،  نقکاب  از گکر  جلوه
 

 آدمککي نسککل منجککي عککالمي، کککل م ککلح
 

 تکو  گدکا   گره دس ! سید  خداس  دس 
 

 عککادتم بککوده تککو مهککر والدتککم، از تککر پککیش
 

 تکو  آتکنا   تکدم  مکن  مکن،  آتنا  بود  تو
 

 !تدسکتگان  دل یکاور ! خسکتگان  سکینه  همدم
 

 تو؟ جا  کجاس  بگو من، کنار جا همه ا 
 

 دمکي  مگکر  بگکو،  ذکر زمزمي، تو ا ،  کع ه تو
 

 تکو  دعکا   زمزمکة  عکالمي،  گکو   بکه  رسد
 

 مکا؟  دس  ز تو دیدة برد، دل که تود مي چه
 

 تکو؟  پا  به ما بوسة کند، گل که تود مي چه
 

 ککربال  دت  تهید بنگرد، که دمي آن خو 
 

 تکو   هکا  تانه سر بر را، خویش سرخ پرچم
 

 تککو دلربککا  چهککرة حککرم، از دل ب ککرد تککا        کن طواف کن، طواف کن، مااف سو  به رو
 

 ولکي  عالمي، گو  به رسد، حرم از صدای 
 

  تکو  صدا  تنود مي حرم، در که کسي خوتا
 

 آرزوي پيروي از شایستگان . 7

هدای  به سو  مق کد،   چراکهها  این دعاس    الگوگرفتن از بندگان صالح، از دیگر آموزه
در آخرین قسم  این دعا، از درگاه حضرت احدی  مسکئل   . بدون الگو میسر نخواهد بود

 : کنیم مي

                                                                                                                                        
  هَللْ »: هفلتم  اى با تضرع و التماس مشغول خواندن دعاى ندبه شدٌ و مكرر مى باشد، رفتم و در هوشه  مى

يْ َ َ ل ى  ا قَ ْ ل ُ ت َ ف يلٌ  ِ ب دَ سَ مَ نَ احْ ْ اب َ راى رسيدن به محضلر شلما هسلت تلا     آیا راهى ب! ؛ اى فرزند احمدی
نگلاهى  . رود ناهاه صداى سم اسبى را شنيدٌ و دیدٌ عربى سوار اسب ابلقى رو به قبله ملى « مالقات شوى؟

شلب بعلد، مشلكلم    . از مشاهده آن هرامى، قلبم راحت شد و آرامش یافتم. مهرآميز به من کرد و غایب شد

 ( 8، ص نسرچشمه نشاط جها  اماٌ زمان) «.کامالً حل شد

 .، شاعر اهل بيتغالمرضا سازهار.  
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ککنم   از تکو درخواسک  مکي   ! ونکدا خدا  اللَّهُمَّ إِنِّي أَْألُكَ خَيْرَ مَا ََألَكَ بِهِ عِبَادُوَ الََّّالِحُونَ»

  «.واس  کردندبهترین چیز  را که بندگان نیدوکارت از تو درخ

 و از آنچه بندگان درسکتدار  ،برم به تو  پناه مي 6  وَ أعُوذُ بِكَ مِمَّا اَْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُوَ الْمُخْلَُِّونَ»

 «.مخل   به تو پناه بردند

ها  صالح، درخواس  دیگر  اس  ککه از پروردگکار متعکال مسکئل       توفیق پیرو  از اسوه

ککه جنکاب    بدون الگو  تایسته، هرگز به کع ه مق ود نتکوان رسکید  چنکان    چراکهکنیم   مي

 : حافظ سروده اس 

 مدکن  خضکر  همرهکى  بکى  مرحلکه  ایکن  طى
 

 گمراهککي خاککر از بتککرس اسکک  ظلمککات
 

لَقَدْ ْانَ لَكُمْ فِي رََُذولِ اللَّذهِ أَْذوَةٌ    »: ها  نیک فرموده خداوند متعال در مورد ت عی  از اسوه

 «.باتد رسول خدا سرمدق نیدو و کاملى مى[ رفتار و گفتار]تحقیق، براى تما در  به 2 حَسَنَةٌ

                                                           

 .613، ص  ، ج مصباح المتهجد؛ شيخ طوسي، 355، ص 3 ج ، العروة الونقىسيد محمدکاظم طباطبایى یزدی، .  

 .  احزاب، آیه .  
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 خاطرات تبلیغی

 اشاره

هایي اسک  ککه از خکود بکه      ها و تجربه یدي از دستاوردها  مهم م لغان در امر ت لی ، خاطره

هکایي   آمکوز و آکنکده از تجربیکات و دانسکته     گذارند  خاطراتي ککه سراسکر ع کرت    یادگار مي

نظر به اهمی  و اثربخدکي ایکن نکو  خکاطرات بکر آن تکدیم، خکاطرات        . باتد ارزتمند مي

باتکد  . در موهوعات مختلف از زبان م لغان گرامي بیان تده، ارائکه نمکاییم   ا  را که آموزنده

 6.ها  ت لیغي آن مورد استفاده خوانندگان عزیز قرار گیرد که ندات اخالقي و تجربه

 آفت غرور. 1

کنکد و   گاهي انسان، من ر  را که چند بار ارائه کرده و بر آن مسلط اس ، با غرور مارح مکي 

خیلي خواهد گرف  و همه چیز، حلّ اس  و اینجاس  که خکدا فرامکو    پندارد من ر  مي

کنکد تکا از غکرور    تود و چون خداوند به بندگانش مح   دارد، گاهي آنهکا را تن یکه مکي   مي

 .بررهیزند

                                                           

 هفتني است، خاطرات این نوشتار، از کتب و منابع تبليغي هرفته شده و با اندکي ویلرایش، در معلرٌ اسلتفاده    . 

 . مندان قرار هرفته است عالقه
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ت ي بکر  . رف  و کامالً بر من ر و سخن، مسلط بود تناسم که بیس  سال من ر ميکسي را مي

س  از تسلط بر سخنان و جلسه بود  ولي تا خواسک  سکخن   که م من ر قرار گرف   درحالي

! را هکم فرامکو  ککرد   « بسم اا الرحمن الکرحیم »ا  به یاد  نیامد  حتي بگوید، هی  کلمه

تکدن سکخنران،    مردم که احساس کردند، گویا برا  سخنران، مددلي پیش آمده، برا  آمکاده 

تا اینده سخنران هم احسکاس ککرد،   ... یدي، دو تا، سه تا و. فرستادن ترو  کردند به صلوات

ناچار از من ر پایین آمد و به محض ایندکه پکا     تود و بهها هم درس  نميکار با این صلوات

من ر ندس ، همه چیز یاد  آمد  ولي دیگر رو  دوباره بازگدتن به من ر را ندات  و ایکن،  

 6.درس ع رتي برا  ما تد که بدانیم همه چیز به دس  خداس 

 به جوانان  احترام. 2

ککرد  روز  از   فرد  متدین در ایام ت لیغي ماه م ارك رمضان، از ما در منکزلش پکذیرایي مکي   

. عکذر دارم : خکواني؟ گفک    چرا نماز نمي: پسر جوان صاح خانه که نزدم ندسته بود، پرسیدم

 حکیض )هکا را دار    عکذر خکانم  : من هم به خاطر اینده با او رفیق توم، به توخي پرسکیدم 

 !حامله اس : ؟ پدر  هم که آنجا بود، گف (ا  تده

بکه اطکاق دیگکر     ! بعد از آن، با اینده یک ماه در خانه آنها بودم، دیگر پسر جوان را ندیکدم  

 !خوابید و هرگز پیش ما نیامدخورد و مي رف  و غذا ميمي

تکوخي، بکه    هتوان حتي بک اند و نميها به تخ یتدان خیلي حساسام این تد که جوانتجربه 

 2.احترامي کرد آنها بي

 تبليغ هبهترین شيو. 3

ا ، بهکایي تکده بودنکد و    ق ل از انقالب به روستایي رفتم که بخش قابل تکوجهي از اهکالي  
اینهکا  : با دوستي صح   کردم، گفک  ! دادند  چه رسد به مسجدروحاني را به روستا راه نمي

                                                           

وَمَا ْصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ ْیْدِیكُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِيرٍ؛ و هرهونه مصيبتي بله شلما   »: 31شوری، آیه .  

 مبلغان تجارب مهدی چراغي،)« .هذرد از بسياری درمي[ خدا]برسد، پس به سبب دستاورد خود شماست و 

 (5  ص  ،هنرمند

 .1 ، ص تجارب مبلغان هنرمندچراغي، مهدی .  
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خکواهم عمکداً بکه همکین روسکتا      مي: گفتم. اندکنند و در مسجد را بستهروحاني را بیرون مي
من ککه عکزمم را جکزم    . تود کار کردآنجا نمي: خواستند مانعم توند، گفتندآنها که مي! بروم

برویکد یکک جکارو    : هکا گفکتم   کرده بودم، به روستا رفتم و در  مسجد را باز کردم و بکه بچکه  
 .مبعد هم مسجد را جارو زدم و زیلوها را پهن کرد. بیاورید

صک ح روز بعکد، گرسکنه و تنهکا در     . گرسنه در مسجد خوابیدم! تب تد و هی  خ ر  ندد
ام بکا مکردم    حال ککه آمکده  . ا  نداردبا خود فدر کردم اینجا ماندن، فایده. مسجد ندسته بودم

دیکدم برخکي زنکان و    . این چنین بود که به اطراف روستا رفتم. کار کنم، باید به میاندان بروم
 .گذارند چینند  اما هی  کدام به من محلي نميند چغندر ميمردان دار

جلو رفکتم و فُرقکون را   . برددیدم زني تنها دارد چغندرها  ان ارتده را با فُرقون به محلي مي
مقدمه برداتتم و به طرف محل تخلیه بردم و خکالي ککردم و بازگدکتم و     که پُر تده بود، بي

ها و مردهکا همکه دسک  از ککار      کار چند بار تدرار تد، زنوقتي این . دوباره پُر کردم و بردم
ایکن  ! حکاج آقکا  : جمعي آمدند و گفتند باألخره، دسته. کدیدند و به تماتا  رفتار من ندستند

روم اگر تما هکم نگذاریکد، مکي   . ام کار کنمامروز آمده: کدي؟ گفتم چه زحمتي اس  که مي
زنم، مرا رها کردند و مکن تکا    د  حرف ميوقتي دیدند خیلي ج. کنمآن سم  روستا کار مي

ظهر غذایي آوردند و خوردیم و نماز ظهر و ع ر را خوانکدم  . ظهر با تدم گرسنه کار کردم
خکواهم بکروم در مسکجد بخکوابم  امکا آنهکا        گفتم مکي . و به کارم ادامه دادم تا اینده تب تد

صکاح خانه و  . ز بخکوانم خواهم بروم مسجد نمکا  پس مي: گفتم. نخیر، اینجا جا هس : گفتند
ا  نیز همگي با من آمدند و خالصه کار من این تده بکود ککه روزهکا در مزرعکه      زن و بچه
بکه مکرور زمکان، جمعیک      . نمکودم  ها در مسجد نماز جماع  برگزار ميکردم و تب کار مي

ا  تکد ککه   زیاد تد و ده روز محرم در مسجد جمعیتي تددیل دادیم و وهکعی  بکه گونکه   
 6.کار کنم[ در خ وص مسائل دیني]م مقدار  با آنها توانست 

 زودباور نباشيم. 4

که دادستان دادسرا  قکم بکودم، یدکي از روحانیکان مکا ککه در زنکدان بکرا  زنکدانیان          زماني
سخنراني و اقامه نماز جماع  دات ، روحاني دیگر  را جایگزین خود معرفي کرد و چنکد  

 .به افسر نگه ان زندان معرفي کردیم ما هم ایدان را. روز  به مسافرت رف 

                                                           

 .31 ل  33 همان، ص .  
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ام به زندان، م کادف بکا اولکین روز    از قضا سرکدي. کردمها سرکدي ميط ق برنامه به زندان

آقکا چکرا ایکن همکه     : گویددیدم موقا خروج به افسر نگه ان مي. کار این روحاني جدید تد

افسکر نگه کان ککه    ...  دهیکد؟ اید؟ فردا  قیام  چه جکواب مکي   گناه را در زندان نگه داتتهبي

 .از ایدان بررسید ما م موریم: مانده بود چه جوابي بدهد، چدمش به من افتاد و گف 

ایکن  : ظهر که به زندان آمدید، چقدر پول داتکتید؟ گفک   : پرسیدم. حاج آقا به سم  من آمد

دسک   بکا اککراه در جیک ش    ! ب ینید چقدر پول دارید: ها  من دارد؟ گفتم چه رباي به حرف

هکا    کردم اینها آدم فدر مي! عجب: در کمال ناباور  گف ! اندکرد  اما دید تمام پولش را زده

 !کردندنمایي مي اند  نگو داتتند مظلومدرستي

 6!گونه بهترین پاسخ را به اعترا  ایدان دادمو من این

 تبليغ، کار انبياست. 5

فرزند مرحوم تکیخ    حاج میرزا علي ک  قریب ده سال همسایه: گویداستاد حسین ان اریان مي

بنا به توصیه پدرم، اهکل من کر و وعکظ و    ... »: فرمود تنیدم که مي. ع اس قمي ک محدث بودم 

اهکل قکم از من کرم بکه دلیکل      . بنا تد در مجلسي در تهر قم، ده تب من ر بکروم . خاابه تدم

هسکتم، اسکتق ال    زی ایي و تیوایي کالم و هم به جه  اینده فرزند حاج تکیخ ع کاس قمکي   

یدکي از علمکا بکه نکام حکاج تکیخ       . یک تب حدیثي را مورد بحث قرار دادم. تایاني کردند

 این حدیث کجاس ؟! آقا  میرزاعلي محدث: تهر ، از وسط مجلس فریاد زد مهد  پایین

 .ام، من این حدیث را از زبان بزرگان تنیده دانم جا  آن را نمي: گفتم

سکعي ککن احادیکث را در متکون اسکالمي ب ینکي،       . ها رو  من ر نگودیگر از تنیده: فریاد زد

 . سرس نقل کني

رفتار او برا  من سنگین آمد و بقیه من ر را با دلسرد  و کسال  گذرانکدم و بکا ت کمیم بکر     

تب در عالم رؤیا به محضکر م کارك پکدرم     نیمه. ام دس  بردارم، به خانه آمدم اینده از برنامه

ا ، صکرف نظکر    از ت میمي که گرفتکه ! فرزندم: ن سا  خاطر به من گف با ت سم و ا. رسیدم

این، ککار  اسک  ککه بکر     . العاده پُرارز  اس  کن  زیرا ت لی ، عملي بسیار مهم و امر  فوق

تکهر  بکود،    در همن، حدیثي که مورد اتدال آقا  تیخ مهد  پایین. عهده ان یا  الهي بود

                                                           

 .51 همان، ص .  
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فردا تب دوباره حدیث را بخکوان و بکه   . آن اس  در فالن کتاب حدیثي و در صفحه چندم

 . مدرك آن اتاره کن تا ایراد تیخ برطرف تود

  زاده، فرزنکد محکدث قمکي    از حاج تیخ علي محدث الدیني اا بهاء در نقل دیگر ، آی 
. این حدیث در کجاس ؟ یکادم ن کود  : تخ ي پرسید. حدیثي را در من ر خواندم: نقل کردند
ماالعکه من کر    این حدیث در فالن کتاب اس   اما چرا بکي : خواب دیدم که گف پدرم را در 

 6رو ؟ مي

 روحانيانبرخی از  ناراحتی امام زمان. 6

کردسکتان   در فقیکه  ولکيّ  سکابق  والمسکلمین سکید موسکي موسکو ، نماینکده      االسالم حج 
مسکاعد حضکرت   بکا نظکر   : به بنده فرمکود  6658مرحوم تهید قدوسي در تابستان : فرمود مي

انکد  ا  در کرمانداه ت سیس کرده حاج آخوند و زرند  و کریمیان، مدرسه: امام، حجج اسالم
تکما ککه بکه مجموعکه     . ریکز  کننکد  مدرسه حقاني، برنامکه : و بنا دارند به س ک جدید، نظیر

ا ها  ما آتنایي کامل دارید، تابستان سال جار  را به کرمانداه بروید و ایکن مدرسکه ر  برنامه
 . مدیری  کنید

در آنجا وهعیتي پکیش آمکد ککه مج کور     . من هم آن سال به جا  اصفهان، به کرمانداه رفتم
گیکر  انقکالب و نیکاز جکد       بعد از آن نیز به لحکاظ اوج . تدم سال تح یلي بعد هم بمانم

کرمانداه به روحاني مرت ط با جوانان و مراکز علمکي و داندکگاهي و نفکوذ گسکترده انجمکن      
و جریانات مارکسیستي در بین جوانان، با برخي اساتید بزرگکوار، از جملکه حضکرت     حجتیه

مدورت کردم که بیدکتر آنکان، م کلح  را بکا توجکه مجموعکه تکرایط          اا مددیني آی 
اا  گروهي از سکروراني هکم نظیکر مرحکوم آیک      .  موجود، در ماندن بنده در کرمانداه دیدند

تدت ابراز مخالفک  کردنکد و حتکي در غیکاب بنکده       به حائر [ حاج تیخ مرتضي]العظمي 
 .فالني، خود را ذبح کرد: فرموده بودند

بحمکداا، بکا توفیکق    . باألخره، چند سالي با نگراني تدید فدر  و تحیر در کرماندکاه مانکدم  
هایي که با کمک دوستان، در مسجد و مراکز فرهنگي داتکتیم، عرصکه را بکر    الهي و با برنامه
ها و انجمن حجتیه تنگ کردیم  به طور  ککه ککامالً بکه حاتکیه رفتنکد و حتکي       مارکسیس 

 .آسا نجات یافتم ا  برا  قتل بنده ریختند که به صورت معجزهبرنامه

                                                           

 .1 3ل  5 3، ص های آموزنده خاطرهشهری،  محمد محمدی ری.  
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ها، بسیار منقلب تکدم و ت کمیم گکرفتم اسکتخاره      رغم همه موفقی  بود که به 51یا  51سال 

در سکاع  و حکال مناسک ي اسکتخاره     . دمکنم تا اگر خوب آمد، همان وسط سال به قم بازگر

 :کردم که این آیه آمد

وَمَذن ُِذوَلِّهِمْ َِوْمَئِذذٍ دُبُذرَُِ إاِلَّ      َِا أُِّهَا الَّذِِنَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِِنَ َْفَرُواْ زَحْفًا فاَلَ تُوَلُّوهُمُ األدْبَارَ»

  6«. فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأوَاُِ جَهَنَّمُ وَبِئْ َ الْمََِّيرُمُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى 

به جه  تدت ت ثیر با اینده معتقد و عامل به استخاره هستم، به ت میم خود بکاقي مانکدم و   

تکرین فکراز    ترین و تکیرین  مدغول جما اثاث تدم  اما آن تب، خواب عجی ي دیدم که مهم

هایي بسیار زی ا و غیرقابکل  اتوبوس 2دیدم در خیابان، جلو  مدرسه خان. را رقم زدام زندگي

کنند و بکا ایندکه همکه     وصف ایستاده و جما خاصي را از ان وه متقاهیان انتخاب و سوار مي

. دادنکد  ککس از چگکونگي آن، خ کر نمکي     روند، ولي به هکی  دانند به سفر بسیار مهمي ميمي

 .ز جمعی  عظیم سوارتدند و حرک  کردندسرانجام جما محدود  ا

بعکد  . ها  مق د، بو  عار عجی ي به مدکام رسکید ککه همکه را مکدهو  ککرد       در نزدیدي

همه را جلکو  بکاغ پیکاده    . ناپذیر  مت اعد اس  فهمیدیم همه این عار از فضا  باغ وصف

مین جمعیک   آنجا نیز از میان ه. دانس  در داخل باغ چه خ ر اس کس نمي باز هی . کردند

 .محدود، بیدتر افراد را راه ندادند

سکه عیکب از   [ که به او نیز اجازه ورود بدهنکد ]، هرچه اصرار کردم  فرد  بود از بستگان بنده

توانکد   هکا نمکي  به جه  این عیب: ها  مهم معنو  اوس  و فرمودنداو گفتند که دقیقاً نقص

 االسکالم  حجک  بنده و جناب . کردند مي گروه وارد باغ سرس افراد منتخب را گروه. وارد تود

حاج تیخ محمود ع داللهي و مرحوم حاج تکیخ مع کومي    االسالم حج اوساي و جناب 

 .را با هم وارد باغ کردند

داخکل بکاغ   ( ارواحنا فداه)اا الدونین حضرت بقی  بعد از ورود، فهمیدیم که موالیمان، مولي

تکیریني و عظمک    . ه محضر مقدسدان رفتیمب. ا  وسط باغ بودندحضرت در خیمه. هستند

                                                           

کردن به جبهه جنگ، موجب خشم الهي و هرفتارشدن به عذاب  در این آیات، پشت. 6 ل  1 انفال، آیه .  

 .جهنم دانسته شده است

خان، در خيابان ارٌ قم نزدی  حرٌ مطهر و در مجاورت هذرخان قلرار   مدرسه علميه خان یا مهدی قلي.  

 .ا  بروجردی ساخته شده است بنای فعلي مدرسه، به دستور مرحوٌ آیت. دارد
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ناگهان به یادم افتاد که این بهترین فرص  اس  که با کسب نظکر  . محضر قابل وصف نیس 

رو    چنکان  آن ، حضرت پس از سؤال بنده. ت میم بگیرم[ درباره ماندنم در کرمانداه]مستقیم 

 :نده اس  و فرمودندها تلخي آن در ذائقه بنده ما در هم کدیدند که هنوز پس از سال

هکا    هکا  مدکابه آن، بکه بهانکه    دل من، از دس  روحانیون خون اس  که یا در قم و حکوزه 

پس ایکن گونکه   . روند وهوا و همراه با اق ال مردم مي مانند یا به جاها  خو  آب مختلف مي

 6.مناطق را که بسیارند، چه کساني ت مین نیاز کنند

 دعوت به شرک. 7

یخ جعفر توتتر  که از ع اد و زهاد ع ر خویش بکود، چنکد روز ق کل از    عالم بزرگوار، ت
مردم که از ورود  مالا تدند، به زیارتش رفتند و خواسکتند مکاه   . ماه رمضان، به تهران آمد

 .او هم دعوت را پذیرف  و در تهران ماند.  م ارك رمضان را در تهران بماند و من ر برود
هکر روز، جمکا   . دي از مساجد بزرگ، من کر را آغکاز نمکود   ماه رمضان فرا رسید و تیخ در ی

یافتند تکا ایندکه پکس از گذتک  نیمکي از رمضکان،       کثیر  برا  استما  سخنانش حضور مي
فکردا  آن روز،  . مردم را خ ر کنید، فردا بیایند تا مالب مهمي را بگویم: روز  در من ر گف 
اس  که همه پیام ران الهکي، مکردم را   مالب مهم، این : من ر رف  و گف . جمعی  بیدتر آمد

فردا بیاییکد تکا مالکب    . خواهم آنان را به ترك دعوت کنمبه توحید دعوت نمودند و من مي
 .خود را ترح دهم

کردند که تیخ فکردا چکه خواهکد    به یددیگر نگاه مي. این سخن، موجب تگفتي همه گردید
 :به من ر رف  و گف تیخ . گرد آمدند[ زیاد ]العاده  فردا جمعی  فوق. گف 

در تمکام اعمکال و   : تمام فرستادگان خدا مردم را به توحید و اطاع  دعوت نمودند و گفتنکد 
بدبختانه، ما امروز از مسیر حکق منحکرف تکده و    . قیدوتر  خدا باتید اقوال خود، مایا بي

دکرك  خواهم بگکویم بیاییکد از امکروز م   مي. ایماطاع  از هوا را جایگزین اطاع  خدا کرده
نمکاییم و از هکوا  نفکس     طورکه در مواقعي از دستورها  خدا تخلف مکي  تویم  یعني همان

تکاید ایکن   . کنیم، گاهي نیز از دستور هوا تخلف کنکیم و خکدا را اطاعک  نمکاییم     اطاع  مي
. ها  از هکوا را ج کران نمایکد   ترك، موجب نجات ما تود و قسم  اطاع  از خدا، اطاع 

 .ان ما را بیامرزد و مدمول عفو و اغماهمان قرار دهدپروردگار بزرگ و مهرب
                                                           

 . 5ل  65، ص های آموزنده خاطرهشهری،  محمد محمدی ری.  
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ا  ککه آنکان بکا    سخن تیخ، با زاویه انحرافي ترك، اثر عمیقکي در مکردم گکذارد  بکه گونکه     

هکا   نگریستند و با احساس ترمسار ، در پیدکگاه الهکي گفتکه    هم مي آلود به چدمان اتک

بعضکي از تکنوندگان وقتکي بکا     مجلس پایان پکذیرف   امکا تکا مکدتي     . تنیدند خایب را مي

 «. بیایید از امروز مدرك تویم»: کردندتدند، جمله تیخ را تدرار مي یددیگر مواجه مي

اگر خایب بتواند مانند مرحوم تیخ جعفر توتتر ، از زاویه منحرف سخن بگوید و مکردم  

در اذهکان   نماید و تک ثیر بهتکر و بیدکتر    گونه مؤثر القا ميرا موعظه کند، هدف خویش را به

گذارد  ال ته این کار، همیده و برا  همه وعکاظ میسکر نیسک   امکا در     تنوندگان به جا  مي

طول تواریخ، بعضي از وقایا و قضایا پیش آمده و سخنگو  آن واقعکه، مق کود خکود را از    

تواننکد در مواقکا الزم،   خا ا مي. زاویه منحرف بیان نموده که بسیار هم مؤثر واقا تده اس 

  ت یید سخنان خود، از این رو  استفاده نمایند تکا در تکنوندگان تک ثیر بیدکتر  ایجکاد      برا

 6.کنند

 غهماهنگی عمل و گفتار مبلّ. 8

ان کار   در منکازل، آب . کدي برا  آب تُرب ایجاد ندده بود ها سال ق ل در تهران، هنوز لوله ده

هکا  تُکرب   آب. تکد  یکره مکي  ساختند و آب تُرب برا  ساکنان هر منزل، در آن ان ار ذخمي

گذت  که اغلب رو  آنهکا پوتکیده ن کود و بارهکا بعضکي از زنکان       محالت، از نهرهایي مي

هکا  آلکوده اطفکال کوچکک را در نهرهکا      هکا  چکرك و حتکي کهنکه    وظیفه ناتناس، ل کاس 

 .بردبا خود مي... ها  صابوني راتستند و آب جار ، ح اب مي

تکناختم و بکه    بنکده او را مکي  . ه چند سال ق ل از دنیا رف کرده و عالمي بود ک واعظ تح یل

نمود که خود  به آنها عمکل   اخالقش واقف بودم  در منابر چیزهایي را به مردم سفار  مي

برد و مدکرر  او نس   به کار بعضي از زنان نادان بسیار حساس بود و سخ  رنج مي. کردمي

ع کرها مکرا بکه مجلسکي ککه در یدکي از       : گف روز  به منزلم آمد و . داد در منابر تذکر مي

، از (ع کر  قسکمتي از خیابکان ولکيّ   )امیریکه  . ها  فرعي امیریکه بکود، دعکوت نمودنکد     خیابان

آمد و از امتیازاتش این بود ککه دو طکرف خیابکان، دو    ها  خوب تهران به حساب مي خیابان

 . نهر آب پیوسته جریان دات 

                                                           

 .51ل  85، ص «سخن و سخنوری»هفتار فلسفي محمدتقي فلسفي، .  



 

 

 

 
   411  خاطرات تبليغی: های تبليغی پيوست

 

رفکتم، زنکي را دیکدم ککه در      ا که به طرف مجلس ميدر یدي از روزه: آن واعظ به من گف 

پکس از چنکد دقیقکه    .  از دیدن آن ناراح  تدم، به مجلکس آمکدم  . توید نهر امیریه رخ  مي

ام واداتک  پیرامکون    در اواخکر من کر، احسکاس درونکي    . جمعی  زیاد بود. توقف، من ر رفتم

آنچکه را بکین راه دیکده بکودم، بکه اطکال  حضکار         اوّل،. ها در نهر تذکر  بدهمتستن ل اس

ان اف داتکته باتکید، آب مدکروب را کثیکف ندنیکد،      : به اینان بگویید: سرس گفتم. رساندم

هکا  چکرکین را در   ها را به خورد مردم ندهید، سالمتدان را به خار نیندازید و ل کاس  پلید 

 .نهرها ندویید

راه، عده زیاد  با من م افحه کردنکد و دسک     در. وقتي سخنم تمام تد، من ر را ترك کردم

عکده بسکیار  از مکردان و    . خیابان فرعي را طي کردم و به امیریه خیابان اصلي رسیدم. دادند

بعضي پیش از من به خیابان اصلي رسیدند و گروهي بعکد  . زنان مستما نیز آن راه را پیمودند

تسکتم، یدکي   که مي یم را بدویم  درحاليهادر خیابان امیریه، کنار نهر ندستم تا دس . از من

ها  مرا، مانند خکودم تدکرار ککرد و بکا صکدا        حرف. از مستمعان مجلس باال  سرم ایستاد

هکا   ان کاف داتکته باتکید، دسک     : آمده، بدکنوند، گفک    بلند که مستمعان  از مجلس بیرون

ها را بکه خوردتکان      خود را در نهر ندویید، آب مدروب مردم را کثیف ندیند، پلید  آلوده

 .ندهید و سالم  آنان را به خار نیندازید

من پیش از سخنان گوینده متوجه ن ودم که تستن دس  در آب جکار ،  : واعظ محترم گف 

هکا  او، مکردم را    گفتکه . کردن آب اس  و ناآگاهانه مرتدکب ایکن تخلکف تکدم     نوعي آلوده

زده و  قکدر خجلک    آن. کردنکد  ا نگاه ميمتوجه من نمود و آنان با ت سمي آمیخته به استهزا مر

. کردن به مردم بکرایم دتکوار و سکنگین بکود     ترمنده گردیدم که برخاستن از کنار نهر و نگاه

 .خالصه، برخاستم و رفتم و فردا ناآگاهي خود را برا  تنوندگان توهیح دادم

سکخنوران   نماینکد، خ وصکاً از خا کا و   خالصه، مردم از کساني که دیگران را امرونهي مکي 

گویند، عمل کننکد و اگکر ایکن ندتکه را رعایک       اسالمي، توقا دارند که خودتان به آنچه مي

ننمایند و به انتظار مکردم ترتیکب اثکر ندهنکد، نکه تنهکا از قکدر و منزلتدکان کاسکته و زمینکه           

 .تناسندندناس و متخلف مي ، وظیفه تود که آنان را عناصر  نادرس تحقیرتان فراهم مي

سکخنور  . ها  تخ کی  او در افدکار عمکومي اسک     ترین ندانهکالم خایب، از بزرگ ت ثیر

ها  خود عمل ندند و از اطاع  فرمان الهي و رعای  تعالیم دینکي سکر    اسالمي، اگر به گفته
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دهنکد و در   دهد و مردم به امرونهي او ترتیب اثر نمکي  باز زند، نفوذ کالم خود را از دس  مي

 6.کنندفاوتي پیده ميت هایش بي برابرگفته

 ضرورت آشنایی با جوّ سياسی. 9

ها  جنکایي فراوانکي در ل نکان دارنکد و اعمکال هکدّ انسکاني بسکیار          ها پروندهصهیونیس 

-سکابقه اند  ولي چند سال ق ل، ظرف یک هفته، میزان جنایاتدان به صورت بکي مرتدب تده

هکا  ا نوتتند اجساد کدتگان در خیابانهروزنامه. ا  اوج گرف  و مسلمانان را قتل عام کردند

برنکد و بیمکاران را بکه قتکل      ها هجوم ميریخته تده اس  و آن ستمگران، حتي به بیمارستان

 .رسانندمي

دهنده، در تهران اثر عمیق گذات  و مسلمانان واقعکي را سکخ  ناراحک  و     این اخ ار تدان

هکا ککه هنکوز     ر یدکي از تکب  د. غمگین کرد و در همه مجالس، سخن از جرایم یهکود بکود  

زا فروکش ندرده بود، واعظي در یدکي از مسکاجد تهکران من کر     سوزوگداز آن اخ ار وحد 

بکن   قتادةپرور، قضیه  او برا  ترح دین حق و آیین عدل.  رف  که من نیز در آن مسجد بودم

بن ابیرق را ترح داد و در پایان از ت رئه مرد یهود  سکخن گفک  و آیکاتي را     طعمةنعمان و 

 .که در این باره نازل تده بود، قرائ  کرد

ها  غاصکب و ظکالم    ها  جنایتدار و دتمني یهود  جوّ سیاسي آن روز، بغض صهیونیس 

رو،  زایکن ا. توانسکتند در آن تکرایط، خ کر ت رئکه یهکود  را بدکنوند       بود و مردم مسلمان نمي

سخنان واعظ در مجلس به سرد  تلقکي تکد و بعضکي بکین سکخنان او، از مجلکس خکارج        

 .تدند

طولي نددکید  . واعظ پس از پایان سخنراني، آمد در همان ایواني که من ندسته بودم، ندس 

 :تده به درستدار ، مقابل واعظ ایستاد و با صدا  بلند گف  که مرد فهمیده و تناخته

انان از جور و ظلم یهود و جنایاتي که در ل نان نس   به مسکلمانان مرتدکب   موقعي که مسلم 

هکا و  ا  به نفکا یهکود   کنند، مقتضي ن ود تما این ق ه را که نتیجهاند، خون گریه ميتده

 .کردیدت رئه آنان بود، بیان مي

                                                           

 . 6ل  61همان، ص .  
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و  تود واعظي محترم، ایکن خاابکه نامناسکب را ایکراد کنکد      غفل  از جوّ سیاسي موجب مي 

بنابراین، بایکد از گفکتن سکخني ککه بکا اوهکا  و احکوال مجلکس         . مورد اعترا  قرار گیرد

 6.ناسازگار اس ، خوددار  تود

 زدایی اجراي طرح اختالف. 11

چند سال ق ل در ماه م ارك رمضکان، از سکو  جهکاد سکازندگي یدکي از تکهرها  تکیراز        
ل تکورا  اسکالمي روسکتا    دعوت تدم و مرا به روسکتایي در اطکراف تکهر و منکزل مسکئو     

 .فرستادند
ا  در ککار  در اولین تب سخنراني احساس کردم اهل مسجد کم هستند و حکدس زدم مسکئله  

هکا   رئیس تورا  ده هستم، بسیجي مهمانوجو، روتن تد چون  پس از مقدار  جس . اس 
 .بودآیند  زیرا بین این دو گروه خوب و مسلمان، اختالفي ایجاد تده پا  من رم نمي

یدي دو روز گذت   اما گویا افراد م مم بودند همچنکان پکا  من کر مکن حاهکر ندکوند و       
ا  اندیدید و همه مردم را به مسکجد کدکاند و    با خود گفتم باید چاره. رونق بماندمسجد بي

 .به اختالفات پایان داد
رداتکتم و  ام را ب به این صورت که وسایل تخ کي . راهي به ذهنم رسید و آن را عملي کردم
از او . خکواهم از روسکتا بکروم    او فدکر ککرد مکي   . از میزبان عذرخواهي و خداحافظي نمودم

بردن اختالفات، به خاطر خدا برکذیرد؟ در   آیا حاهر اس  که طرح من را برا  ازبین: پرسیدم
 مهمکان پي پاسخ مث   او، به خانه فرمانده بسیج روستا رفتم و تقاهکا ککردم مکرا بکه عنکوان      

 .گرچه از این کار اکراه دات ، اما تقری اً خودم را تحمیل کردم و او پذیرف . دبرذیر
اولین تب، بعد از این قضیه به سو  مسجد راه افتادم و از آنجا ککه معمکوالً میزبکان هکم بکا      

دارانش به پیکرو  از او   رود، فرمانده بسیج هم با من همراه تد و طرف روحاني به مسجد مي
 2.رفتن اختالف این، تروعي تد برا  ازبین راهي مسجد تدند و

 ظاهرسازي افراد. 11

از . مدغول ت لیک  بکودم    ها  لددر حضرت رسول در ایام دفا  مقدس، در یدي از گردان
همان روزها  اول ورود به گردان، متوجه تخ ي تدم ککه در ظکاهر از معنویک  فراوانکي     
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هکا    هکا    خوانکد و  کدید، نماز تب مي مي ها ق ل از اذان، پتویي بر سر ص ح. برخوردار بود
. آوردمکي  جا  کرد و نمازها  جماع  را با گردن کج و حرکات عجیب و غریب بهگریه مي

. کرد خود را به من نزدیک کند و در هر فرصکتي بکا مکن صکح تي داتکته باتکد      او سعي مي
 . راباه دارد زمانپرسید تا ندان دهد اهل والی  و معنوی  اس  و با امام سؤاالتي مي

من هم که تجربه چنداني در ج هه و در بین نیروهکا  رزمکي نداتکتم و تقری کاً اولکین سکفر       
روز  بکا هیجکان و   . ام بین رزمندگان بود، به او اعتماد کردم و تیفته معنکویتش تکدم  ت لیغي

تکده  چکه  : پرسکیدم ! آقا برایم اتفکاق عجی کي افتکاده اسک     : گریه فراوان نزد من آمد و گف 
داخکل چکادر دراز کدکیده بکودم و در حکال خکواب و       : ا  ادامه داد و گف اس ؟ به گریه

چدیکد و صکدایي تکنیدم     بیدار ، دستي را دیدم که در آن خنجر  بود و از خنجر خون مي
 .دهد گناهان افراد گردان، مرا بسیار رنج مي: گف  که مي

آقکا    :ر قکرار داده بکود، ادامکه داد   گریس  و مرا نیز تح  ت ثیکه سخ  مي آن تخص درحالي
کار  بدنید و بکداد مکا     هد افراد گردان قیام کرد و خنجر کدید؟ دیدید باألخره امام زمان

 .برسید
خ ر بودم، در اولین سخنراني بعد از آن واقعه، از آن تخص بکه بزرگکي    من که از همه جا بي

هکایم جکار  بکود،    که اتک نمودم و درحاليیاد کردم و اتفاقي را که برایش افتاده بود، مارح 
 .از آنان خواستم بیدتر به فدر معنوی  خود باتند

پ  کردنکد و   همین که نام آن تخص را بردم، متوجه تدم افراد گردان بغل گو  یددیگر پ 
بعد از سخنراني نیز یدکي از مسکئوالن گکردان    . بر ل ان بعضي نیز ل خند معنادار  نقش بس 

تمدیر دارند یا خنجر؟ با تنیدن ایکن    آیا امام زمان! حاج آقا ب خدید  :گف نزد من آمد و 
این تخ ي که تکما از او نکام   : گف . تمدیر: سؤال، برا  یک لحظه به خودم آمدم و گفتم

هایش بکرا  جلکب توجکه دیگکران اسک  و      بردید، آدم منحرفي اس  و تمام کارها و حرف
 6.مواظب باتید و به حرف هایش اعتماد ندنید. خواهد با این کارها معروف تودمي

 فرجام پایداري. 12

بکه حسکب برنامکه همیدکگي، بکرا  یدکي از        2ها، چون امکام جمعکه بکودم،   در یدي از سال
مکن بکه آنجکا    : روستاها  اطراف تهر، روحاني اعزام کردم  اما او روز بعد برگد  و گفک  

                                                           

 .15ل  16همان، ص .   

 .یار فرجي، اماٌ جمعه سابق آزادشهر علي.   
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جایي برا  استراح  تما هکم نیسک  و    آید و اینجا کسي مسجد نمي: رفتم  ولي آنها گفتند
اگر کسي هم بکه مسکجد   . خواهم چیز  نمي: گفتم. دهند سرانجام چیز  هم به روحاني نمي

فقط اگر جایي برا  ماندن تب باتد، کافي اس   ولي آنهکا فکردا  آن   . نیاید، طور  نیس 
تنها از من اسکتق ال  آنها نه . گد ، راهنمایي کردندروز، مرا به سو  ماتیني که به تهر برمي

 . ندردند، بلده سعي کردند به هر تدلي که تده، مرا بازگرداند
فرسکتم    اگر بخواهید، تما را جا  دیگکر  بکرا  ت لیک  مکي    : پس از تنیدن سخنان او، گفتم

اید، برگردید و وقتکي  اید و با همین ساك که هنوز باز ندردهولي تما با همین ماتین که آمده
امام جمعه بکه تکما   : د، به مسجد بروید و در همان مسجد بخوابید و بگوییدبه روستا رسیدی

 .سالم رسانده و مرا برا  ت لی  فرستاده اس 
بعد از سه روز، یک نفر به آن روسکتا رفک  و برگدک  و    . آن م لّ  بزرگوار پذیرف  و رف 

م کارك   مکاه  26تکب  . انکد  از روحاني استق ال خوبي تده و مردم دور او جمکا تکده  : گف 
داخکل مسکجد بکا جوانکان ندسکته بکود و گکروه        . تب به دیدنش رفتیم 62رمضان، ساع  

کردنککد و جلسککه بسککیار  بسککیار  گککرد او حلقککه زده بودنککد و از محضککر او اسککتفاده مککي  
 .داتتني و خوبي بود دوس 

خدمات این روحاني و گذت  و استقام  او باعث تد که مردم بکه سکو  دیکن و قکرآن و     
هکا و  رایش پیدا کننکد  بکه حکد  ککه در حکال حاهکر، در ایکام ت لیک  و والدت        روحانی  گ
-کنند و معارف دیني را با استق ال زیاد از م لغان مکي ها، خودتان روحاني دعوت ميتهادت

 .آموزند
گونکه بکرا  هکدای  مکردم و     م لغان با ص ر و استقام  و ایثار و فکداکار  و حرکک  پیکام ر   

ترین تکرایط بکه یکار  خداونکد قلکوب      توانند در سخ خ ر ، مي نجاتدان از جهال  و بي
هکا را تسکخیر کننکد و ظکرف جکان آنهکا را ل ریکز از معکارف بلنکد توحیکد  نماینکد             انسان

 6«. إن تَنَُّرُوا اهللَ َِنَُّرُُْم وَُِثَبِّت أقدامَكُم»: طورکه قرآن فرمود همان

                                                           

 .3  ل  3  شماره هشتم، ص  ماهنامه مبلغان، پيش.   





 

 

 های رمضان توشه نمایه مقاالت ره

 اشاره

گکذرد   توته راهیان نور ویژه ایام ماه م ارك رمضان مي بیس  سال از پیدینه چاه و انتدار ره

متنکو  فکراهم    ا  بزرگ و ارزتمند از ماالب و موهوعات ها، گنجینه و بحمداا در این سال

تکده   تر م لغان گرامي از م احث ارائکه  مند  بیدتر و دسترسي آسان به منظور بهره. آمده اس 

در این مجموعه گران ها، نمایه موهوعي مقاالت آنها تهیه و تنظیم تده و در معر  اسکتفاده  

 .مندان قرار گرفته اس  عالقه

 خداشناسی

 .  6638/ق 6122 رمضان: هاى جاودان هاى الهى، سنّ  آزمون

 .  6631/ق 6166 رمضان :اث ات عجز مع ودها  دروغین

    6633/ق 6161 رمضان: احادیث موهوعي اعتقاد 

   6631/ق 6166رمضان : اعتراف فار  بر توحید

   6631/ق 6166 رمضان: جهل انسان از مسائل هستي

 .  6612/ق 6161 رمضان: تناخ  خدا چگونگي 

 .   6631/ق 6166 رمضان: کنندهنیاز  خداوند، تنها بي

 .  6631/ق 6166رمضان : دس  خدا در هستي

 شناسی پيامبر

 .  6633/ق 6128رمضان : پادا  آخرین پیام ر الهي

 .  6635/ق 6123رمضان :   تفسیر پنج راباه در کالم پیام ر اعظم

 .  6636/ق 6126رمضان : بی  اهل و پیام ر حق

 .  6612/ق 6161  رمضان: آورد معراج ره
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 .  6635/ق 6123رمضان :  ، الگوى ت لی  موفق سیره ت لیغى پیام ر

 .  6635/ق 6123رمضان :  سیره معنوى و ع ادى رسول اعظم

رمضککان : (6)  بیکک  و اهککل  هککاى معنککوى در مدتککب پیککام ر اعظککم  فراگیککرى مهککارت

 .  6635/ق 6123

رمضککان : (2)  بیکک  و اهککل هککاى معنککوى در مدتککب پیککام ر اعظککم  فراگیککرى مهککارت

 .  6635/ق 6123

 .  6612/ق 6161  رمضان: مدارا با مردم در سیره پیام ر اکرم

 .  6631/ق 6121رمضان :  معراج

 شناسی امام

 .  6636/ق 6125رمضان : آثار وجودى امام غایب

 .  6612/ق 6161 رمضان: تناسي مهدوی  آسیب

 .  6638/ق 6122رمضان : تهادت ، از امام  تا امام حسن

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : عهد  و والی  امام رها

 .  6632/ق 6121رمضان : ، بارزترین الگو  خدمتگزار امام علي

 .  6633/ق 6161رمضان : ها ها و پاسخ امام  و والی  به همیمه پرسش

 .  6633/ق 6161 رمضان: که مدح او خدا کند امیر مؤمنان

 .2ج  ، 6631/ق 6163رمضان : ال الغه از دیدگاه اندیدمندان جهان و نهج مؤمنان، عليامیر 

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : ، چرا؟این همه دتمني با علي

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : جامعی  امام علي

 .  6636/ق 6126رمضان : بی  اهل و پیام ر حق

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : حقیق  و ابعاد امام 

 .  6638/ق 6122رمضان : هایى از امام على داستان

 .  6636/ق 6125رمضان : (6) هایى از زندگى امام على داستان

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : دوستان و دتمنان حضرت علي
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 .  6631/ق 6126رمضان :  دوستان و دتمنان على

 .  6633/ق 6161 رمضان: راه پیوند عملي با سیره مع ومین

 .  6612/ق 6161 رمضان: در برابر مخالفان رفتارتناسي امام علي

 .  6633/ق 6128رمضان : زندگاني امام حسن مجت ي

 .  6631/ق 6123رمضان : زندگانى امام رها

 .  6635/ق 6123رمضان : (6)  سیره اخالقى امام حسن مجت ى

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : سیره امام حسن

 .  6631/ق 6121رمضان :  در ماه م ارك رمضان  سیره مع ومین

 .  6631/ق 6126 رمضان: (6)در قرآن  سیماى على

 .  6633/ق 6128رمضان : تخ ی  اوّلین جاندین پیام ر

 .  6616/ق 6165 رمضان: ها  ت لیغي امام علي تیوه

 .  6631/ق 6126 رمضان: ص ر و سدوت امام على

 .  6612/ق 6161  رمضان: ها ، تالتي برا  حفظ ارز سنصلح امام ح

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : هرورت بررسي سیره امیرالمؤمنین

 .  6636/ق 6125 رمضان:  تهید ماهرى از زبان  على

 .  6638/ق 6122رمضان : در آیینه قرآن على

 .  6633/ق 6128رمضان : ها و زی ایي علي

 .  6632/ق 6121رمضان : پیام ر اسالم، از نگاه علي

 .  6636/ق 6125رمضان : ، الگوى آسمانىعلى

 .  6631/ق 6121رمضان : الگوى آسمانى ، على

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : الگو  انسان کامل ،علي

 .  6636/ق 6126رمضان : تاریخ غریب

 .  6631/ق 6121رمضان :   فرازهایى از زندگى امام حسن مجت ى

 .  6612/ق 6161  رمضان: از نگاه قرآن فضایل امام علي

 .  6633/ق 6161 رمضان: ها  صلح امام حسن م لح 
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 .  6636/ق 6125 رمضان: یاوران مهدى

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : والی  در قرآن

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : والی  فقیه

 .  6631/ق 6121رمضان :   زمانهاى اصحاب و یاران امام  ویژگي

 .  6635/ق 6123رمضان : (6) بی  هاى اهل یادى از محن 

 شناسی آخرت

 .  6636/ق 6126 رمضان :جهنم و بهد 

 .  6635/ق 6163 رمضان :گناه از پرهیز و مرگ به تذکر و معاد به ایمان تقوی 

 .  6638/ق 6122 رمضان: سیماى فردا

 .  6631/ق 6166 رمضان :از مسئولی ت هه در معاد، راه فرار 

 .  6612/ق 6161  رمضان :عالم برزخ، چیستي و چرایي

 .6ج   ، 6631/ق 6163 رمضان :معاد در قرآن

 .  6631/ق 6123 رمضان :معاد در قرآن

 .  6633/ق 6161 رمضان :معاد

 .  6633/ق 6128 رمضان :موانا یاد قیام 

 .  6612/ق 6161رمضان  :یاد مرگ و آثار تربیتي آن

 .  6633/ق 6121 رمضان :یاد معاد، اسامي و احوال قیام  در قرآن

 علوم و معارف قرآن

 .2ج   ، 6631/ق 6163رمضان : آداب تالوت قرآن

 .  6638/ق 6122رمضان : آداب تالوت قرآن

 .  6633/ق 6161رمضان : بحثي پیرامون قرآن

 .  6631/ق 6123رمضان : ناپذیرى قرآن تحریف

 .  6631/ق 6166رمضان : تدابه آیات تدریعي با آیات تدویني

 .  6635/ق 6123رمضان :  لقمان م ارکه سوره از آیه 61 اخالقى تفسیر
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 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : (سوره بلد، قدر و فجر)تفسیر قرآن 

 .  6631/ق 6123رمضان : چگونگى نزول قرآن

 .  6631/ق 6126 رمضان: آنهاى  چند داستان قرآنى، همراه با ندته

 .   6633/ق 6121 رمضان: چهارده ندته ناب قرآني

 .  6638/ق 6122 رمضان: هایى از جزء اول قرآن کریم داستان

 .  6633/ق 6128 رمضان: ها در قرآن دگرگوني انسان

 .  6631/ق 6166 رمضان: تناسنامه سوره لقمان

 .  6631/ق 6166 رمضان: تیوه مقابله با قرآن

 .  6633/ق 6121 رمضان: ها  قرآن، بهترین رو  مهندسي اجتماعي ساز  آموزه فرهنگ

 .  6631/ق 6166 رمضان: قرآن، کتاب حدم 

 .  6631/ق 6166 رمضان: قرآن، کتاب هدای  و رحم 

 .  6636/ق 6126 رمضان: قرآن

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162 رمضان: قرآن

 .  6638/ق 6122 ضانرم: ها ها و پیام قرآن، ندته

 .2 ج  ، 6631/ق 6163 رمضان: تیعه معرفي تفاسیر 

 .  6631/ق 6121 رمضان: نزول قرآن

 .  6633/ق 6161 رمضان: حمد سوره برگزیده ندات

 .  6636/ق 6125 رمضان(: 6)نگاهى به موهوعات سوره حجرات 

 .  6631/ق 6123 رمضان: هاى قرآن در نهج ال الغه ویژگى

 اسالمتاریخ 

 .  6638/ق 6122رمضان : خ ال ابو طالب، مرد ستوده

 .  6633/ق 6121رمضان : ، اسوه زن مسلمانحضرت خدیجه

 .  6631/ق 6126رمضان :  ، بانوى بزرگ اسالم، مظهر مقاوم  و تجلى ایمانخدیجه

 .2 ج  ، 6631/ق 6163رمضان : غزوه بدر، نخستین همایش نظامي مسلمین

 .  6638/ق 6122 رمضان: گوهرهاى تابناك
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 .  6612/ق 6161 رمضان: نگرتي بر زندگاني خدیجه ک ر 

 مباحث اخالقی 

 .  6633/ق 6168 رمضان :ها  انسان متوکل ارکان توکل به خدا یا عالم 

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162 رمضان :آداب معاترت

 .  6612/ق 6161  رمضان :آداب مهماني در اسالم

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162 رمضان :آراستگي

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162 رمضان :آرزو

 .  6636/ق 6126 رمضان :مؤمنین و ان یا ابتالى

 .  6636/ق 6126 رمضان (:نیدان)ابرار 

 .  6632/ق 6121رمضان : ابعاد مختلف سخن

 .  6631/ق 6123 رمضان :احسان و اطعام در قرآن و روایات

 .  6636/ق 6126 رمضان :احسان

 .  6635/ق 6123 رمضان :اخالق منتظران

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162 رمضان :اخالق و ادب

 .  6635/ق 6123 رمضان :دینى معنوی  و اخالق

 .  6636/ق 6126 رمضان :استغفار

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162 رمضان :استقام 

 .  6631/ق 6166 رمضان :فخرفروتي بر مردماستد ار، ریده تد ر و 

 .  6631/ق 6166 رمضان :استد ار، مانا فهم معارف وحیاني

 .  6631/ق 6123 رمضان :اسراف از دیدگاه قرآن

 .  6633/ق 6128 رمضان :ال ین اصالح ذات

 .  6631/ق 6166 رمضان :اعتدال در رفتار و گفتار

 .  6633/ق 6121 مضانر :ها ها و گرایش اعتدال در قرآن  بینش

 .  6632/ق 6121 رمضان :رو  اعتدال و میانه

 .  6633/ق 6128 رمضان :رو  در اسالم اعتدال و میانه
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 .  6636/ق 6126 رمضان :الهى رحم  به امید

 .  6633/ق 6121 رمضان: تناسي از نگاه قرآن انسان

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162 رمضان :انفاق

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162 رمضان :بدع 

 .  6631/ق 6166 رمضان :گیر  در برابر نعم  و دارایي برترین موها

 .  6632/ق 6121 رمضان: ها برترین

 .  6631/ق 6121رمضان : ب یرت قل ى و ب یرت ظاهرى

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162 رمضان :بندگي

 .  6633/ق 6128 رمضان :بیدار  وجدان از عوامل اصلي توبه

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162 رمضان :پدیماني

 .قرآني  ها ، پیام  6618/ق 6162 رمضان :پند و موعظه

 .  6632/ق 6121 رمضان :پیوند متقین با قرآن

 .  6631/ق 6166 رمضان :تسلیم و عمل صالح، دو بال نجات

 .  6631/ق 6123 رمضان :هاى دنیا و آخرت از منظر قرآن کریم تفاوت

 .  6636/ق 6126 رمضان :تزکیه مهم عامل تقوى،

 .  6631/ق 6126 رمضان :توبه از گناهان

 .  6631/ق 6121 رمضان :توبه از گناهان

 .6ج   ، 6631/ق 6163 رمضان :توبه

 .  6636/ق 6126 رمضان :توبه

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162 رمضان :توبه

 .  6631/ق 6166 رمضان :اخالق فاهل توصیه به اعمال صالح و

 .  6636/ق 6126 رمضان :توکل

 .  6636/ق 6126 رمضان :تهم 

 .6ج   ، 6631/ق 6163 رمضان: آخرت و دنیا در تقوا ثمرات

 .  6631/ق 6166 رمضان :تدر و کفر ثمره 

 .  6636/ق 6125رمضان : جامعه و حق عالمان
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 .  6631/ق 6166 رمضان :تناخ   باجایگاه ایمان و عمل صالح و راباة آن 

 .  6632/ق 6121 رمضان :ها  دیني جایگاه قناع  در آموزه

 .  6633/ق 6168 رمضان :جایگاه و اهمی  اعتدال در زندگي

 .6ج   ، 6631/ق 6163 رمضان :جوان در مسیر سعادت

 .  6636/ق 6126 رمضان :جهل و جاهالن

 .  6631/ق 6166رمضان : تدر از والدین حدود 

 .  6632/ق 6121رمضان : حزن پارسایان

 .  6631/ق 6126رمضان : ها و آرزوها در قرآن حسرت

 .  6612/ق 6161 رمضان: الناس از منظر اسالم حق

 .  6636/ق 6125رمضان :  حق مؤمن

 .  6636/ق 6125رمضان : (6)حق همسایه 

 .  6636/ق 6125رمضان :  حقوق جوانان

 .  6636/ق 6125رمضان : کارگر و کارفرماحقوق متقابل 

 .  6631/ق 6123رمضان : حلم در قرآن

 .  6632/ق 6121رمضان : خدو  در مدتب قرآن و عترت

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162رمضان : خوردن و آتامیدن

 .  6632/ق 6121رمضان : خوف و رجا

 .6، ج   6631/ق 6163رمضان : ناپسند و پسندیده دنیا 

 .  6632/ق 6121رمضان : دنیا  مذموم و ممدوح

 .  6636/ق 6126رمضان : دتمنى و دوستى

 .  6636/ق 6126رمضان : ذکر خدا

 .  6632/ق 6121رمضان : تدر ذکر و 

 .  6631/ق 6123رمضان : راباه اخالق دینى و انسجام اسالمى در احادیث مع ومین

 .  6633/ق 6128رمضان : در نسل نو بی  راه ایجاد مح   اهل

 .  6633/ق 6161رمضان : (گلچیني از حدیث معراج)راه زندگي 
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 .  6636/ق 6126رمضان : الهى رهای 

 .  6636/ق 6126رمضان : مؤمنین حوائج رفا

 .  6636/ق 6125رمضان : رفق و مدارا

 .  6636/ق 6126رمضان : زبان

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162رمضان : زبان

 .  6633/ق 6121 رمضان: تناسي زمان

 .  6636/ق 6126رمضان : زهد

 .  6633/ق 6161 رمضان: سِحر سخن، سَحَر دل

 .  6631/ق 6166رمضان : سرانجام محسنین

 .  6633/ق 6121رمضان : ها  وحیاني در سعادت فرد و جامعه سعادت  نقش آموزه

 .قرآني  ها ، پیام  6618/ق 6162رمضان : سعي و کوتش

 .  6631/ق 6126رمضان :  سفر معنوى

 .  6636/ق 6126رمضان : سالم

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162رمضان : سالم

 .  6632/ق 6121رمضان : تدی ایي سلوك 

 .  6631/ق 6166رمضان : سه قانون در مورد عمل

 .  6636/ق 6126رمضان : صدر ترح

 .  6631/ق 6166رمضان : ترك در نی  و عمل

 .  6631/ق 6166رمضان : از پدر و مادرتدر 

 .  6636/ق 6126رمضان : تیاان

 .  6631/ق 6123رمضان : هاى قرآن ص ر در آموزه

 .  6633/ق 6128رمضان : ها ص ر در برابر نعم 

 .  6633/ق 6121رمضان : ص ر در قرآن

 .  6632/ق 6121رمضان : رحم صله

 .  6632/ق 6121رمضان : طلب رزق حالل

 .  6633/ق 6121رمضان : ها  برقرار  آن اجتماعي در قرآن  جایگاه و راهعدال  



 

 

 

 
441    9314توشه راهيان نور رمضان  ره 

 

 .  6632/ق 6121رمضان : عفّ 

 .  6632/ق 6121رمضان : آگاهانه گذت  و عفو

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162رمضان : عفو و گذت 

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162رمضان : عمر و زندگي

 .  6636/ق 6126رمضان : عمل صالح

 .6، ج   6631/ق 6163رمضان : برکتي عوامل برک  و بي

 .  6631/ق 6166رمضان : عوامل و موانا سلوك

 .  6636/ق 6126رمضان : جویى عیب

 .  6636/ق 6126رمضان : غفل 

 .  6636/ق 6126رمضان : قلب

 .  6631/ق 6123رمضان : قناع ، سرمایه زندگى

 .  6632/ق 6121رمضان : دار  قوت و قدرت در دین

 .  6635/ق 6123رمضان : تناسى   گناه(6)گناه و زندگى 

 .  6635/ق 6123رمضان : زدایى   گناه(6)گناه و زندگى 

 .  6636/ق 6126رمضان : گناه

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162رمضان :  گناه

 .قرآني  ها ، پیام  6618/ق 6162رمضان : لجاج 

 .  6632/ق 6121ان رمض: کردن نفس متهم

 .  6635/ق 6123رمضان : مدق زندگى الهى

 .  6631/ق 6123رمضان : معانى حق اخوت و برادرى

 .قرآني  ها پیام  ،6616/ق 6166 رمضان: تناسي اخالق مفهوم

 .  6635/ق 6163رمضان : نفس تمنیات و ها خواسته با مقابله

 .  6631/ق 6166رمضان : مناق سس  مستد رین

 .  6638/ق 6122رمضان  :از امام صادق ن ایحى

 .  6631/ق 6166رمضان : نعم ، امتیاز یا مسئولی 

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162رمضان : نیرنگ و خدعه
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 .2 ، ج  6631/ق 6163 رمضان: واژه قلب در قرآن

 .6، ج   6631/ق 6163رمضان : وجدان کار  در پرتو چهل حدیث

 .2ج   ، 6631/ق 6163رمضان : قرآن و روایاتویژگي ص ر و صابران در 

 .  6631/ق 6166رمضان : ها  محسنین ویژگي

 .  6636/ق 6126رمضان : هدای 

 مباحث تربيتی

 .  6635/ق 6163رمضان : تن یه و تدویق عن ر از استفاده

 .دیني خانواده الگو  ،  6633/ق 6168رمضان : ساله اهمی  تربی  در سه دوره هف 

 .  6631/ق 6121رمضان :  هماهنگتربی  

 .دیني خانواده الگو  ،  6633/ق 6168رمضان : تعریف، هرورت و اهمی  تربی  فرزند

 .  6612/ق 6161  رمضان: جواني و جایگاه آن در تربی  اسالمي

رمضکان  : تخ کیتي دختکر و پسکر     سکال سکوم و تفکاوت    تخ کیتي در هفک    خ وصیات 

 .دیني خانواده الگو  ،  6633/ق 6168

 .دیني خانواده الگو  ،  6633/ق 6168رمضان : ساله دوم تخ یتي در هف  خ وصیات 

 .دیني خانواده الگو  ،  6633/ق 6168رمضان : سال اول تخ یتي فرزند در هف   خ وصیات

 .  6612/ق 6161 رمضان: ها  اثربخش در تربی  کودکان و نوجوانان رو 

 الگکو   ،  6633/ق 6168رمضکان  : (ز  گفتکار  ، آمکو  آمکوز  عملکي  )  ها  تربیتي رو 

 .دیني خانواده

 الگکو   ،  6633/ق 6168رمضکان  : (نقکش تدکویق و تهدیکد در تربیک     )ها  تربیتي  رو 

 .دیني خانواده

 .دیني خانواده الگو  ،  6633/ق 6168رمضان : ها  ت ثیر تربی  بر فرزندان  زمینه

 الگکو   ،  6633/ق 6168رمضکان  : تربیک  مربي واقعکي و حفکظ جایگکاه پکدر و مکادر در      

 .دیني خانواده

 ،  6633/ق 6168رمضکان  : روز ابتکدایي والدت  نقش پدر و مادر در تربی  فرزند تکا هفک   

 .دیني خانواده الگو 
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 .  6635/ق 6163رمضان : فرهنگي تهاجم با مقابله در دیني تربی  نقش

 الگکو   ،  6633/ق 6168رمضان : ندنقش حفظ جایگاه پدر و مادر برا  ت ثیرگذار  بر فرز

 .دیني خانواده

 .  6612/ق 6161 رمضان: نقش والدین در تربی  فرزند

 مباحث اجتماعی

 .  6635/ق 6163رمضان : معاترت آداب

 .  6633/ق 6121رمضان : ال الغه اتحاد اسالمي در نهج 

 .  6631/ق 6123رمضان : اتحاد اسالمى، رمز پیروزى

 .  6635/ق 6163رمضان : مذه ي محافل و دیني اجتماعات

 .  6631/ق 6123رمضان : سازى قرآنى جامعه

 .  6635/ق 6163رمضان : ما زندگي در آنها نقش و الهي ها  سنّ  تناخ 

 .  6635/ق 6163رمضان : الهي ها  سنّ  تناخ 

 .  6633/ق 6128رمضان : هرورت معاترت

 .  6631/ق 6123رمضان : ها در قرآن ظهور و افول تمدن

 .  6631/ق 6123رمضان : «تقریب مذاهب»و « وحدت اسالمى»گفتارى پیرامون 

 .  6631/ق 6166 رمضان: ها ها و موقعی  گیر  موها

 .  6612/ق 6161 رمضان: نقش دوس  در سرنوت  انسان

 مباحث اقتصادي 

 .  6636/ق 6125رمضان :  آبیارى

رمضککان : (فروتککي کککار   ت ککاني بککر گککران احتدککار  غککش و دغککل)آفککات کسککب درآمککد 

 .دیني زندگي در معید  ،  6633/ق 6168

 در معیدک   ،  6633/ق 6168رمضکان  : (گویي، سکوگند، تکدلیس   دروغ)آفات کسب درآمد 

 .دیني زندگي

 .دیني زندگي در معید  ،  6633/ق 6168رمضان : (رباکار )آفات کسب درآمد 
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رمضکان  : (توجهي به مکال  پوتاندن عیوب کاال، بيفروتي، ستایش و  کم)آفات کسب درآمد 

 .دیني زندگي در معید  ،  6633/ق 6168

 معیدک   ،  6633/ق 6168رمضان : (اهمی  و آثار کسب حالل)زدایي از کسب درآمد  آف 

 .دیني زندگي در

 ،  6633/ق 6168رمضکان  : (تکوم آن  کسب حکرام و پیامکدها   )زدایي از کسب درآمد  آف 

 .دیني يزندگ در معید 

 . ، معید  در زندگي دیني6633/ق6168ابعاد فقر و غنا در فرهنگ دیني، رمضان 

 .دیني زندگي در معید  ،  6633/ق 6168رمضان : ارز  کار و تولید از دیدگاه قرآن و روای 

 ،  6633/ق 6168رمضکان  : (6)اصالح الگو  م کرف  قواعکد م کرف در فرهنکگ دینکي      

 .دیني زندگي در معید 

 ،  6633/ق 6168رمضکان  : (2)اصالح الگو  م کرف  قواعکد م کرف در فرهنکگ دینکي      

 .دیني زندگي در معید 

 .دیني زندگي در معید  ،  6633/ق 6168رمضان : انسان از دیدگاه مدتب اقت اد  اسالم

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162رمضان : انفاق

 .دیني زندگي در معید  ،  6633/ق 6168رمضان : بررسي عوامل و پیامدها  تداثر و فقر

 .دیني زندگي در معید  ،  6633/ق 6168رمضان : توزیا ثروت در اسالم

 .دیني زندگي در ، معید   6633/ق 6168رمضان : جایگاه اعتدال در کسب روز 

 .دیني زندگي در معید  ،  6633/ق 6168رمضان : جایگاه توکل و نقش آن در کسب روز 

 .  6633/ق 6128رمضان : قرآن و حدیثجایگاه خمس در 

 .  6633/ق 6128رمضان : جایگاه زکات در قرآن و حدیث

 .  6635/ق 6163رمضان : مالي مسائل در اعتدال خطّ

 در معیدک   ،  6633/ق 6168رمضکان  : هکا  معرفتکي ک فرهنگکي     درمان فقر و تداثر  رو 

 .دیني زندگي

 در ، معیدک    6633/ق 6168رمضکان  : (6)نفکاق  راباه اغنیا با فقرا  حوزه انفکاق، تکرایط ا  

 .دیني زندگي
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 در معیدک   ،  6633/ق 6168رمضکان  : (2)راباه اغنیا با فقرا  حوزه انفکاق، تکرایط انفکاق    

 .دیني زندگي

 .دیني زندگي در معید  ،  6633/ق 6168رمضان : راباه اغنیا با فقرا  حوزه عاطفه و معاترت

 در معیدک   ،  6633/ق 6168رمضکان  : الحسکنه و وقکف   راباه اغنیا و فقکرا  حکوزه قکر    

 .دیني زندگي

،   6633/ق 6168رمضکان  : (پیامکدها  دنیکو  و اخکرو    )اغنیا بکا فقکرا  کارگدکایي      راباه

 .دیني زندگي در معید 

 .دیني زندگي در معید  ،  6633/ق 6168رمضان : اغنیا با فقرا  حوزه انفاق، اهمی  انفاق  راباه

 .  6638/ق 6122رمضان  :رزق و روزى

 .  6612/ق 6161 رمضان: ها و پیامدها روز  حالل  هرورت

 .  6636/ق 6125رمضان : کداورزى در قرآن و سخنان مع ومان

 .دیني زندگي در معید  ،  6633/ق 6168رمضان : ها  م رف فر  م اني و پیش

 ،  6633/ق 6168رمضکان  : مقایسه دیدگاه اقت اد  مدتب اسالم با برخي از مداتب معاصر

 .دیني زندگي در معید 

رمضککان : وجککدان کککار  در کسککب روز   اهمیکک  وجککدان کککار  و عوامککل فقککدان آن  

 .دیني زندگي در معید  ،  6633/ق 6168

رمضککان : (6)وجککدان کککار  در کسککب روز   عوامککل مککؤثر در تقویکک  وجککدان کککار   

 .دیني زندگي در معید  ،  6633/ق 6168

رمضککان : (2)در کسککب روز   عوامککل مککؤثر در تقویکک  وجککدان کککار   وجککدان کککار  

 .دیني زندگي در معید  ،  6633/ق 6168

 مباحث سياسی

رمضکان  : (6)المللى مربو  بکه آن   اى و برخى از معاهدات بین آتنایى اجمالى با انرژى هسته

 .  6631/ق 6121

 .  6636/ق 6126رمضان : آتنایى با اصاالحات

 .  6631/ق 6123رمضان : اصاالحات روز
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 .  6636/ق 6126رمضان : و هرورت توجه به مسئله فلساین امام خمینى

 .  6638/ق 6122رمضان : (به مناس   روز قدس)انتفاهه، تنها راه 

 .  6633/ق 6128رمضان : پیرامون انتخابات

 .  6631/ق 6126رمضان :  به کارگزاران هاى حضرت على توصیه

 .  6631/ق 6123رمضان : جاوید، به مناس   هفته دفا  مقدس هسازان  همید حماسه

 .  6633/ق 6128رمضان : حوزه و داندگاه، پایگاه وحدت

 .  6633/ق 6121 رمضان: تدوفایي دیني درآمد  بر نوآور  و

 .  6633/ق 6121رمضان : ها  یهود در قرآن درآمد  بر ویژگي

 .6، ج   6631/ق 6163رمضان : قدس روز

 .  6633/ق 6128رمضان : مفتح، مظهر وحدت حوزه و داندگاهتهید 

 .  6612/ق 6161  رمضان: ها و اهداف صهیونیسم  ویژگي

 .  6633/ق 6128رمضان : گرایي دولتمردان از منظر امام علي هرورت قانون

 .  6638/ق 6122رمضان : و کارگزاران ناصالح على

 .6، ج   6631/ق 6163رمضان : فلساین

 .  6631/ق 6123رمضان : هاى قرآن فلساین در آموزه قداس 

 .  6633/ق 6128رمضان : قدس، موطن آرزوها  مسلمین

 .  6632/ق 6121رمضان : انداز آینده قدس، انتفاهه مردم فلساین و چدم

 .   6635/ق 6123 رمضان: «طرح خاورمیانه جدید»ل نان، سرآغاز 

 .  6631/ق 6126ن رمضا:  وحدت، در گفتار و سیره امام على

 .  6631/ق 6126رمضان : یهود، مل  برگزیده

 زن و خانواده

 .دیني خانواده الگو  ،  6633/ق 6168رمضان : آثار و فواید ازدواج و تددیل خانواده

 .  6636/ق 6126رمضان : اسالم در دختردارى ارز 

 الگکو   ،  6633/ق 6168رمضان : اهمی  وجود قواعد اخالقي ک تربیتي در زندگي مدترك 

 .دیني خانواده
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 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162رمضان : پدر و مادر

 .  6631/ق 6126رمضان :  تحدیم نهاد خانواده در اسالم

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162رمضان : تربی  فرزند

 .  6633/ق 6128رمضان : جایگاه پدر و مادر کجاس ؟

 .  6612/ق 6161  انرمض: جمعی  از منظر اسالم

 .  6631/ق 6121رمضان : ازدواج و جوان

 .  6633/ق 6128رمضان : حقوق متقابل والدین به فرزندان

: ، بانوى اولین خانواده اسکالمى تخ ی  حضرت خدیجه خانواده در اسالم  با نگاهى به 

 .  6631/ق 6123رمضان 

 .  6636/ق 6126رمضان : خانواده حقوق از دورنمایى

 .  6612/ق 6161  رمضان: راهدارها  استحدام خانواده

 .دیني خانواده الگو  ،  6633/ق 6168رمضان : تناخ  و انتخاب همسر رو  و چگونگي

 .دیني خانواده الگو  ،  6633/ق 6168رمضان : ریده زوجی  و ازدواج در هستي و انسان

 .6، ج   6631/ق 6163رمضان : زن در آیینه جالل و جمال

 .  6612/ق 6161 رمضان: طالق عاطفي

 .  6631/ق 6123رمضان : فواید و آثار حجاب و حریم میان زنان و مردان

 .دیني خانواده الگو  ،  6633/ق 6168رمضان : ها  انتخاب همسر  ها و مالك  معیار

 .  6633/ق 6128رمضان : منزل  حضرت مریم

 الگکو   ،  6633/ق 6168رمضکان  : مدتركندانه رعای  قواعد اخالقي ک تربیتي در زندگي  

 .دیني خانواده

 ،  6633/ق 6168رمضکان  : و اهمیک  بکه آن  ( فرزنکدخواهي )نگاه اسالم به داتکتن فرزنکد   

 .دیني خانواده الگو 

 .دیني خانواده الگو  ،  6633/ق 6168رمضان : هدف ازدواج و تددیل خانواده

 هاي تبليغی مهارت

 .  6612/ق 6161  رمضان: سیره پیام ر اعظمچهره در  به رو  ت لی  چهره
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 .  6635/ق 6163رمضان : ت لیغي و قرآني رهنمودها 

 .  6635/ق 6123رمضان :  ، الگوى ت لی  موفق سیره ت لیغى پیام ر

 .  6631/ق 6126رمضان :  تیوه ت لیغى امیر مؤمنان، على

 .  6616/ق 6165  رمضان: ها  ت لیغي امام علي تیوه

 .  6612/ق 6161 رمضان: ل اثربخش در ت لی  دینيعوام

 .  6635/ق 6163رمضان : ها ارز  و ها پیام انتقال مؤثردر عوامل

 .  6633/ق 6121رمضان : ها ها  رایج در سخنراني غلط

رمضکان  : هاى عارف بالّله میکرزا جوادآقکا ملدکى ت ریکزى     قداس  من ر و محراب و توصیه

 .  6631/ق 6123

 .  6631/ق 6121رمضان :  تعر در ت لی  کاربرد 

 .  6631/ق 6123رمضان : (هایى براى م لغین ندته)هاى ادبى  گفتارهاى عددى و ندته

 .6، ج   6631/ق 6163رمضان : مسجد و ت لی 

 .  6612/ق 6161  رمضان: موهوعات سخنراني در ماه رمضان

 .  6633/ق 6121ضان رم: نقش ت لی  در تربی  دیني و جذب نوجوانان و جوانان

 احکام

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: آموز  و قرائ  نماز

 .  6636/ق 6125 رمضان: احدام روزه

 .  6612/ق 6161  رمضان: رمضان احدام کاربرد  ماه 

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: احدام مسافر

    رمضکککککان 6631/ق 6126   رمضکککککان6، ج   6631/ق 6163 رمضکککککان: احدکککککام

 .  6631/ق 6121

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: اتیا  نجس

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: انوا  معامالت

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: انوا  نماز

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: اهمی  و ارز  روزه
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 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: اهمی  و ارز  نماز

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: احدام یادگیر  اهمی 

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: باز 

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: ها  ظاهر  و باطني کننده پاك

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: هرر تجارت بي

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 نرمضا: تفاوت نظر مراجا

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: تقلید

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: تیمم

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: حجاب

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: دروغ

 .  6612/ق 6161رمضان : رؤی  هالل

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: راباه دختر و پسر

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: زبان

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: سهم مح وب

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: تراب

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: تدیات

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: عهد

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: غسل

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: ا  غسل، وهو و تیمم ج یره

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: غی  

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: فحش

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: قسم

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: قضا و کفاره روزه

 .  6635/ق 6123 رمضان(: 6)ترعى  از احدام اى  گزیده

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: ل اس

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: م االت روزه
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 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: م االت نماز

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: آور تاد  ها   مواد مخدر و قرص

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: از مرگمواقف بزرگ بعد 

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: موسیقي

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: نذر

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: نگاه

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: واج ات نماز

 . ، گل رگ احدام 6618/ق 6162 رمضان: وهو

 عبادات ادعيه و

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : آثار و برکات نماز در دنیا و برزخ و قیام 

 .  6636/ق 6126رمضان : دعا آداب

 .  6612/ق 6161 رمضان: ها  اخالقي در دعا  ابوحمزه ثمالي آموزه

 .2 ج ،  6631/ق 6163 رمضان: ابوحمزه ثمالي

 .  6631/ق 6121رمضان : (6)ادعیه ماه م ارك رمضان در آیینه قرآن 

 .  6631/ق 6123رمضان : اعتداف در قرآن

 .  6635/ق 6123رمضان :  األخالق تریف مدارم  هایى از دعاى  بردات 

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162رمضان : نماز  بي

 .2 ج  ، 6631/ق 6163رمضان : ت ملي در مسئله دعا

 .  6631/ق 6123 رمضان :رمضانهایى از سلوك معنوى در دعاهاى ماه م ارك  جلوه

 .  6631/ق 6166رمضان : خدا را باید خواند

 .  6631/ق 6123رمضان : دعا و مسئولی  اجتماعى

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162رمضان : دعا

 .  6633/ق 6128رمضان : نماز تب، سي سي

 .  6633/ق 6128رمضان : ترحي مخت ر بر موهوعات دعاها  ماه م ارك رمضان

 .  6612/ق 6161 رمضان: فرهنگ دعا و سیره حضرت زهرا

 .  6633/ق 6121رمضان : فلسفه اعتداف
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 .  6631/ق 6126رمضان : (6)ماه رمضان و دعا 

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : رمضان ماه دعاها  مفاهیم

 .  6631/ق 6123 رمضان :نگاهى به دعاهاى قرآنى

 .  6638/ق 6122رمضان : نماز از منظر امام على

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : نماز در دوران جواني

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162رمضان : نماز

 .  6636/ق 6126رمضان : نوافل

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : نیایش در ماه م ارك رمضان

 .  6633/ق 6128رمضان : ودا  با ماه خدا

 روزه و رمضان

 .  6631/ق 6123رمضان : آثار تربیتى روزه

 .2 ج  ، 6631/ق 6163رمضان : آداب و مراسم خاص کدورها  مسلمان در ماه م ارك رمضان

 .  6633/ق 6121رمضان : جلوه صحیفه سجادیه در ماه م ارك رمضان

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : در محضر ماه م ارك رمضان

 .  6635/ق 6163رمضان : ها  رمضان درس

 .2و  6ج  ،  6616/ق 6166رمضان : نه ماه رمضاندعاها  روزا

 .2 ج  ، 6631/ق 6163رمضان : رمضان در آینه روایات

 .  6631/ق 6123رمضان : رمضان، ماه خودآگاهى

 .  6633/ق 6128رمضان : ها رمضان و فرص 

 .2 ج  ، 6631/ق 6163رمضان : روزه در ادیان

 .  6636/ق 6125رمضان :  الم ارك روزه و رمضان

 .2 ج  ، 6631/ق 6163رمضان : تعر فارسي روزه و رمضان در آیینه 

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162 رمضان: روزه

 .  6631/ق 6126رمضان :  در ماه م ارك رمضان سیره مع ومین

 .  6635/ق 6123رمضان : (6)  تع انیه پیام ر اعظم سیرى گذرا در خا ه 

 .  6633/ق 6121رمضان : در ماه رمضان سیره امام خمیني
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 .  6633/ق 6128 رمضان(: 6)تع انیه  ترحي مخت ر بر چند ندته از موهوعات خا ه 

 .  6638/ق 6122رمضان : تناخ  ماه خدا

 .  6631/ق 6126رمضان : عید فار

 .  6638/ق 6122رمضان : عید فار

 .2 ج  ، 6631/ق 6163رمضان : تناسي توصیفي رمضان کتاب

 .  6633/ق 6161رمضان : ماه خداماه رمضان، 

 .  6633/ق 6168 رمضان: مرور  بر دعا  افتتاح

 .2 ج ،  6631/ق 6163رمضان : در فرهنگ اسالمي با تدیه بر جایگاه عید فار« عید»مفهوم 

 .  6633/ق 6128رمضان : نقش روزه در تقوی  اراده و کنترل هوا  نفس

 .  6631/ق 6123رمضان : تع انیه نگاهى به خا ه 

 .  6633/ق 6121رمضان : نگاهي به خا ه امیر المؤمنین

 شب قدر

 .  6636/ق 6126رمضان : قدر بت  ىها جلوه

 .  6612/ق 6161  رمضان: تب قدر با اختیار انسان راباه مقدرات 

 .  6636/ق 6125رمضان :  تب قدر و تقدیر الهى

   6633/ق 6128رمضان : تب قدر و مقدرات

 .  6638/ق 6122رمضان : (6)تب قدر 

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : تب وصل تب قدر، 

 .  6635/ق 6123 رمضان: تب قدر

 .  6632/ق 6121رمضان : تب قدر

 .  6631/ق 6121رمضان : تب قدر

 .  6631/ق 6123رمضان : تب قدر

 .قرآني  ها پیام ،  6618/ق 6162رمضان : تب قدر

 .  6633/ق 6121رمضان : القدر ليلةقدر 

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : قرآن و قدر
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 مصائب

 .  6632/ق 6121رمضان : بی  ذکر م ائب اهل

 .   6631/ق 6123 رمضان: گریزها

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : و خاندان م ائب پیام ر

 .  6631/ق 6126رمضان :  م ائب

 .  6636/ق 6126رمضان : مقتل

 پرسش و پاسخ

 .  6631/ق 6126رمضان : پاسخپرسش و 

 .  6631/ق 6123رمضان : هاى قرآنى براى م لغان ها و پاسخ پرسش

 .  6631/ق 6121رمضان : ها ها و پاسخ پرسش

 ها مناسبت

 .6ج   ، 6631/ق 6163رمضان : تقویم تاریخ، ویژه ماه م ارك رمضان

 .  6631/ق 6126رمضان :  تقویم تاریخ

 .  6638/ق 6122رمضان : تقویم تاریخ

 .  6635/ق 6123رمضان : ها مناس  

 .  6633/ق 6121رمضان : ها  ماه م ارك رمضان مناس  



 

 

 شناسی ماه مبارك رمضان کتاب

 *اصغر احمديسيدعلي 

 اشاره

موهکوعات مکورد نیکاز     بکرا  پکژوهش در   از جمله ابزارها  مهم ت لی ، تناخ  منکابا الزم 
 آثکار  ،مربکو  بکه آن   ا هک  با توجه به اینده در باره ماه م کارك رمضکان و موهکو    . باتد مي

م لغان ارجمنکد   همتعدد  منتدر تده اس ، برخي از این منابا تناسایي تده و جه  استفاد
 :گردد عرفي ميم

 المراقبات. 1

 .ابراهیم محدث بند ریگي: میرزا یواد ملکي تبریزی، متریم: نویسنده
 .صهحه 552، 3131اخالق، : قم

کتاب مذکور، به بحث درباره بیان فلسفه، آداب و اعمال روزها  هر مکاه قمکر  پرداختکه و    
فوایکد  . خن گفته اس تف یل س در ف ل دهم تا سیزدهم در مورد ماه رمضان، تب و روز به

داران، انوا  نی  در سحر و افاکار و آداب آن، فضکیل     گرسنگي، درجات روزه، اقسام روزه
ها  قدر، ودا  با ماه رمضان و آداب تب و روز عید فاکر،   ماه رمضان، دعا و آداب آن، تب

 .تده در این اثر اس  از دیگر م احث ارائه

 بارک رمضان از نگاه قرآن و حدیثپژوهشی جامع درباره ماه م: ماه خدا. 2

 .شهری ری  محمد محمدی: نویسنده
  .محمدهادی خالقي :ویراستار ،یواد محدثي :متریم، رسو  افقي :به کوشش

 .صهحه 516+  565، 3114، دو یلد، یلد او  و دو ، دارالحدیث: قم
از آیکات   پژوهدي جاما در اذکار، آداب و دعاها  ماه م ارك رمضان اسک  ککه بکا اسکتفاده    

در پکنج   این اثر،. به بررسي این موهو  پرداخته اس  ها  دعا قرآن، روایات فریقین و کتاب
                                                           

  .پژوهشگر حوزه علميه *
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فضایل این مکاه   مدتمل بر ،لبخش اوّ. هایي اس  هر بخش تامل ف ل وه سامان یافتبخش 
بکه اهمیک  روزه و    ،بخکش دوم و سکوم  . هکا  آن اسک    و عظم  و برکات و دیگر ویژگي

هکا  قکدر و    به ذککر اهمیک  تکب   بعد  بخشو  ،و پرهیز از محرمات روزهداران  آداب روزه
آداب ودا  با این ماه با عظم  و ورود به ماه تکوال  .  اساعمال و اذکار آن اخت اص یافته 

 . بخش کتاب اس  پایان ،و عید فار و اعمال آن

بکه اهتمکام جکواد علکي کسکار       مراق ات تهر رمضاناین کتاب، به زبان عربي با عنوان  :تذکر

 .ترجمه تده و توسط مؤسسه دارالحدیث منتدر گردیده اس 

 برنامه ارتباط با خدا در ماه مبارک رمضان . 3

 .محمدمحسن فیض کاشاني: نویسنده

 .صهحه 244تاریخ،  انتشارات محمدی، بي: تهران

واج کات، مدروهکات و   پردازد و با اتاره بکه تکرو ،   کتاب یاد تده ابتدا به احدام روزه مي

: اسرار روزه و همچنین ترو  باطني آن، به م احثي چون ادعیه مکاه م کارك رمضکان، تکامل    

ها  ماه م ارك رمضان، دعا  افتتکاح از ولکي ع کر، دعاهکا       دعا  بعد از نماز، دعا  تب

هکا  احیکا و نمکاز عیکد فاکر       ، دعا  تب قدر، دعاها  تکب منسوب به امام محمد باقر

 .س پرداخته ا

 سخنی درباره روزه. 4

 .سید هاشم رسولي محالتي: نویسنده

 .صهحه 15، 3135شورای سیاستگذاری ائمه یمعه، : تهران

این کتاب در طي سه بخش، فضیل  و ثواب روزه، فضکیل  مکاه م کارك رمضکان و برخکي      

هکا   ترحي اخالقي و عرفاني بکر دعا داران را بیان کرده و احدام و مسائل مورد ابتال  روزه

در این اثر، به بحکث دربکاره محتکوا  عرفکاني ادعیکه مکاه       . روزها  ماه م ارك رمضان اس 

هکا    ، ندکانه اهکل بیک   توحید و خداتناسي، راباکه توحیکد بکا والیک      : رمضان، مانند

 . موحدان، اسما و صفات الهي و کسب مقامات سیروسلوك پرداخته تده اس 
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مراتکب رتکد و کمکال انسکاني، توبکه و اسکتغفار،        حضور قلب در نماز، موانا استجاب  دعا،
تکرین   هکا  روز قیامک ، مهکم    ها، معارف توحید ، ویژگي ظهور صفات خدا در برخي انسان

اعمال در ماه م ارك رمضان، فضل و رحم  خداونکد در ایکن مکاه، ج کر و اختیکار، معنکا        
نفس در مکاه رمضکان و   ع ادت و حقیق  ع ودی ، آثار منفي گناه در دنیا و آخرت، محاس ه 

  .تده در این نوتتار اس  ترین مندرجات مارحبرخي دیگر از مسائل اخالقي، از مهم

 ( حوادث تاریخی)رمضان در تاریخ . 5

 .گلپایگاني  اهلل صافي لطف :یسندهنو
 .صهحه 263، 3112، اهلل العظمي صافي گلپایگاني دفتر آیت: قم

بکا رویدکرد     ،در ایکن اثکر  . اه م ارك رمضان اس تده در م مرور  بر حوادث تاریخي واقا
مکورد تجزیکه و    ،تاریخ اسالم که در ماه م کارك رمضکان اتفکاق افتکاده     برخي وقایا ،تاریخي

بیعک  مکردم بکا    : نگارنده به ترح و بررسي اجمالي وقکایعي چکون  . تحلیل قرار گرفته اس 

فضکایل ایدکان، وفکات    ها  آن، وفکات ابوطالکب و بیکان     و حدم  والیتعهد  امام رها

هایي از تخ ی  ایدان، ایجکاد   و بیان گوته همسر گرامي رسول خدا خدیجه ک ر 

و بررسکي   ، والدت امکام حسکن مجت کي   عقد اخوت میان مسلمانان توسط پیام ر اکرم

و بیکان فضکایل ایدکان، وقکو       زوایا  مختلف صلح آن امام با معاویه، والدت امام جکواد 
  تاریخي مربکو  بکه آن، فکتح مدکه و حکوادث دیگکر مکرت ط بکا آن،         ها جنگ بدر و درس

هایي از سیره حدومتي ایدکان و نیکز نقکد عملدکرد خلفکا       و بیان گوته تهادت امام علي
 .پرداخته اس 

 ترین مکتب تربيت و اخالق یا ماه مبارک رمضان  عالی. 6

 .گلپایگاني  اهلل صافي لطف :یسندهنو

 .صهحه 213، 3112، صافي گلپایگاني اهلل العظمي دفتر آیت: قم
در ابتکدا  ایکن   . بیان برخي از تعالیم اخالقي دین اسالم متناسب با ماه م ارك رمضکان اسک   

در پایان ماه تع ان در بیان فضایل و برککات مکاه    اثر، به تفسیر اجمالي خا ه پیام ر اسالم
ن کریم در این ماه بیان تکده  با قرآاُنس گرفتن و  م ارك رمضان پرداخته تده و فضیل  روزه

نویسنده قرآن را کتاب زندگي، اخالق، عقاید و مسائل اجتمکاعي دیکن اسکالم معرفکي     . اس 
ها  اخالقکي دیکن اسکالم بکرا  مکاه م کارك رمضکان را ککه جن که تربیتکي و            کرده و برنامه
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ره و هکا  ع کاد  ایکن مکاه اتکا      و  در ادامه، به برنامکه . خودساز  دارد، معرفي نموده اس 
 .هایي اخالقي در این زمینه نقل کرده اس  داستان

خالصه مواعظ ماه مبارک )نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن، دعا : انوار الملکوت. 7
 (رمضان

  .طهراني  محمدحسین حسیني سید: نویسنده
 .صهحه 453ق، 3421، منسسه تریمه و نشر دوره علو  و معارف اسالمي: تهران
هجکر  قمکر     6618که در رمضکان  اس   مؤلفمواعظ و گفتارها  اخالقي از ا   خالصه

ا  از  تامل طیف گسکترده  این مواعظ که توسط خود ایدان خالصه تده،. اس  بیان گردیده
 ،نمکاز  ،، احدکام روزه درباره عقایکد تکیعه  معنو   و با رویدرد  عرفاني موهوعات اسالمي

 .باتدميترح اوصاف و حقایق قرآن 

 ماه رمضان  عرفان. 8

 .یزدی  فقیه  محمدحسن احمدی :یسندهنو

 .صهحه 455، 3111آیات بینات، : قم
بررسي ابعاد معنو  و عرفاني ماه م ارك رمضان و فضیل  این مکاه و اعمکال مربکو  بکه آن     

سکاز مکاه م کارك رمضکان      در این راستا، از منظر  قرآني و روایي، به بیان آثکار انسکان  . اس 
آثار معنو  روزه، ع ادت، انفاق، اعمال سحر و دعا در این ماه، بیکان گردیکده   پرداخته تده و 

نویسنده، تجلي عرفان در ماه م ارك رمضان را، در نوافل و اعمال مخ وص ایکن مکاه   . اس 
آوردن نوافل، ادعیکه و اعمکال دهکه آخکر مکاه م کارك رمضکان را         جا  دانسته و چگونگي به

 . اس  بررسي کرده

 در شرح دعاهاي ماه رمضان : اناوضح البي. 9

 .پور محمد حسن: نویسنده
 .صهحه 456، 3112اسوه، : تهران

ترح دعاها  سي روز ماه م ارك رمضان و مضامین اخالقکي، تربیتکي و معنکو  منکدرج در     
تکرایط ق کولي نمکاز و ع کادت، آثکار نمکاز و        :از ق یللي ئمسااین ترح، در . این ادعیه اس 

 برابکر ت، محاس ه نفس و تهذیب آن، دیکن و لکزوم تسکلیم محکض در     ع ادت در دنیا و آخر
دستورات دیني، راهدارها  تقرب به درگاه الهي، عوامل نابودتدن ثواب اعمال، آثکار دعکا و   
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و لزوم مح   و اطاعک  ایدکان،    اهل بی آداب آن، ثواب تالوت قرآن، امام  و والی  
ظاهر رحم  و مغفرت الهي برا  بدکر در  معیارها  دوستي و دتمني، فضایل قرآن کریم، م

بحکث   ،ل اخالقکي ئکردن والدین و برخکي دیگکر از مسکا     ماه م ارك رمضان، اهمی  خدنود
 .اس تده 

 بررسی ابعاد تربيتی و عرفانی ماه مبارک رمضان : ضيافت آسمانی. 11

 .رضا نریماني علي: نویسنده

 .صهحه 312، 3111، ابتکار دانش: قم

. رمضان و آثار و نتایج ع اد  و تربیتکي ایکن مکاه اسک      اهمی  و منزل  ماهدر باره تناخ  

نویسنده، نخس  واژه رمضان را از لحاظ لغو ، قرآني و حدیثي بررسي کرده، سرس احدکام  

رمضان را برتکمرده، مک االت روزه، مراتکب روزه و تکرایط آن، اقسکام       ع اد  و ترعي ماه

در ادامکه راجکا بکه آثکار و      .اس  را ترح داده ت فارهروزه، کفاره روزه، روزه مسافر و زکا

تف کیل سکخن گفتکه ککه تقکوا و پرهیزککار ، صک ر،         بکه  فواید تربیتکي و عرفکاني ایکن مکاه،    

نواز ، استغفار و توبه، بهداتک  جسکم و روح، اککرام نیازمنکدان و تعکدیل غرایکز، از          مهمان

ها  اجتماعي و ع کاد    به وجوه و جن هدر پایان،  .رود تمار مي ترین دستاوردها  آن به  مهم

 .کند ماه رمضان اتاره مي

 دستورالعملی جامع براي سالکين : فضایل شهر رمضان. 11

 .علي مقصودی :یسندهنو

 .صهحه 132، 3111میثم تمار، : قم
در ایکن اثکر، بکه    . تحقیقي روایي در مورد آداب ماه رمضان و اعمال و فضایل این مکاه اسک   

: یح و ع ادت در ماه رمضان از منظکر روایکي اتکاره تکده، روایکاتي دربکاره      فضیل  دعا، تس 
ککردن از خکوف خکدا،     رحم، قرائ  قرآن، تدبر در قکرآن، گریکه    استغفار و فضیل  آن، صله

، پرداختن به نوافل و مستح ات، ذکر صلوات، توصکیف قکرآن و صکدقه    فضایل امام علي
 .تده اس  ان، ارائهدادن و فضیل  این اعمال در ماه م ارك رمض
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 راهنماي سالمت در ماه مبارک رمضان. 12

 اکبر والیتي پور، مقدمه علينژاد و سید رمضان محسنعلي یزدی: نویسنده

 .صهحه 41میر ماه، : تهران

بدون رعای  اصول صحیح تغذیه، نه تنها هکامن سکالم  انسکان نیسک ، بلدکه       ،دار  روزه

بایکد سکاده باتکد و     ،غذا  م رفي در مکاه رمضکان  . تواند سالم  و  را به خار بیندازد مي

دار بایکد در ایکن مکاه هماننکد      همچنین روزه. دار تفاوت کند روزه هن اید خیلي با غذا  روزمر

اصکول   ه،نگارندگان در کتابچ. افاار، تام و سحر  :داتته باتدغذایي  هسه وعد ،ها سایر ماه

هکا    از جملکه موهکو    .اند دار  را در ترایط مختلف و برا  افراد گوناگون بیان کرده روزه

 هدار ، اصکول تغذیک   تغییرات ط یعي بدن در زمکان روزه  :توان به موارد  مانند تده مي مارح

هنگکام  خکوردن   ککردن صکحیح، اهمیک  تکام     ردار ، چگکونگي افاکا   صحیح در زمان روزه

دار   دار  زنککان بککاردار، روزه آمککوزان، موانککا روزه دار  کودکککان و دانککش دار ، روزه روزه

دار  بیمکاران   ها  درمان آن، روزه دار  غیرصحیح و رو  روزه هورزتداران، عوار  بالقو

 .کلیو  و ریو  اتاره کرد

 (جلد دوم)ها  بيماريروزه، روش نوین براي درمان . 13

 .محمدیعهر امامي: نویسنده

 .صهحه 431، 3135انتشارات قدي، : قم

نویسکنده بکا ابکدا  رو     . اسک  « روزه ط کي »تیوه درماني برخي از امرا ، تحک  عنکوان   

هکا را بکا ایکن    توان بسکیار  از بیمکار   خاص ط ي، در صدد اث ات این موهو  اس  که مي

دارد ککه پزتکدان و مسکئوالن وزارت بهکدار ، رو  ماالکب      اسلوب درمان نمود و ت کیکد  

او ابتکدا  . العکالج بریزنکد   تر  نمایند و طرحي برا  مداوا  بیماران صعب ایدان ماالعه جد 

پذیرد، بیکان ککرده   روز انجام مي 22ترح روزه و امساك خویش را با جزئیات کامل که طي 

س ، سرس ترح حال پانزده تکن از کسکاني   ها  روزانه آن را تحریر نموده ا و نتایج آزمایش

اند، به طور مف ل و با جزئیکات   را که از این س ک پیرو  کرده و نتایج مث تي به دس  آورده

 .نویسد مي
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 اهميت روزه از نظر علم روز. 14

 .دکتر احمد صبور اردوبادی: نویسنده

 .صهحه 264، 3166انتشارات هدی، : تهران
دار  بکرخالف آنچکه بسکیار  آن را یکک      دارد که روزه و روزه این کتاب بر این ندته ت کید

ا  ککامالً مکنظم و اصکولي    کننکد، برنامکه  ع ادت صور  و یک رژیم ساده و عاد  معرفي مي

در حقیقک ،  . باتکد اس  که از جهات مختلف برا  ت مین سالمتي بدر مفید و هرور  مکي 

اتتي کامل از نظکر روانکي و جسکمي    دار  ع ارت اس  از اجرا  یک برنامه بهد برنامه روزه

هکا   هضم چربکي : در این میان، موارد چند  از ق یل. که از جهات مختلف قابل توجه اس 

اعضا  اصلي بدن و انتخاب رژیم الغر  برا  م ارزه علیه چاقي، دفا سموم فلکز  وارده از  

مقکدماتي و   هکا  ع ک ي  جو، برقرار  مجدد اعتدال بیولوژیدي و تیمیایي بدن، درمان فلکج 

تحریک اع اب تخدیرتده با سموم داخلي و کیفی  تعدیل میل جنسي، از اهمی  خاصکي  

 .برخوردارند

عظمـت مـاه مبـارک رمضـان، قـرآن و درمـان       : هاي استاد رفيعی سلسله سخنرانی. 15

 هاي روحی و روانی بيماري

 .نیشابوری  اکبر حسیني علي سید :تدوین

 .صهحه 144، 3111دار المبلغین، : قم
. ها  معنو  از این مکاه اسک    مجموعه م احثي در مورد عظم  ماه م ارك رمضان و استفاده

به بحث در مورد نقکش مکاه رمضکان و روزه در خودسکاز  و درمکان       ،در ابتدا  این نوتتار
لزوم استفاده از قرآن برا  تفا  قلوب در ایکن مکاه و نیکز     ،ها  روحي پرداخته تده بیمار 

 . استفاده بهینه از ماه رمضان بیان تده اس  خ وصدر  بی  سیره اهل
 بکر  بکا قکرآن  اُنکس  تک ثیر  ها  معنو  قرآن و نقش آن در رفا افسردگي و اهکاراب و   جذبه

ل اخالقکي و  ئبرخکي مسکا  بیکان   و آرامش و آسایش و امیدوار  به پروردگکار و رحمک  او  
دن رزق و روز ، آثکار منفکي   مقدربودن رزق و روز ، عوامل ککم یکا زیادتک   : اعتقاد  مانند

ل دیني، آفات عجلکه و تکتاب در امکور مختلکف     ئراني، رواج برخي خرافات در مسا تهوت
ها  اعتقکاد  و تفسکیر  خا که     بررسي آموزه و زندگي، اهمی  نظم و انض ا  از منظر دین

 .ها  این کتاب اس ترین سرف ل از مهم ،فدکیه
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هـاي اسـتاد غالمحسـين ابراهيمـی      دیـدگاه : البالغـه  نهجصفاي رمضان با نگاهی بر . 16
 دینانی

 .ابوالهضل تاییك :اهتما   به ،الریجاني  اسماعیل منصوری :تدوین

 .صهحه 315، 3111صدای و سیمای یمهوری اسالمي ایران، : تهران
درباره راباکه علکم و ع کادت،    « استاد غالمحسین ابراهیمي دیناني»ها   دیدگاه ،در این کتاب

الناس، چیسکتي زمکان و مدکان،     و تب قدر و ارت ا  آن با روابط اجتماعي و حق« تب»قدر 
هکا  بکارز ایکن     از ویژگکي . بیکان تکده اسک    وابستگي و وارستگي و راه رسیدن به معرف  

و عرفکاني در قالکب الفکاظ و اصکاالحات روتکن       آمیز  مجموعه، بیان ماالب عمیق حدم
 .برا  فهم دقیق مالب اس 

 هانقش روزه در درمان بيماري. 17

 .پور اکبر مهدی علي: دکتر اتوبو خنگر، متریم: نویسنده

  .صهحه 332ق، 3454انتشارات کعبه، : تهران
قکرن پکژوهش در    هکا  نکیم  کتاب فوق که به هد  زبان دنیا ترجمه تده، بر اسکاس تجربکه  

هکا  عجازآمیز در درمان بیمکار  انتدار یافته و از روزه به عنوان اسرار ا« درمان به وسیله روزه»
سال در کلینیکک خ وصکي خکویش،     15دارد که طي  نویسنده اذعان مي. نام برده تده اس 

و  معتقد اسک  هنگکام روزه، بکدن    . درماني را نظارت کرده اس  متجاوز از پنجاه هزار روزه
نوسکاز    سکوزاند و نیروهکا   آور  کرده و مي ترین مواد را از سراسر بدن جمابیمار، پس 

 .کنندها را ترو  ميبدن، ت فیه و ترمیم باف 

 نيایش در رمضان. 18

 .کرماني علي حجتي  :یسندهنو

 .صهحه 111، 3113کتاب آوند دانش، : تهران
انگیزه نویسکنده، آتکنایي مخاط کان و    . ترح و تفسیر دعاها  ویژه روزها  ماه رمضان اس 

. رو  تحقیق، توصکیفي مکورد  اسک    . درك هرچه بیدتر مفاهیم بلند نیایش اسالمي اس 

دعکا  روزهکا  مکاه    سکي  کتاب، حکاو   . ماالب به تیوه اخالقي و حدیثي بیان تده اس 
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ا و ترجمکه فارسکي آن را آورده و سکرس لغکات را     نویسنده نخس  مکتن دعک  . رمضان اس 

 .دعا را ترح کرده اس  هر ،توهیح داده و به طور فدرده

 ماه رمضان، اوج عروج انسان . 19

 . کرماني  محمدیواد حجتي :یسندهنو

 .صهحه 453نسخه،  2355، 3113اطالعات، چاپ اوّ ، : تهران

بیانگر یدي از ابعاد اخالقي و تربیتکي   این کتاب، مجموعه مقاالت نویسنده اس  که هر کدام

در همین راستا، نگارنده بر دعا و قرائ  قرآن و اهتمکام  . باتدو عرفاني ماه م ارك رمضان مي

ها  قدر، ت کید نموده، ابعاد سازنده دعا و مناجات و ع ودیک  در   ویژه در تب به ع ادات، به

نمکوده، همچنکین بکه آثکار سکازنده      ماه رمضان را از منظر  قرآني و روایي بحث و بررسکي  

 .اتاره کرده اس  مع ومانمعنو  روزه از زبان 

ي روزهـاي  هـا شرح دعاي رجبيه، مناجات شعبانيه، دعاي سحر و دعا: انوار هدایت. 21

 ماه مبارک رمضان 

 .شیرازی علي نجابت حسن: نویسنده

 .علمیه شهید محمدحسین نجابت حوزه: تنظیم و تهیه

 .صهحه 212 ،3112فالح، : قم

و بیکان   رمضکان هکا  رجکب، تکع ان و     تفسیر اجمالي برخي ادعیه مربو  به ماهاین نوتتار، 

اصالحات و مفاهیم عرفکاني   عضينویسنده به ترح ب. س این ادعیه اابعاد اخالقي و عرفاني 

ل مربکو  بکه   ئارت ا  بین توحیکد و معکارف توحیکد  را بکا مسکا      ،موجود در دعاها پرداخته

 . ه اس دوبیان نمامام  

 رجب، شعبان و رمضان: هاي خودسازي ماه. 21

 .لوحسن نجف: بابویه، متریم علي بن حسین ابن :یسندهنو

 .صهحه 323، 3113، مهر امیرالمنمنین: قم

. ها  رجب، تع ان و رمضان و اعمکال ایکن سکه مکاه اسک       در بررسي امتیازها و فضایل ماه

ها  فراواني برا  آنهکا   ها  رجب، تع ان و رمضان که ثواب مجموعه اعمال مستحب در ماه



 

 

 

 
461    9314توشه راهيان نور رمضان  ره 

 

جکاآوردن، ع کادت، اسکتغفار،     گرفتن، حج بکه  نگارنده، روزه. در روایات آمده، بیان تده اس 

دادن و ذککر را از   دار  و تهجکد، صکدقه   زنکده  کردن، قرائ  قکرآن، تکب   نمازخواندن، قرباني

هکا را   ها و آثار ع ادات و طاعات در ایکن مکاه   ترین اعمال این سه ماه دانسته، ثواب جمله مهم

 .، بیان کرده اس با نقل روایاتي از مع ومان

 العظمـی اهلل  از بيانـات حضـرت آیـت   : داران داري و احوال روزه آداب روزه .22

 (ظله العالی مُدّ)اي سيدعلی خامنه

 .رضا مختارپور قهرودی علي: به کوشش

، 3113، سسه پژوهشـي فرهنگـي انقـالب اسـالمي    نانقالب اسالمي، وابسته به م: تهران

 .صهحه 426

ها، ن ایح و مواعظي از بیانات ره ر معظکم انقکالب    ا  از تحلیل گزیده هاثر حاهر، دربردارند

ها  رمضان در طول بیس  و دو سال گذتته ایکراد   ا  اس  که در ماه اا خامنه اسالمي، آی 

و  بکه  ماه م ارك رمضان، معکارف دینکي مربک    :م احثي همچون موهو  این سخنان،. اند کرده

مکاه م کارك    این تدالیف مؤمنان از نظر فرد ، اجتماعي و سیاسي در و دار ، آداب دعا روزه

بکا قکرآن،   اُنس توصیه بر قرائ ، فهم و : ند ازا ع ارت ،ترین محورها  این م احث مهم. اس 

استغفار، تحلیکل زنکدگي و تخ کی  امکام      و تقوا، دعا، مناجات :ت یین جاما مفاهیمي چون

 ،بخکش پایکاني   ککه  در نوزده ف ل تنظیم تده اس  ،م احث این وهوعات اصليم. علي

 .له در ماه م ارك رمضان اخت اص دارد هایي از دعاها  معظم به ذکر نمونه

 شرح دعاهاي روزهاي ماه مبارک رمضان : ي از عشقسرّ. 23

 .یزدی محمدعلي نجهي : نویسنده

 .صهحه 655، 3115شمس الشموي، : تهران

در ایکن کتکاب، بکه    . ترحي اخالقي و عرفاني بر دعاها  روزها  ماه م ارك رمضکان اسک   

توحید و خداتناسکي، راباکه توحیکد    : بحث در مورد محتوا  عرفاني ادعیه ماه رمضان مانند

ها  موحدان، اسما و صفات الهکي و کسکب مقامکات سکلوکي      ، ندانهاهل بی با والی  

 .پرداخته تده اس 

http://buy-book.ir/291838
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 هاي روح و جسممان بيماريروزه، در. 24

 الهیجي راد حسین موسوی :یسندهنو

 .صهحه 231، 3113، امعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالميی: قم

ها  گوناگون ماه م ارك رمضکان در تکاریخ مسکلمانان، فضکایل      پس از بررسي جن ه ،گارندهن

 ،دار بیکان آداب و تکرایط روزه   :سکازد  سرس این مقوالت را ماکرح مکي   .تمارد روزه را برمي

حدم  مدکروعی  روزه، نقکش روزه در اخکالق، صک ر و مقاومک ، روزه از نظکر قکرآن و        

 :بکه احدکامي نظیکر    اثکر،  هکا  پایکاني   بخکش . داندمندان ترق و غرب و م احثي از این ق یل

هکا  مسکتح ي اخت کاص یافتکه      مستح ات و مدروهات روزه، زکات فار، عید فار و روزه

 .اس 

 هدیه رمضان. 25

 سید صالح رکني: نویسنده

  .صهحه 45، 3135مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمي، : تهران

دادن،  ، به بحث در خ وص افاکار  این کتاب، با استناد به احادیث و روایات ائمه اطهار

  خوردن، دعا  افاار، برخي آداب و اعمال روزه و نیز فلسفه روزه پرداختکه، فضکیل   سحر 

 .ها  رجب، تع ان و رمضان را بیان کرده اس روزه در ماه

 ی خدامهمانجشن . 26

 .مهدی یعهری: نویسنده

  .صهحه 331، 3135نشر یلي، : تهران

دار ،  روزه و روزه: کتاب یادتکده، حکاو  هدک  ف کل اسک  و در آن، ماکال ي همچکون       

احدکام روزه، تقکویم ع کاد ،    اهمی  ماه رمضان، آداب ماه رمضان، رمضان در بستر تکاریخ،  

از ندات مهکم ایکن کتکاب،    . رمضان و حدایات، رمضان در آیینه نظم پارسي درج تده اس 

، انکوا  روزه،  ها  قدر، هرب  خوردن علکي  بیان خا ه تع انیه، آداب تالوت قرآن، تب

 .باتد تدن اول ماه توال و زکات فاره و ترایط آن مي ها  ثاب  راه



 

 

 

 
464    9314توشه راهيان نور رمضان  ره 

 

 نورروزه، ضيافت . 27

 .الهدی سید حمید علم: نویسنده

  .صهحه 16، 3135هویزه، : قم

کتاب فوق با بیاني تیرین و روان، امدان آتکنایي نوجوانکان و جوانکان بکا برخکي اهکداف و       

جسکم و روح،  : نویسنده با پرداختن بکه موهکوعاتي از ق یکل   . سازد احدام روزه را فراهم مي

به واد  ماه م ارك رمضان وارد تده، بکه ماکال ي   برتر  انسان، تناسایي روح و جسم سالم، 

مهمکاني خکدا، آداب ورود، احدکام روزه، دعکا  افاکار، خودسکاز ،       : درباره این ماه از ق یل

داران نمونکه و آثکار و فوایکد روزه بکر جسکم و روان      هکا  رمضکان، تکب قکدر، روزه    برنامه

 .پردازد مي

 توشه رمضان ره. 28

 .عباي عزیزی: نویسنده

 . صهحه 336، 3132رکز انتشارات دار النشر، م: قم

کتاب مذکور که در نُه ف ل به نگار  درآمده اس ، ابتدا به ذکر گناهکان روزمکره و اعمکال    

گاه فضیل  ماه م ارك رمضان را بیان ککرده، بکا ذککر اعمکال      پردازد، آن ماه م ارك رمضان مي

نمایکد، سکرس در   قعکي را ت یکین مکي   وارده در این ماه، فلسفه و آثکار روزه و مفهکوم روزه وا  

 .پردازد بخدي دیگر، به معرفي آداب دعا در این ماه مي

 روزه از دیدگاه قرآن و عترت. 29

 .سید یعهر میرعظیمي: نویسنده

 .صهحه 225ق، 3435انتشارات رسالت، : قم

 گکاه نظکر   بررسي کرده، آن این کتاب، روزه را از دیدگاه آیات قرآني و احادیث مع ومان

دار  را بیان نموده، کتاب را با تناخ  فلسفه و اهمیک  روزه   داندمندان درباره اهمی  روزه

هایي در این زمینه و نیز وقایعي که در ماه رمضان اتفکاق افتکاده اسک ، خکتم     و دعا و داستان

 .کندمي
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 موسيقی رمضان در ایران. 31

 .بهمن سمیعيو  نقي میرعليعلیرضا  سید: انویراستار ،هوشنگ یاوید :هتما به ا
 151، 3111، سازمان تبلیغات اسالمي، حوزه هنری، شرکت انتشارات سوره مهـر  :تهران

 .صهحه
ایکن اطالعکات و    ،ویژه در ماه رمضان به ،زني در ایران درباره نقاره و نقاره ،گارنده در این اثرن

 .2  آیین سحر و آواها و نواها  بیدارسکاز  در مکاه رمضکان    .6: دهد م احث را به دس  مي
زنکي در ایکران    زني یکا نقکاره   آیین نوب  .6 ن ماه رمضان در مناطق مختلف ایرا  آوازها  نیمه

. زنکان معاصکر   وگکو بکا برخکي نقکاره     گفک   .1  از اسالم تا زمان معاصرپس پیش از اسالم و 
معرفي امکاکن   ،الت موسیقي مخ وص در ماه رمضانزنان، آ ماالب پایاني کتاب درباره نقاره

 .زني در آنجا معمول بوده اس  و مناطقي اس  که نقاره

 القدروانسانکامللیلة. 31

 .شمار دبنبدالرضا مع: نویسنده

  .صهحه 41 ،3115، نستوه :رشت
کتاب حاهر که با توجکه بکه   . تب قدر پرداخته تده اس  هجان  ر این کتاب، به معرفي همهد

و تفسیرها  قرآني تدوین گردیده، تالتي اسک  در   ناها  مع وم ها  قرآن، روای  آیه

دستیابي تعریفي از انسان کامل، ت دیل و تحکول روحکي و    هو ارت ا  آن بالقدر  ةليل بازتناسي

القکدر بکا تمسکک جسکتن بکه امکام        لیلة اس  و درك زهرا ه، فاطمالقدر ليلةتوهیح اینده 

 .ممدن خواهد بود زمان

 (برسورهقدرعرفانيييلوأتفسیروت)القدراستةلیل،منینؤامیرالم. 32

  .برویردی  لي سلیمانيع :یسندهون

 .صهحه 221، 3113، التهسیر دار :قم

  هایي روایي را بکه  هایي تفسیر  و تحلیل بررسي ،سوره قدر در خ وص ،نویسنده در این اثر

در . ماکابق دانسکته اسک     القدر را با امام علي ت ویل اصلي لیلة ،انجام رسانده و در نهای 

و در ف کل سکوم    نامنک ؤم القدربودن امیر القدر، در ف ل دوم ادله لیلة ل معاني لیلةف ل اوّ
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دو روایک  م نکي بکر     ،در ادامکه . ده تده اسک  گانه سوره قدر آور ها  پنج تفسیر و ت ویل آیه

 . ارت ا  سوره قدر با موهو  والی  منعدس تده اس 

 مدیریت زمان ویژه شب قدر. 33

  .پور هدی نیلي :یسندهنو

 .صهحه 352، 3113، سلسبیل: قم

اصول و قواعکد مکدیری  رفتکار  یکک      ،با توجه به معارف و تعالیم تب قدر ،در این کتاب

 :، تکامل اصل تدکریح تکده اسک    بیس  ه خودساز  و مدیری  بر نفس در تیومسلمان و 

دبیر برا  تقدیر، توجه بکه راهدارهکا  علمکي و عملکي بکرا       تبرخورد هوتمندانه با زمان، 

تناسکي،   تناسکي، انسکان   تناسکي، حسکین   تناسکي، فاطمکه   محور ، امام درك لیلةالقدر، قرآن

بکه مکردم، نگکاه سیاسکي بکه لیلةالقکدر،        تناسکي، تفدکر، خکدم     گیر  از دعکا، فرتکته   بهره

 و هکا  مقکدس  گیکر  از مدکان   آمکوز ، بهکره   محور ، تماس با آب، علکم  تناسي، قلب مانا

 .آتنایي با فضیل  سوره قدر

 نقش روزه در تربيت انسان . 34

 .یحیي نحوی :یسندهنو

 .صهحه 255، 3116، واسعه دامین :مشهد

ککه در آن بکه طکور     اسک   از نگکاه اهکل سکن     ،رمضانبیان بعضي مسائل متعلق به روزه و 

 . اس   آنچه بر فرد مسلمان انجامش واجب و ترکش الزم اس ، نوتته تده ،اخت ار

 روزه عارفان. 35

  .عاد  علوی :اهتما   به ،قوچاني  احمد نجهي: نویسنده

 .صهحه 241، 3113، ویلأت: تهران
فواید مکاد    ،ها  پندآموز حدای  ودیث، روایات با استناد به آیات قرآن، احا ،ر این نوتتارد

انکد   برخي موهوعات کتکاب ع کارت   .تده اس و معنو  روزه و سایر اعمال ع اد  تدریح 
دار، ماهی  میهماني خدا، واقعی  بهد  و جهنم، تکر  هکدای  قکرآن، راه     ترایط روزه :از

 .منؤترایط م، معنا  ادب و افهم قرآن، روح و جسم ع ادات، رمز استجاب  دع
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 اهميت پزشکی روزه در سالمت انسان. 36

  .اهلل یعهری حبیب :یسندهنو

  .صهحه 351، 3111، امیرکبیر  انتشارات  سسهنم: تهران

 ،نگارنکده  .تده اس نقش روزه در صح  و سالم  انسان از منظر پزتدي بررسي و ت یین 

برتر  مکاه رمضکان را بکر سکایر     دادن تعریف و تاریخچه روزه در سایر ادیان،  دس  همن به

سرس با بیان راباه غذا و روزه، نقش آن را در م ارزه با چاقي خکاطر   .تود ها یادآور  مي ماه

هکا    توصکیه ه، ها سکخن بکه میکان آورد    در ادامه از راباه روزه با برخي بیمار  .کند ندان مي

اهمیک   ه، سکیله روز بکه و ( اتمسکفر )دفا سموم وارده از جکو  ه، پزتدان جهان در مورد روز

نقش روزه در ککاهش ابکتال بکه     و نقش روزه در بهدات  رواني روزه در تعدیل میل جنسي،

 . اس  این اثراز دیگر م احث  ،سرطان

 کاوشی در آثار جسمی، روانی و اجتماعی روزه: راز روزه. 37

 .شعاعي رضا شیخ علي و شعاعي محمدیواد شیخ :یسندهنو

 .صهحه 11، 3114، راه سبز: کرمان

. ع اد ، جسمي و رواني روزه به همکراه آیکات و روایکاتي ذککر گردیکده اسک        ،آثار معنو 

. دار  در دین یهود و مسیحی  و ادیان باسکتاني آمکده اسک     روزه  همچنین اطالعاتي درباره

 .ها  ط ي بیان تده اس  اسالمي با روزه  در پایان تفاوت روزه

 نارزش و اهميت ماه مبارک رمضا. 38

 .االسالمي سید حسین شیخ: نویسنده

 262، 3131دفتر انتشارات اسالمي، وابسته بـه یامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم،       : قم

 .صهحه

ها  ماه م کارك رمضکان   ، فضایل و نامد به آیات قرآن و روایات مع ومانکتاب، با استنا

 .مستح ات این ماه پرداخته اس داران، اعمال و آداب و را بیان کرده و به بیان وظایف روزه
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 معراج الصائمين. 39

 .سید عزیزاهلل امامت کاشاني: نویسنده

 .صهحه 436، 3132کاشان،  مجمع متوسلین به آ  محمد: قم

در باب فضیل  روزه ماه م ارك رمضان، عل  وجوب سي روز روزه، فواید روزه، مراتکب و  

ه و در پایکان، تعکداد  از دعاهکا و    درجات آن، نیز خ ایص ماه م ارك رمضان بحکث ککرد  

 .اعمال ماه م ارك رمضان را آورده اس 

 ماه خدا. 41

 .سید عبدالحسین دستغیب: نویسنده

 .صهحه 136، 3153یق شیراز، تمسجد یامع ع: شیراز

در فضکیل    اا دستغیب در ترح و تفسیر خا ه تع انیه پیام ر اککرم  خالصه بیانات آی 

 . دار  اس  پایان اثر، در بیان بعضي از مراسم و آداب روزه. ماه م ارك رمضان اس 

 در پناه رمضان. 41

 .سید علي رضوی: زاده، ویراستارمقداد یرمي: نویسنده

 .صهحه 525، 3116نشر آفاق، : تهران

در این کتاب، فضیل  ماه رمضان، فضیل  و خواص و آثکار و احدکام فقهکي روزه، آداب و    

ها  قدر و همچنین آداب و اعمکال   ویژه تب ماه م ارك رمضان، بهها  اعمال روزها و تب

 .عید سعید فار با استناد به روایات بیان تده اس 

 آثار و برکات ماه مبارک رمضان. 42

 . حسین اسعدی :یسندهنو

 .صهحه 211، 3111انتشارات سو  شعبان، : قم

رمضان و بیکان آداب  ترح مخت ر  اس  بر خا ه تع انیه و دعاها  مخ وص ماه م ارك 

 .ها  قدر و تب و روز عید فارو فضایل این ماه و آداب و اعمال تب
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 (ترجمه المراقبات)روزه از دیدگاه عارفان . 43

 .منسسه تحقیقات اسالمي فقاهت: میرزا یواد ملکي تبریزی، متریم: نویسنده

 .صهحه 341، 3132غیاث، : تهران

 .اس  المراق اتها  مربو  به ماه رمضان از کتاب کتاب، ترجمه بخش

آقا قاضی، در  الحق ميرزا علی دستورات عارف کامل، آیت: به سوي آسمان. 44

 هاي رجب، شعبان و رمضان همراه برخی ادعيه تعليمی دیگر ایشان ماه

 .گروه تحقیقات منسسه سراج: علي قاضي تبریزی، به کوشش :یسندهنو

 .صهحه 12، 3113سراج نور، : تهران

 درسنامه ماه رمضان، مراقبات و مناسبات ماه رمضان. 45

 .مجید یعهرپور: نویسنده

 .صهحه 636، 3111األحزان، چاپ اوّ ،  بیت: قم

 268گیکر  از   ها  ویژه مکاه م کارك رمضکان را در چهکارده درس و بکا بهکره      کتاب، مراق  

 . ها  این ماه را در تانزده درس ت یین کرده اس روای ، و مناس  

 احکام و آداب روزه. 46

 .یو محمدحسین حق: نویسنده

 .صهحه 16، 3134، مرکز فرهنگي انصار المهدی: قم

 .ویژه نوجوانان و جوانان اس  داران بهموهو  نوتتار، بیان احدام مورد ابتال  روزه

مجموعه مواعظ و اندرزهاي اخالقی از ) تجلی عشق و عرفان در رمضان و عاشورا. 47

 (اهلل شوشتري آیت

 .محمد موسوی سید :به کوشش، حسین شوشتری یعهربن: نویسنده

 .صهحه 114، 3131آرا، یهان: تهران
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 ماه رمضان، فصل شکوفایی انسان در پرتو قرآن. 48

 .آبادی سید محمد ضیاء :یسندهنو

 .صهحه 354، بنیاد خیریه الزهرا: تهران

بيان رسا؛ مجموعه منبرهاي محمد روزبهانی، به همراه شرح و تفسير دعاهاي ایام . 49

 ماه مبارک رمضان

 .محمد روزبهاني :یسندهنو

 .صهحه 416، 3113آوای منجي، : قم

 (البیضاءةمتنترجمهازمحج)ختصري در آداب روزه م. 51

عـاد    :متـریم  ،(مالمحسن فیض کاشـاني ) کاشاني  مرتضي فیض شاه محمدبن: نویسنده

  .نادرعلي

 .صهحه 14، 3166، عاد  نادرعلي: ناشر

 



 

 

 

 

 های اینترنتی قرآنی افزارها و پایگاه نگاهی به نرم

 *اسداهلل موسوي عباديسيد 

 اشاره

ککه   گذاتکته  جوامکا  بکر  تک ثیر   چنان( ICT)فناور  ارت اطات و اطالعات  حاهر، ع ر در

 غیکرممدن هکا   عرصکه  برخکي  در حتکي  و مدکدل  بسکیار  آن، وجکود  بدون بدر زندگي ادامه

 .باتد مي

 بکه ایکن فنکاور     خ وص حوزه دین، نیکاز بیدکتر    به ،فرهنگي و در جواما علمي
هکا    بکه دور از چکالش   بیکرون با دنیکا    ،تود تا در راستا  اهداف خود احساس مي

برقرار کنکد و    وسیا، سریا، عمیق و آسان يارت اط ،تيحاصل از ساختارها و افدار سنّ
در ایکن   ککاملي را  رساني اطال  گستر  داده، يالملل را به ساح بین یشمخاط ان خو
 .رساندانجام  عرصه به

هکا  اینترنتکي قرآنکي بکرا  آتکنایي و       افزارها و پایگاه ترین نرم منظور، فهرس  مهمبه همین 

 .گردد اخت ار معرفي مي استفاده م لّغان محترم در ماه م ارك رمضان، ماه بهار قرآن، به

 و علوم قرآنافزارهاي جامع تفسير  نرم

 نسخهدومـاهلالبیتةمکتب. 1

تفسکیر، علکوم   : هاى در رده ،از تمام مذاهب اسالمى جلد کتاب 3858متن کامل بیش از ک 

،  ، تکاریخ  تناسکى  ، نسکب  تناسکى  ، کتکاب  ، رجکال  ، اصول فقکه  ، حدیث ، م الحات فقهقرآن، 
                                                           

  .حوزه علميهآموخته  دانش *
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،  ، عقایکد اهکل کتکاب    ، اخکالق  ، عقاید تناسى عربى ، زبان نازندگینامه پیام ر وائمه مع وم

 .هاى خاى کتاب ، متفرقه و ، تفسیر خواب ، عرفان ، مناق ، فلسفه ، طب تعر

موهکو    2888فکیش در   888/268بکیش از   : (موهوعات عقایکدى ) درخ  عقاید اسالمىک 

و  ىترین منابا اسکالمى تکیعه و سکنّ    جلد کتاب از مهم 6888تده از حدود  عقایدى، برگرفته

  .(جلد 38)ها  نامه لغ 

 هالشاملةمکتبال. 2

 .جلد کتاب تیعه و سنّي 15888عنوان و  22588تامل بیش از  ک

از  نفکر  68888معرفکي بکیش از   و   عنوان تفسیر از تفاسیر اهل سنّ 15ارت ا  متن قرآن با ک 

 . ها  اهل سنّ رجال در قسم  تراجم از کتاب

 5/2ـ نسخه  جامع تفاسير نور. 3

 .مرکز تحقیقات کامریوتر  علوم اسالمي: کننده ک تولید

تفسکیر  عنکوان   616مکتن کامکل قکرآن ککریم،     : تامل ،جلد 2851ن کتاب در عنوا 111متن ک 

عنکوان   1تن کامکل  مک  زبکان خکارجى،   25ترجمه در  13، ترجمه فارسي 26، فارسي و عربي

  آوانگار  انگلیسي قکرآن ککریم   6نامه و  لغ  28، نامه معت ر قرآنى فرهنگ 3، تفسیر انگلیسى

  تجزیکه و ترکیکب   آیکات  اقاعه فیلم مکرت ط بک   18ت ویر و افزون بر  6888از  شنمایش بی

دوره ترتیکل کامکل قکرآن ککریم و      65تمامي آیات قرآن  ترجمه گویا  انگلیسي قرآن کریم  

 .قرائ  مجلسي از پانزده قار  جهان اسالم به همراه قرائ  تحقیق خلیل ح ر  651

 علومالقرآنوالتفاسیرةمکتب. 4

 .احیاء تراث: کننده ولیدک ت

  .نامه لغ و  معاجم، علوم القرآن والقرائات،   تفاسیر مختلف اهل سنّ ک

 افزار جامع التفاسير نرم. 5

 .خانه کتاب: کننده ک تولید

دوره کامل از معت رترین تفاسکیر فارسکي، عربکي و     18  :افزار جاما التفاسیر نسخه جدید نرم ک

  .ن کریمآقر  ترجمه 63 به همراه  ،انگلیسي از قرآن
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 کتابخانه احادیث تفسيري . 6

 .مرکز تحقیقات کامریوتر  علوم اسالمي: کننده ک تولید

تفسکیر  : جلد به زبان عربي و فارسکي، در موهکوعات   131عنوان کتاب در  612متن کامل ک 

پاسکخ  جاما، تفسیر کالمى و اجتهادى، تفسیر روایى و ادبى، تفسیر متدابهات، اس اب نکزول،  

 .نامه به مسائل قرآنى و دینى، کتب مقدس، طب و لغ 

 علوم و معارف قرآن :شجره طوبی. 7

  .مرکز فرهنگ و معارف قرآن:  ک تولیدکننده

المعکارف   ةدائلر  ،موهکو  قرآنکي   13888 ،فرهنکگ قکرآن   ،ها  قرآني ترین داندنامه بزرگ ک

 ،موهکوعي  668888قرآنکي بکا    فیش 15888 ،تفسیر راهنما ،مقاله قرآني 6888 ،بزرگ قرآني

اثکر پژوهدکي از آثکار     55 ،دوره تفسیر قکرآن  28 ،موهو  63388 ،فرهنگ موهوعي تفاسیر

 .مجلد 665مرکز فرهنگ و معارف قرآن در 

 افزارهاي علوم قرآنی  نرم

 مشکات األنوار. 1

 .مرکز تحقیقات کامریوتر  علوم اسالمي: کننده ک تولید

تکرح حکال تفسکیر     ، جلد از منابا فارسي و عربي علوم قکرآن  188عنوان کتاب در  582ک 

چدیکده دربکاره    68888ارائکه بکیش از   ، من کا  23نمایکه از   65تن از مفسران در قالب  6613

 .مفسران

 رضوان. 2

 .ترک  میثاق نوین: کننده ک تولید

و فارسکي   تفسیر المیزان به عربکي :  ، تاملتفسیر قرآن، کتابخانه کتب علوم اسالمي و قرآنيک 

 .و تفسیر نمونه
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 قرآن افزارهاي موضوعی نرم

  2 جامع معارف قرآن .1

 .مرکز فرهنگ و معارف قرآن:  ک تولیدکننده

هکزار   668888کلیکد واژه و   6865 ،تفسیر موهوعي تفسیر راهنما، متن کامل تفسیر راهنماک 

، هکو  قرآنکي  مو 13888 بکه همکراه    جلکد  66متن کامل فرهنگ قرآن ، فیش 15888نمایه و 

 63888بکا   (مجلکد  685دوره تفسکیر قکرآن در    28بنکد    ط قکه )فرهنگ موهکوعي تفاسکیر   

 موهو 

 2فرهنگ موضوعی تفاسير . 2

 .مرکز فرهنگ و معارف قرآن و مرکز تحقیقات کامریوتر  علوم اسالمي :ک تولیدکننده

، پژوهدکي فکیش   15888تکامل بکیش از    (مجلکد  685در )دوره تفسیر  28بردار  از  فیشک 

موهکو  در حکوزه معکارف     63388دوره تفسیر بکا بکیش از    28نگار   بند  و موهو  دسته

 .قرآني و تفسیر 

 2 دانشنامه مقاالت قرآنی. 3

 .مرکز فرهنگ و معارف قرآن:  ک تولیدکننده

 بنکد   ط قه، تفسیر و ترجمه قرآن ،معارف ،متن در موهوعات علوم مقاله تمام 68888ارائه ک 

 .موهو  6188به اطالعات 

 ةمشکا. 4

 .رساني ت یان مؤسسه فرهنگي واطال : کننده ک تولید

موهکو    28888دسترسکي بکه   ، لنمونه و نور نگکار  اوّ  ،تفسیر موهوعي تفاسیر المیزانک 

هکا    رت ا  مفهومي و اطالعاتي بکین بخکش  ، اوجو قرآني در سه ساح همراه با امدان جس 

 .کلمات قرآن نقش دستور  38888، مختلف برنامه
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 پایان فروغ بی. 5

 .ع دالمجید معادیخواه: کننده ک تولید

 .بند  معارف قرآن به هزاران موهو  دسته، فهرس  تف یلي مفاهیم قرآن کریمک 

 (فرهنگ لغت قرآن)فلق . 6

 .حسیب رایانه: کننده ک تولید

 ،آربکر   :انگلیسيارائه پنج ترجمه ، لغ  یا ع ارت قرآن 3358بیش از  ، تاملنامه اصاالحک 

 .ترجمه فارسي مدارم تیراز ، همراه  تاکر و یوسف علي ،پیدتال ،اروینگ

 فرهنگ موضوعی تفسير الميزان. 7

 .مرکز تحقیقات کامریوتر  علوم اسالمي: ک تولیدکننده

، (چدیده بر متن تفسیر المیزان، نمایه ترکی کي و کلیکدواژه  )فرهنگ موهوعي تفسیر المیزان ک 

جکو  سکاده و ترکی کي در مکتن و فهرسک       و جسک  )تفسیر و ترجمه المیزان  فرهنگ لفظي

اثکر  « المیکزان فکي تفسکیر القکرآن    »جلکد    28متن کامل تفسیر ، (تفسیر المیزان و ترجمه آن

 (.جلد 28)عالمه ط اط ایي همراه ترجمه فارسي 

 فرهنگ موضوعی تفسير تبيان. 8

 .سالميمرکز تحقیقات کامریوتر  علوم ا: ک تولیدکننده

، جلکد اثکر تکیخ طوسکي     68مکتن کامکل تفسکیر اجتهکاد  الت یکان فکي تفسکیر القکرآن در         ک 

عرهه فهرسک   ، کلیدواژه، نمایه و موهو : جو  موهوعي به وسیله امداناتي چونو جس 

 .موهو  برگرفته از تفسیر ت یان 66888بیش از 

 افزارهاي ترجمه  نرم

  ترجمان وحی. 1

 .و مؤسسه فرهنگي ترجمان وحي تحقیقات کامریوتر  علوم اسالميمرکز  :کننده ک تولید
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فارسکي  : زبکان، تکامل   25ترجمه بکه   38ها  قرآن کریم همراه  متن و فهرس  کامل سورهک 

، ایتالیکایي،  (ترجمکه  1)، آلمکاني  (ترجمکه  6)، فرانسکه  (ترجمکه  68)، انگلیسکي  (ترجمه 61)

، سکواحلي،  (ترجمکه  2)پرتغکالي، ترککي اسکتان ولي     اسرانیایي، آل انیایي، اندونزیایي، مالزیایي،

، (ترجمکه 1)، بلغار ، بوسنیایي، تامیلي، چینکي، روسکي   (ترجمه 6)کرد ، آذربایجاني، اردو 

 .ا ، لهستاني، هند  و هوسا ژاپني، کره

 ترنم وحی. 2

 .افزار  ترنم ترک  نرم: کننده ک تولید

ترجمکه بکه زبکان     62، به زبکان فارسکي   ترجمه 682، دوره تفسیر قرآن کریم 66 ک متن کامل

 .حدام و ت ن نزول آیاتترح آیات األ، ارائه ها  دیگر ترجمه به زبان 33انگلیسي و 

 افزارهاي تجوید نرم

 (آموزش تجوید)برهان . 1

 .مؤسسه فرهنگي یاسین: کننده ک تولید

ل کامکل  یکک دوره ترتیک  ، درس با تمکرین  63ا  نوین و جذاب در  آموز  تجوید به تیوهک 

 .ترجمه گویا 3قرآن کریم با قابلی  انتخاب جزء، سوره و آیه همراه با 

 آواي وحی. 2

 .افزار گستر  دنیا  نرم: کننده ک تولید

هکا    ترجمه قرآن به زبان 3، قرائ  تجوید کامل قرآن کریم با صدا  ع دال اسط ع دال مدک 

، تدرار آیکات بکرا  حفکظ     ن ترجمهزما طه و نمایش هم نمایش قرآن با خط عثمان، زنده دنیا

 .قرآن

 نباء. 3

 .دفتر تحقیقاتي یاسین قم: کننده ک تولید

هفک  ترجمکه   ، اا مدارم تیراز  برگزیده تفسیر نمونه اثر آی ، آموز  تجوید قرآن کریم ک

 .فارسي و یک ترجمه انگلیسي
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 ناتبيّ. 4

 .ترک  میثاق نوین: کننده ک تولید

ترتیکل کامکل قکرآن توسکط      قرائ  تجوید و، آموز  مخارج حروف به صورت پویانمایي ک

 ،نهج ال الغکه  ، مجموعه کامل قرآن، منداو  و پرهیزکار ،ع دال اسط :داتالوت است، ع دال اسط

 .تفسیر نمونه و( فارسي و عربي)تفسیر المیزان  همراه و صحیفه سجادیه الجنان مفاتیح

 تالوت. 5

 .مؤسسه خادم القرآن الدریم: ندهکن ک تولید

مکتن  ، هکا  دیگکر   دو دوره آموز  روخواني و تجوید و آموز  لحن و چندین آمکوز  ک 

 هفک  دوره تفسکیر  ، سه دروه ترجمه فارسي قرآن کریم،  طه و آسان قرآن کریم به خط عثمان

 .آیات ت ن نزولبه همراه 

 گویاهاي قرآنی افزار نرم

 هایی از قرآن درس. 1

 .مؤسسه فرهنگي ت یان: کننده تولیدک 

تامل متن کامکل همکراه   ، 6632هایي از قرآن سال  مجموعه م احث برنامه تلویزیوني درس ک

 .با فیلم

 تسنيم. 2

 .مرکز ندر اسراء: کننده ک تولید

 .اا جواد  آملي  روس تفسیر قرآن کریم حضرت آیدمجموعه ک 

 مجموعه دروس تفسير ترتيبی قرآن کریم. 3

 .ترک  ندر اسراء: کننده تولید ک

 .اا جواد  آملي  آیتفسیر  مجموعه دروس ک 



 

 

 

 
418    9314توشه راهيان نور رمضان  ره 

 

 کارگاه تربيت مدرس تفسير و علوم قرآن. 4

با گکرایش   تناسي تدریس ، روان تفسیر در زمینه تجربیات اساتید در زمینه تدریس و تحقیقک 

، تیوه تدریس تفسکیر   ، تجربیات اساتید در زمینه تدریس م احث تفسیر  تفسیر و علوم قرآن

 .لبه ترتیب نزو

 افزارهاي آموزشی نرم

 (آموزش روخوانی قرآن کریم)بيان . 1

 .مؤسسه فرهنگي یاسین: کننده ک تولید

، ا  نوین و جکذاب همکراه بکا تمکرین     خواني قرآن کریم به تیوه آموز  روخواني و روانک 

هفک  ترجمکه فارسکي و    ، آیکه یک دوره ترتیل کامل قرآن با قابلی  انتخاب جزء و سوره و 

 .یک ترجمه گویا

 آموزش قرآن. 2

 .میوه استاد حاج رها تاه: کننده ک تولید

 22آموز  تخ  ي صوت و لحن قرآن ککریم توسکط اسکتاد حکاج رهکا تکاه میکوه در        ک 

 .س رَ وحجاز  ،گاه سه ،نهاوند ،عجم ،بیات ،ص ا: ها  مختلف تامل اجرا  دستگاه، جلسه

 1تدبر. 3

 .بنیاد قرآن و عترت سراه: کننده تولیدک 

 .گام ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به آموز  گام ،ترجمه قرآنک 

 افزارهاي آموزش کودکان  نرم

 گنجينه سيماي وحی. 1

 .مؤسسه فرهنگي یاسین: کننده ک تولید
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 ، (ناخوانکا )حکروف والکي   ،  ، تدکدید  ، سدون صداها  کوتاه و کدیدهالف ا  عربي، ک آموز  

بکه همکراه    ، ها  وقکف  ، عالم  ، وقف وصل  ، ، ات ا  ، مد ، تنوین رفا ، تنوین جر تنوین ن ب

 .قرآني با صوت و ت ویر  ق ه 21

 (قرآن براي کودکان)صبا . 2

 .مؤسسه فرهنگي یاسین: کننده ک تولید

، ارکک دو دوره ترتیل کامل قرآن بکا صکدا  اسکتاد محمکد صکدیق مندکاو  و اسکتاد پرهیز       ک 

، ترجمه گویا  قرآن با صکدا  اسکتاد فوالدونکد   ،  خواني قرآن کریم ز  روخواني و روانآمو

 .ق ه قرآني همراه با صوت و ت اویر زی ا 21، ها  گوناگون قرآني دانستني

 (قرآن براي نونهاالن)هدهد . 3

 .مؤسسه فرهنگي یاسین: کننده ک تولید

ترتیکل کامکل   ، قابل فهم بکرا  نونهکاالن   و  اها  زی  آموز  الف ا  قرآني همراه با پویانمایيک 

، ، ورق زدن صکفحات و ترجمکه گویکا    ار با قابلی  تدکرار آیکات  کقرآن با صدا  استاد پرهیز

 و ها  کوچک قرآن با روتي سکاده و جکذاب بکا آمکوز  مفکاهیم، قرائک        تنایي با سورهآ

آمکوز   و  هکا  زی کا   انیمیدکین ها  جذاب مربو  به پیام ران به صورت  داستانارائه حفظ، 

 .ها  زندگي به رو  تعاملي مهارت

 (نماز براي کودکان) 2شکوفه . 4

 .مؤسسه فرهنگي یاسین: کننده ک تولید

، اذان  ، تکیمم  آموز  وهکو ، خواني آموز  قرائ  قرآن و اذکار نماز به صورت تعر و همک 

، تکیمم و آداب   ، وهکو  تقلیکد  :احدکام آمکوز   ، ها  زی ا پویانمایي ، نماز و تعقی ات با و اقامه

هکا  تکاد و جکذاب در مکورد جدکن       برنامکه ، مسجد به زبان ساده و قابل فهم برا  کودکان

 .پویانمایيها  جذاب و تنیدني مربو  به نماز به صورت  داستان، تدلیف

 سروش ایمان . 5

 .سرو  مهر: کننده ک تولید
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آمکوز   ،   م نوعي صوتي در جهکان اسکالم  ترین جدنواره قرآني با استفاده از هو بزرگک 

، آیکه قکرآن   بکه  تجوید و ف اح  به همکراه حفکظ آیکه   ، ار  آزمون حفظزقرائ  قرآن و برگ

تنیدار  با امدان انتخاب محدوده با اسکتفاده از   و آزمون حفظ کل قرآن به صورت نوتتار 

 .هوتمند صوتي فناور 

 صبا نوجوان . 6

 .یاسینمؤسسه فرهنگي : کننده ک تولید

ها  جکذاب همکراه بکا     ، تجوید و علوم قرآن با تیوه آموز  روخواني :در قالب سه بخشک 

منکد  از اسکتاد راهنمکا در حفکظ و      آموز  حفظ بکه تکیوه جکاما بکا امدکان بهکره      ، تمرین

هکا بکا بیکان     معرفي کامل سکوره ، ارکترتیل کامل قرآن با صدا  استاد پرهیز، ها  تدرار قابلی 

 .به تیوه نومحتوا  آنها 

 (هاي دبستانی تمام دوره)دبستان قرآن . 7

 .مؤسسه فرهنگي یاسین: کننده ک تولید

ها  آسکمان بکه تکیوه     آموز  کتاب هدیه، ا  جدید و جذاب آموز  کتاب قرآن به تیوهک 

اقامکه، نمکاز و    ، آمکوز  اذان ، و زنگ تفریح متناسکب بکا هکر درس    نوین همراه با کتاب کار

بکا صکدا     68و  21و  23ترتیکل و قرائک  جکزء    ، همراه بکا صکوت و ت کویر   آداب ترتی ي 

 .مدهورترین قاریان جهان

 (آموزش حفظ قرآن کریم)ذکر . 8

 .مؤسسه فرهنگي یاسین: کننده ک تولید

، ا  نوین و جکذاب همکراه بکا تمکرین     خواني قرآن کریم به تیوه آموز  روخواني و روانک 

هفک  ترجمکه فارسکي و    ، لی  انتخاب جزء و سوره و آیکه یک دوره ترتیل کامل قرآن با قاب

 .گویا  یک ترجمه

 انگليسی :صبا کودکان. 9

 .مؤسسه فرهنگي یاسین: کننده ک تولید
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هکا بکا    معرفي کامل سکوره ، ارکترتیل کامل قرآن با صدا  استاد پرهیز، آموز  قرائ  قرآنک 

دیدگاه قکرآن و احادیکث در قالکب     ها  نوجوان از بیان ویژگي، بیان محتوا  آنها به تیوه نو

 .از تالوت و حفظ قرآن پسو هنگام و  پیشاحدام و آداب ، م احث مختلف

 قرآن ئتاافزارهاي قر نرم

 نداء. 1

 .مؤسسه فرهنگي یاسین: کننده ک تولید

م کافي اسکماعیل،   :  همچکون  ،ساع  قرائ  قرآن کریم با صدا  قاریان مدهور جهان61ک 

 .سوره و آیات ،ت ویر قاریان، به همراه ملِّسعید مسَ و  ع دال اسط

 (ترتيل قرآن مجيد)تنزیل . 2

 .مؤسسه فرهنگي یاسین: کننده ک تولید

طکه در دو   الخکط عثمکان   مایش متن قرآن با رسکم ، نقرائ  کامل قرآن کریم به رو  ترتیلک 

 .(صفحه تمام)اندازه کوچک و بزرگ 

 تحقيق افزارهاي تالوت نرم

 تالوت تحقيق. 1

 .افزار  کوثر ترک  نرم: کننده ک تولید

 .تالوت تحقیق آهنگین استاد محمود خلیل الح ر ک 

 صدیق منشاوي تالوت تحقيق آهنگين استاد محمد. 2

 .افزار  کوثر ترک  نرم: کننده ک تولید

 .تالوت تحقیق آهنگین استاد محمد صدیق منداو ک 

 شميم نور. 3

 .آوران سورا رایانه ترک  مهندسي ره: کننده ک تولید
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آمکوز  نغمکات   ، مدکهور   اات از اسکاتید و قکرّ  ئترین قرا فنيک متن کامل قرآن کریم، ارائه 

 .آتنایي با قاریان مدهور جهانو  (تفروعات و ترکی ا)

 آموزش تخصصی وقف و ابتدا .4

 .سازمان دارالقرآن الدریم و استاد مستفید: کننده ک تولید

هکرورت و نقکش وقکف و ابتکدا در تکالوت      ، وقف و ابتدا در قکرآن آتنایي کامل با انوا  ک 

هکا  وقکف و ککاربرد     آتنایي با نکام ، طه عثمان  آتنایي با عالئم و رموز وقف در قرآن، قرآن

 .ها  مختلف تالوت هرکدام در قسم 

 شناسی قرآنی هاي کتاب افزار نرم

 شناسی جهانی قرآن کریم کتاب. 1

 .پارسا: کننده ک تولید

، عنکوان   ، مکتن چدیکده   نامکه  اصاالح :تامل ها  قرآني، نامه و پایان ها باکت ،ها رفي پایگاهمعک 

،  هکا  ، کلیکدواژه چدیکده   ، عنوان مقاله ندکریه و نیکز عنکوان مقالکه مجموعکه      کتاب یا مجموعه

 .متنو  در متن  هاوجو جس به همراه   ، محل ندر ، ناتر پدیدآورنده

 بانک جامع اطالعات قرآنی. 2

 .دبیرخانه نمایدگاه قرآن کریم ،ها  فرهنگي ایران مؤسسه نمایدگاه: کننده ک تولید

، کتکب قرآنکي    مقکاالت قرآنکي   و هکا  نامکه  ، پایان ها کتاب:  تامل ،بانک جاما اطالعات قرآنيک 

معرفکي سکازمان و    ، نوارها  قرآني به همکراه زندگینامکه قاریکان    ،خارج کدور تده در چاه

 .افزارها  قرآني و خادمان برگزیده قرآني عرفي نرمم ،مراکز قرآني

 افزارهاي اعجاز علمی قرآن نرم

 اعجاز علمی قرآن. 1

 (.تهران)مؤسسه فرهنگي جهان رایانه کوثر : کننده ک تولید

 .از عربي به فارسي ،االعجاز العلمي في القرآن الدریم ةسلسل ترجمهک 
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 باد و قرآن و ابر. 2

 (.تهران)مؤسسه فرهنگي جهان رایانه کوثر : کننده ک تولید

با اتاره به آیات موهکوعي متناسکب بکا    ها  قرآني  ارائه دانش،  مجموعه اعجاز علمي قرآنک 

  ،هکا  بریتانیدکا   المعکارف  ةدائلر قرآنکي از   مگیر  از م احث مرت ط با علو بهره ،م احث علمي

اهکل   ،قرآنکي اینترنتکي و مکرت ط بکا موهکوعات علمکي       ها  معرفي پایگاه ،ایندارتا و بارتل ي

نامه و فرهنکگ   لغ  ،در برنامه به عنوان صوت زمینه حپخش تواتی ،از دیدگاه قرآن بی 

 .فارسي همراه با ترجمه آیات هوتمند انگلیسي و

 القرآن والحيوان. 3

 .مرکز التراث: کننده ک تولید

 :به زبان عربي، تامل م احثي چکون ( جانورانقرآن و )مجموعه اعجاز علمي در قرآن کریم  ک

، جکانوران دریکا و    گیکر  پرنکدگان   ، چگونگي و اسرار جف  مهاجرت پرندگان و رازها  آن

کند، تکتر و برخکي دیگکر از     ا  که در بیرون آب زندگي مي آال و ماهي ، مهاجرت قزل ماهیان

 .ت اویر و آیات و تالوت آن به همراه ،جانوران

 لنباتالقرآن وا. 4

 .مرکز التراث: کننده ک تولید

گنکدم و  : بکه زبکان عربکي، تکامل    ( قکرآن و گیاهکان  ) مجموعه اعجاز علمي در قرآن کریمک 

، بوتکه ککدو و انجیکر و     ، خرمکا و تولکد   دات  آن، میوه پیش از گوت  چگونگي ان ار و نگه

ت کاویر و   همکراه  رثیر آنها در زندگي بدک  زیتون و خواص آنها و م احثي در باره گیاهان و ت

 .آیات و تالوت آن

 القرآن والفلک . 5

 .مرکز التراث: کننده ک تولید
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بکه زبکان عربکي، تکامل     ( قکرآن و افکالك آسکماني   )مجموعه اعجاز علمي در قرآن ککریم  ک 

در  و ، مکرگ مسکافران فضکایي    حقیق  درهکا  آسکمان، پوتکش آسکمان     :چونموهوعاتي 

 .آیات تالوت ت اویر و ، همراهوجو  وجه الهي جس 

 هالقرآن والصح. 6

 .تراثالمرکز : کننده ک تولید

سکالم  تکن و    به زبان عربکي، ( قرآن و سالم  بدن) مجموعه اعجاز علمي در قرآن کریم ک

هکا  درمکاني قکرآن در بیمکار       بررسکي رو   ،ابعاد اعجاز  آیاتاز نگاه قرآن،  روح آدمي

، آداب وهو و غسل و آثکار   آداب آن آموز  چگونگي خوردن و، ها پوس  و دیگر بیمار 

 .یاتهمراه ت اویر و تالوت آ، آن بر تن و روح و سالم  آنها

 القرآن والسحب والریاح. 7

 .مرکز التراث: کننده ک تولید

اعجاز علمکي قکرآن    بیان به زبان عربي،( ابرها و بادها) اعجاز علمي در قرآن کریم مجموعه ک

ت کاویر   نمکایش انکوا  ابرهکا و    خ کوص  توهکیحاتي در  ه، همکرا درباره آسمان و ابر و باد

 .مرت ط

 رضالقرآن واأل. 8

 .مرکز التراث: کننده ک تولید

بکر   آنهکا  ثیر تک  و ها  ط یعکي و آسکمان   ، معادن و ظواهر و پدیده م احثي درباره زمین ک ارائه

 .ماالب از طریق صوت و ت ویر عرهه ،همراه تالوت آیات مربوطه، زمین

 والحشراتن آالقر. 9

 .مرکز التراث: کننده ک تولید

 :بکه زبکان عربکي، تکامل ماکال ي همچکون      ( حدکرات )سلسله اعجاز علمي در قرآن کریم ک 

 .پده و  ، مگس ، زن ور ، مورچه عند وت :مانند ،حدراتعادات زندگي ب و یب و غرایعجا
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 القرآن والبحر. 11

 .مرکز التراث: کننده ک تولید

سکیر  در  : به زبان عربي، تامل م احثي از ق یکل ( دریا)ن کریم آسلسله اعجاز علمي در قر ک

،  آب در پدک  پکرده   ،، چگونگي پیمکودن دریکا   ها  پنهان دریا ، گنج رها  پُ کدتي ،عالم دریا

 .ها و مانند آن فاصله دریا

 ن واالنسانآالقر. 11

 .مرکز التراث: کننده ک تولید

آیکات موهکوعي متناسکب بکا      :تکامل  به زبان عربکي، ( انسان) مي قرآنمجموعه اعجاز علک 

ایندارتکا و   ،بریتانیدکا  :هکا   المعارف ةدائر، م احث مرت ط با موهو  برگرفته از  م احث علمي

 .بارتل ي

 تلفن همراه  ویژه افزارهاي قرآنی نرم

 قرآن تبيان . 1

، ترجمکه و   کلمکات قکرآن   ،تکماره جکزء  ، تماره صکفحه  ،آیه ،سوره :وجو بر اساس جس ک 

، نمکایش ترجمکه  و طه و رنگي همکراه تکالوت قکرآن     اساس عثمان نمایش صفحات قرآن بر

  .ها  مختلف و ایجاد فهرس  برا  مراجعات بعد  قسم  ساز  امدان ذخیره

 http://mc.tebyan.net: نداني اینترنتي

 سراج. 2

به همکراه چهکار ترجمکه     ،رف قرآنمتن کامل قرآن همراه دو ترجمه از مرکز فرهنگ و معاک 

، تفسکیر المیکزان و نمونکه   ، آلماني و فرانسکه  ،انگلیسي :ها  فارسي تیگر و سه ترجمه به زبان

ترجمه بکه   هد ترجمه گویا  ، قار  سيآیه از  به قار  معروف و تالوت آیه تشتالوت 

 .وجو در آیات قرآن و ترجمه فعال امدان جس ، زبان مختلف هف 

www.maarefquran.com:  اینترنتينداني 
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 آزمون حفظ قرآن کریم. 3

دکان  ام بکودن محکیط برنامکه،    منعاکف ، به صکورت پرسکش و پاسکخ   تده  ک مرور آیات حفظ
 .مراجعه به یک آیه مدخص

 خوانی قرآن کریم  فصيح. 4

سکید محسکن    القلرآن  ةحليل کتاب  ، برگرفته از فدرده و مخت ر قواعد تجوید توهیح نس تاًک 

  .موسو  بلده

 هاي برتر آیه .5

  .ها موهو  قرآني به همراه آیه و ترجمه انتخاب موهوعي دهک 

 احکام قرآنی  .6

رعایک  احتکرام   ،  مس آیکات و کلمکات قکرآن    :، تامل م احثي همچونتامل هد  درسک 
 .احدام قرآني بانوان، مقدمات قرائ  ،قرآن

 هاي قرآنی  داستان .7

 .به صورت تف یلي در قرآنذکرتده  پیام ران الهيداستان ک 

 قرآن . 8

انکوا   ، انکوا  تکفاع    :ماننکد  ،ها موهو  علوم و معارف قرآني به صورت مف کل  ده ک ارائه
 .اعجاز و قیام  ،معنا  تحد  ، ها  قرآني داستان ، ترك در قرآن ،هدای 

 آیه  به آیه. 9

 .هر آیه انتخاببا  نمایش ترجمهبه همراه امدان  کریم، متن کامل قرآنک 

 قلم هوشمند قرآنی . 11

، قار  مدکهور  15قرائ   استفاده از امدان ،رو  هر آیه قلماتاره  از طریقمتن کامل قرآن ک 

 .نامحدود آیاتتدرار  قابلی 
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 لغات قرآن .11

درصکد از   32 و در نتیجه فراگیر  ترجمکه یادگیر  معنا  دو درصد از کلمات قرآن کریم ک 

جهکک  فهککم معنککا  آیککات،  ( واژه 6253)رکککاربرد کلمککات پُ، آتککنایي بککا مککات قککرآنلک

  .با استفاده از رو  الیتنزخاطرسرار  آیات  به

   گنجينه قرآن. 12

 .خواص آیات قرآنو  ها فضیل  و آثار سوره ک ارائه

 معجزات علمی قرآن .14

 .مربوطه آیات ترح معجزات و ه همراهها موهو  از معجزات قرآن ب دهک تامل 

 ( Iquran) آي قرآن .15

ترجمه قرآن به بیسک  زبکان    ،هد  قار  مدهور ، تالوتمتن کامل قرآن به همراه ترجمهک 

 .زنده دنیا

 Ishiabooksشيعه بوکس  آي  .16

 ،کتب علوم قرآنکي  ،  تفاسیر اهل سنّ ،تفاسیر تیعه :تامل، ترین کتابخانه تلفن همراه گبزرک 

 .فقه، عقاید و معارف اسالمي: هایي در موهو  کتابو  ها نامه لغ 

 (االسالم والمسلمين قرائتی تحج) قرآن و تبليغ. 17

 .وابسته به حوزه علمیه سفیران هدای  قزوین ،کار  از گروه فرهنگي هنر  سفیر بیانک 

 .قرائتي االسالم والمسلمین ، اثر حج قرآن و ت لی کتاب ک مدتمل بر 

 شميم وحی  .18

، تک ن   ، تفسیر نور ها  متمایز، ترجمه گویا  متن کامل قرآن به همراه قواعد تجوید  با رنگک 

هکا  مدکي و    نزول، اعراب قرآن و آیات االحدام، امدان دسترسي به آیکات از طریکق سکوره   

 .وجو به وسیله نام سوره مدني و جزء، جس 
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 (قرآن جامع)ام الکتاب . 19

هکا    وجو، عرهه بیش از صد ترجمکه بکه زبکان    بلی  جس ک متن و ترجمه قرآن کریم با قا

زنده دنیا، تالوت بیش از سي قکار  برتکر جهکان اسکالم، ارائکه متکون تفسکیر  بکا قابلیک           

 . وجو، مقاالت قرآني جس 

 هاي قرآنی پایگاه

    قرآن مقاالت موضوعی دانشنامه. 1

 www.maarefquran.org :ک نداني

 .قرآن معارف و فرهنگمرکز  :کننده پدتی اني ک مرکز

 قرآنکي  مقاالت اطالعات بند  قرآن، ط قه متن تمام مقاله 66661 دربردارنده : اجمالي ک معرفي

 .موهو  6188 در

    قرآن معارف و فرهنگ مرکز. 2

 www.maarefquran.com :ندانيک 

  .قرآن معارف و فرهنگ مرکز :کننده پدتی اني ک مرکز

 28) راهنمکا  تفسکیر  ،(جلکد  66) قکرآن  فرهنگ قرآن، بزرگ المعارف دائرة : اجمالي ک معرفي

 و فرهنکگ  مرککز  در تکده  تولیکد  پژوهدکي  آثکار  ،(جلکد  6) تفاسیر موهوعي فرهنگ ،(جلد

 . قرآن معارف

    (پارسا) اسالمی سراسري نیرسا اطالعپایگاه . 3

 www.islamicdatabank.com/farsi :ندانيک 

 تمکامي  درهکا   نامکه  پایکان  و مقاالت کتب، قو  بسیار وجو  جس  قابلی :  اجمالي ک معرفي

 888/68 کامکل  مکتن  مقالکه،  888/18 از بکیش  معرفي قرآن، جمله از اسالمي علوم  ها حوزه

 . مقاله بر رو  پایگاه
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    البيت آل. 4

 http://www.aalulbayt.org :ندانيک 

 و آتکنایى  و حوزوى تفسیرى، کتب حدیثى، و قرآنى اطالعات ان وه : پایگاه اجمالي ک معرفي

 .باتد مى ت ده این امدانات جمله از تیعه مداهیر با ارت ا 

 نت حوزه. 5

  http://new.hawzah.net :ندانيک 

بکر ماکال ي    مدکتمل  ،(انگلیسکي  و عربکي  فارسکي، )زبانه   سه رابط کاربر :  اجمالي ک معرفي

 علکوم  تمکدن،  و فرهنکگ  عقایکد،  قکرآن،  علمیه، حوزه کتابخانه، احدام، اخالق، اسالم،: مانند

 تفسکیر،  قرآنکى،  علکوم  ترجمه، و قرآن :بر اس  مدتمل قرآن گزینه اسالمى  مراکز اسالمى و

 قرآنکى   مؤسسکات  ادبیکات   و هنکر  قکرآن،  قکرآن،  درها  تمدن و ادیان ،بی  اهل و قرآن

 .افزارها نرم وها  پایگاه نگارخانه  کتابخانه  قرآن  خادمان

    شارح نیرسا اطالعشبکه . 6

  www.shareh.com :ندانيک 

 .قم علمیه حوزه اسالمي ت لیغات دفتر :کننده پدتی اني ک مرکز

قرآنکي بکه همکراه مکتن       ها پژوهش ارائه مجله دیني، اطالعات دربردارنده : اجمالي ک معرفي

 .کامل

 تبيان پایگاه. 7

 www.tebyan.net :ندانيک 

 .اسالمي ت لیغات سازمان :کننده پدتی اني مرکزک 

 قرآنکي،  مقالکه  و کتکاب  هکزار هکا   ده از بیش ارائه مذه ي  پایگاه ترین بزرگ: ک معرفي اجمالي

 ، کتکب (11111) فارسکي  ، مقکاالت (66238) فارسي کتب: قرآن  آمار پایگاه تفسیر و ترجمه

 .(6635) انگلیسي مقاالت و (6368) انگلیسي کتب ،(5185) عربي ، مقاالت(3161) عربي
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 البيت آل جهانی مرکز. 8

 http://quran.al-shia.com: ندانيک 

 .ال ی  آل جهاني مرکز :کننده پدتی اني ک مرکز
 .دنیا زبان 21 به ارائه ماالب و موهوعات قرآني : اجمالي ک معرفي

 کشور دانشجویان قرآنی مرکز. 9

 www.iska.ir: ندانيک 
 .داندجویان قرآني مرکز :کننده پدتی اني ک مرکز
 ،(داندکگاهي  جهکاد ) کدکور  داندکجویان  قرآني  ها مرکز فعالی  به وابسته : اجمالي ک معرفي

 .قرآني ارائه ماالب مفید

 حوزه پایگاه در قرآن المعارف ةدائر .35

 www.hawzah.net/Per/Q/QDefa.asp?URL=Start/QStart.htm :ندانيک 

 .اسالمي علوم کامریوتر  تحقیقات مرکز :کننده پدتی اني ک مرکز
 از مهکم قرآنکي    ها کتاب گزیده درختي، قرآني به صورت موهوعات ارائه : اجمالي ک معرفي

 . مجالت برخي مقاالت برجسته، نویسندگان

  قرآن شهر. 11

 www.qurancity.ir :ندانيک 

 .داندگاهي جهاد :کننده پدتی اني ک مرکز
کدور، با سه پایگکاه فعکال    داندگاهیان قرآني ها  فعالی  وابسته به سازمان : اجمالي ک معرفي

دهنکده بکیش    ارائه)قرآني  ها  وبالگ دایرکتور  قرآن کریم، تهر مجاز  :ها  اینترنتي به نام
  .قرآن اینترنتي داندنامه و (وبالگ فعال قرآني 238از 

  غدیر. 12

 www.ghadeer.org :ندانيک 

 .غدیر نىرسا اطال مرکز  :کننده پدتی اني ک مرکز



 

 

 

 
   419  های اينترنتی قرآنی افزارها و پايگاه نگاهی به نرم: های تبليغی پيوست

 

 علکوم  و  امامکان ،  پیکام ران ،  حکدیث ،  قکرآن  :ماننکد  متعکدد   ها بخش تامل : اجمالي ک معرفي
  .سیاسي

  حوزه. 13

 www.hawzah.net/Per/Default.asp :ندانيک 

 .اسالمي علوم کامریوتر  تحقیقات مرکز :کننده پدتی اني ک مرکز

،  تفاسکیر ،  قرآنکي  المعکارف  دایلرة ،  قرآنکي  علوم :تامل پایگاه، قرآني بخش : اجمالي ک معرفي

 .هنر و قرآن،  قرآني مقاالت

 قرآن پارس. 14

 www.parsquran.com :ندانيک 

 مقکاالت ،  قرآنکي  م احکث  و موهکوعات  :قرآن، مدتمل بر تخ  ي پایگاه: ک معرفي اجمالي

 .قرآني افزارها  نرم،  قرآني

 عترت و قرآن کانون. 15

 www.ghoran-etrat.com :ندانيک 

 .ت عتر و قرآن کانون :کننده پدتی اني ک مرکز

 داندکگاه  علکوم  داندکدده  عتکرت  و قکرآن  ککانون  معرفي قرآني  تحقیقات : اجمالي ک معرفي

 ازدواج داندکجویي   تحقیقکات  وگکو   گفک   داندکدده   تهدا   کانون  آثار و ها برنامه تهران،

 چگونه؟ و چرا ازدواج کتاب و داندجویي

 کریم قرآن شبکه. 16

 http://quran.al-shia.com :ندانيک 

 .ال ی  آل جهاني نيرسا اطال مرکز  :کننده پدتی اني ک مرکز

ارائکه ماالکب و موهکوعات     ،ال یک   آل نيرسکا  اطکال  مرکز  به وابسته : اجمالي ک معرفي

 .زبان 65 از بیش متنو  قرآني در
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 الرافد. 17

 www.rafed.net/books :ندانيک 

 .اسالمي کتب دیگر و قرآني کتب دربردارنده : اجمالي ک معرفي

 البيت آل رسانی اطالع جهانی مرکز. 18

 www.al-shia.com/html/far :ندانيک 

 .ال ی  آل رساني اطال  جهاني مرکز :کننده پدتی اني ک مرکز

 فرانسکه،  ایتالیکایي،  اسرانیایي، آلماني، ترکي،: ها  ارائه ماالب قرآني به زبان : اجمالي ک معرفي

 پرتغکالي،  ککرد ،  بلغکار ،  بوسکنیایي،  بنگکالي،  روسکي،  چیني، سواحیلي، طایي، اندونزیایي،

 فکوالني،  پدکتو،  ئوسکي، ها  برمئکي،  هنکد ،  آذر ، اردو، انگلیسکي،  فارسکي،  عربي، تاجیدي،

 و مراجکا   تیعه،  ،بی  اهل قرآن  حافظان معرفي تفسیر، ترجمه، تالوت، ازبدي  آموز ،

  .خاورتناسان علما،



 

 

 های ماه مبارك رمضان مناسبت

 *والمسلمين سيدتقي واردي االسالم حجت

 هاي قمري مناسبت. 1

 اشاره 

 ،سال هجر  قمر ، همانند سال هجر  تمسکي، دوازده مکاه اسک  و م کدأ هکر دو  آنهکا      

 ، ربا این تفاوت که محاس ه سال هجکر  قمک    از مده به مدینه بوده هجرت رسول خدا

  باتکد  روز مکي  655 ،به دور زمین اس  و تعداد آن در کل سکال ( قمر) بر اساس گرد  ماه

تعداد روزهکا  آن در   ،بر اساس گرد  زمین به دور خورتید بوده ،ولي ماه هجر  تمسي

از ، اسک   بین تعداد روزها  ایکن دو سکال   ي کهبا ده روز تفاوت .باتد ميروز  615 ،کل سال

 . فاصله به وجود آمده اس  سال دو و چهل، (6611)م دأ این دو تاریخ تا زمان ما 

االولکي،   الثاني، جمکاد   ربیا وّل،اال محرم، صفر، ربیا: ند ازا ع ارت ،ها  سال هجر  قمر ماه

  .حجه قعده و ذ  ، رجب، تع ان، رمضان، توال، ذ هالثانی جماد 

بین دو مکاه تکع ان و تکوال     ،بنابراین، ماه م ارك رمضان، نهمین ماهِ سال هجر  قمر  بوده

 . قرار گرفته اس 

 ترین کتب آسمانینزول مهم

تکرین کتکب   تکرین و معکروف  احادیثي روای  تده ککه داللک  دارنکد مهکم     مع وماناز 

و قرآن  ، انجیل عیسي، زبور داود، تورات موسيصحف ابراهیم: آسماني، مانند

 صکحف ابکراهیم  : فرمود پیام راکرمکه  چنان  اند در ماه م ارك رمضان نازل تده ،مجید

                                                           

 .عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوٌ و فرهنگ اسالمي* 
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قکرآن در  دهم و هیجک زبور در انجیل در سیزدهم، تورات در تدم،  ،ماه رمضان لدر تب اوّ

 6.اند ماه م ارك رمضان نازل گردیدهوسوم  بیس 

ها  آسماني پیام ران، جکز قکرآن ککریم، بکر      یک از کتاب به تهادت تاریخ و منابا موثق، هی 

 جا  نمانده و آنچه اکنون به نام انجیل و تورات در میان پیروان مسکیح و یهکود وجکود دارد   

 2.ها  آسماني اس  ها  تحریف تدة این کتاب نسخه

 (هجري قمري 211ل ماه مبارک رمضان، سال اوّ) عهدي امام رضا والیت

هجکر    613در محکرم سکال   فرزند هارون الرتید، هفتمین خلیفه ع اسي اسک  ککه    ،م مون

نوبک   پدر  هارون پیش از مرگ، در سه  6.دبه زمامدار  رسیقمر  با کدتن برادر  امین 

محمکد امکین، ع کداا مک مون و     : به طور جداگانه وصی  کرد که پس از و ، سکه فرزنکد   

پکس از مکرگش، ط کق سکفار  او،      1.قاسم مؤتمن، یدي بعد از دیگر  بکه خالفک  رسکند   

در آن زمان، مک مون در  . هجر  قمر  در بغداد به خالف  رسید 616فرزند  امین در سال 

حضور دات  و در آغاز، بیع  با بکرادر  امکین را ق کول     رأس سراهیان هارون در خراسان

کرد  ولي بعد از مدتي، بین آن دو حوادثي رو  داد که اختالف و بکددلي را در پکي داتک      

از جملککه، امککین خککانواده بککرادر  مکک مون را در فدککار و آزار قککرار داد و مکک مون را از      

این قضایا، منجکر   5.هد  برگزیدع عهد  خلا کرد و فرزند خویش موسي را به والی  والی 

ن ردهکا  پراکنکده،   . به خ وم  و جنگ بین دو برادر بر سکر حدومک  و خالفک  گردیکد    

عیار ت دیل تد و در نهای ، م مون بر امین پیروز تد و مردم با مک مون   تدریج به جنگ تمام به

 1.بیع  کردند

                                                           

 .5 6، ص  ، ج الكافيکليني، .  

 .331و  313، ص اسالٌ و عقاید و آرای بشری یحيي نوری، . 

 . 33، ص  ، ج تاریخ یعقوبياحمد بن واضح یعقوبي، . 3

 .1 3و  1 3، 318همان، ص . 3

 .336همان، ص . 1

 . 33، ص  همان، ج . 6
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بود که در مدینکه سکدون     الرها علي بن موسي   تیعیان بر عهده امامامامدر این زمان، 

 .داتتند

و  کنکد  را به خراسکان دعکوت   حضرتهجر  قمر ، م مون ت میم گرف  که  288در سال 

که از خود م مون ع اسکي نقکل گردیکده،     گونهآن .در اداره کدور، و  را تریک خویش سازد

و  و ن رد با برادر  امین، نذر کرده بکود ککه در صکورت پیکروز  بکر سکراهیان       هنگام و  

هنگکامي   6.بسکرارد  ،باتد طالب ت احب مقام خالف ، قدرت را به کسي که افضل آل ابي

که و  بر سراسر عالم اسالم سیاره پیدا کرد، ت میم گرف  که به نکذر خکویش وفکا کنکد و     

بکود،   طالکب  را که واالتکرین و افضکل آل ابکي    الرها در این راستا، امام علي بن موسي

 .مورد توجه قرار داد

  رو  زمکین، تخ کیتي   األر ِ جهِلي وَعَ ذا الرّجلِن هَمِ فضلُاَ حداًاَ مُلَما أعْ» :گف  مي مون م

 2«.سراغ ندارم (الرها علي بن موسي) باالتر و بهتر از این مرد

را همراه عیسکي جلکود     «هحاك رجاء بن ابي» بدین منظور، یدي از سرداران خویش به نام

و برخي همراهان دیگر به مدینه فرستاد و از طریق آنها امام را برا  سفر به خراسکان دعکوت   

هکا   دانس  و از هدف امام که خلفا  ع اسي، از جمله م مون را در گفتار  صادق نمي .نمود

و مانکدن در  کارانه و  باخ ر بود، از پذیر  دعوت مک مون امتنکا  نمکود     ها  فریب و انگیزه

رو گردیکد   هولي با اصرار و اج ار م موران م مون روب  ترجیح دادخراسان مدینه را بر رفتن به 

حضکرت پکس از ودا  بکا ق کر تکریف جکد  حضکرت        . نداتک  ا  جز پکذیر    و چاره

، ا  حضرت فاطمکه زهکرا   ویژه ق ر ماهر جده و دیگر نیاکان پاکش در بقیا، به محمد

را جاندین خکود در مدینکه قکرار داد و همکراه      امام محمدتقيفرزند خردسالش حضرت 

 .عازم خراسان تد ،م موران م مون و برخي علویان و یاران خویش

نظیکر   گردید، با استق ال بي ، مرکز خالف  م مون در خراسان«مرو»وارد  که امام رها همین

پکس از  خلیفکه   .ار گرفک  ، تاعران، درباریان و خود م مون قرعلمامردم تهر، از جمله فقها، 

ککه افضکل آل   و آن را به تکما   کنم خواهم خود را از خالف  خلا مي: پذیرایي از امام گف 

                                                           

 . 61، ص اإلرشاد شيخ مفيد، . 

 .همان.  
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 6 امتنکا  ککرد   ایکن پیدکنهاد  امام از پکذیر    پذیر ؟ آیا از من مي .واگذارمطالب هستید،  ابي

خواهد از ایکن راه او را بیازمایکد و یکا     چون مي دانس  و  در گفتار  صداق  ندارد و مي

و  را از میکان برداتکته و خکود دوبکاره      ،واگکذارد، پکس از مکدتي   امکام  اگر حدوم  را بکه  

ها  گوناگون علویان و غیرعلویکان در   با قیامم مون از سو  دیگر،  .گیرد دس  حدوم  را به

رام امکام وادار بکه سکدوت و    خواس  از این راه آنان را به احتک  رو بود و مي هجهان اسالم روب

 .پذیر  خالف  ع اسیان نماید

مک مون  . حاهر بکه پکذیر  خالفک  ندکد     وجه،که از نی  او آگاه بود، به هی   امام رها

از پکذیر    و امام رهکا به حضرت پیدنهاد کرد عهد  خویش را  والی پس از آن، مقام 

را نرکذیرف  و گوتکزد ککرد ککه      امکام خکوددار   ولي م مون این بار،   امتنا  نمودآن نیز 

رو  هکه با تهدیکد جکد  مک مون روبک     امام رها. اج ار  و قاعي اس  ،عهد  پذیر  والی 

: فرمکود پذیر  را مدرو  نمکود و  ، رو ازاین. عهد  ندات  ا  جز پذیر  والی  بود، چاره

در   پذیرم که مسئولی  امکر و نهکي حدومک  بکا مکن ن اتکد       عهد  را مي در صورتي والی 

کسي را عزل و یکا ن کب ننمکایم و آیینکي را ککه        در دعوایي داور  ندنم  چیز  فتوا ندهم

 .تغییر ندهم ،اکنون در خالف  تو رایج اس  هم

عهد  خویش من وب ککرد   ها  حضرت را پذیرف  و و  را به والی  م مون تمام خواسته

بیعک   امکام  دم دسکتور داد بکا   صاحب من  ان و عموم مر ،و به فرزندان، درباریان، فرماندهان

 2.کنند

درباره تاریخ این واقعه بزرگ، همه مورخان، اتفاق دارند بر اینده در ماه م ارك رمضان سکال  

ل، برخکي روز اوّ   ولکي در روز آن اخکتالف دارنکد     قمر  واقا گردیکده اسک   هجر   286

ممدکن  . انکد  هفتم رمضان را ذکر ککرده روز تدم و برخي بعضي دوم، برخي چهارم، بعضي 

ولکي بکه     اس  عل  اختالف، از آن جه  باتد که بیع  با حضرت، چند روز ادامه داتکته 

در تدکم   ،ل ماه رمضان و بیع  رسکمي در اوّ ،عهد  حضرت آید که پذیر  والی  نظر مي

 .و هفتم رمضان بوده اس 
                                                           

 . 1 ، ص  3، ج کشف الغمة؛ محقق اربلي،  61، ص اإلرشادشيخ مفيد، .  
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 (هفتم ماه مبارک رمضان، سال دهم بعثت)بن عبدالمطلب  وفات حضرت ابوطالب

از پدر  به نام ع دالمالب بن هاتکم و مکادر  بکه نکام فاطمکه       ، طالب، عمو  پیام رابو

و  . در مده دیده به جهان گدود و در خاندان هاتمي رتدونمو یافک   ،بن  عمرو بن عائذ

از هرگونکه تکرك    ،بوده مانند پدر و نیاکان خود، از موحدان و پیروان دین حنیف ابراهیم

 6.جس  پرستي دور  مي و ب 

فاطمکه بنک  اسکد بکن      خودبرادرزاده  ،هنگامي که به سنین جواني رسید، پدر  ع دالمالب

پسراندکان  . هاتم را به عقد نداح و  درآورد و ثمره ازدواج آنان، چهار پسر و دو دختر بود

مدنکي بکه ام   )فاخته : دختراندان ، و طالب، عقیل، جعفر و حضرت علي: ع ارت بودند از

 2.هو جمان( هاني

نخستین کساني بودند ککه بکه حضکرت ایمکان      ، خانواده ابوطالب پس از بعث  پیام ر

نخسکتین مکرد و مکادر       از میان این خکانواده، حضکرت علکي   . از او دفا  کردند ،آورده

ایمکان   نخستین بانویي بود که بکه رسکول خکدا    ،فاطمه بن  اسد پس از حضرت خدیجه

 6.آورد

 و  در هفتم ماه رمضان سال دهم بعث ، یعني سه سال پیش از هجرت پیکام ر  ،سرانجام

در  پیکام ر . در مدکه معظمکه وفکات یافک      ،رجب سکال دهکم بعثک     21و به روایتي در 

 1.ا  گریان و اندوهگین بود م ی   عمو  گرامي

 (دهم ماه رمضان، سال دهم بعثت) وفات حضرت خدیجه کبري

دختر خویلد بن اسد، از زنان تریف، اصیل و نامکدار عکرب و اسکالم بکه      خدیجه ک ر 

و  با اینده در ع ر جاهلی ، در مده معظمه دیده به جهکان گدکوده و در آن   . آید تمار مي

، پاککدامني در عفک ، نجابک ،    ،مدار رتد و کمال یاف ، بکا ایکن حکال    گرا و طایفه تهر ق یله

                                                           

 .35 ص  ، ، ج تاریخ طبری محمد جریر طبری، . 

 .3  ، ص 3، ج شرح األخبار، (ابن حيون)نعمان بن محمد مغربى  . 

 .15 ، ص ذخائر العقبي الدین طبری، محب .3

 .35، ص  ، ج منتهي اآلمالشيخ عباس قمي، . 3
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بکدین   ،نظیکر بکود    ، مهر و وفکا بکا همسکر ککم    سن معاترت، صمیمی ، صداقحُسخاوت، 

یدکي از چهکار    خدیجکه، . خواندنکد  را در آن ع ر طاهره و سیده نساء قریش مکي او  ،جه 

 ،در اسکالم، جکز دختکر ارجمنکد      6.بانویي اس  که بر تمام بانوان بهدک  فضکیل  دارنکد   

 .، هی  بانویي به این مقام و فضیل  دس  نیافته اس حضرت فاطمه زهرا

ازدواج ککرد و پیکام ر    در چهل سالگي با امین قریش، حضرت محمکد  یجه ک ر خد

 ککرده، ریکز    زندگي ترافتمندانه و اصکیلي را پایکه   ،و آن دو 2سالگي بود 25در آن زمان، در 

 .ها قرار گرفتند ها و نسل ا  را بنا نهادند که الگو و اسوه برا  بدر در تمام ع ر حیات طی ه

تمکام  رو، پس از بعثک  حضکرت،    ازاین .ا  دات  عالقه ویژه به پیام ر خدیجه ک ر 

نخسکتین زنکي    ،او. گذات  تا در راه اسالم هزینه کندپیغم ر ها  خویش را در اختیار  دارایي

ها و آزارها  فراواني از سکو  قکریش و    مدق  ،بود که به حضرت ایمان آورد و در این راه

 6.اهالي مده متحمل گردید

سال خدم  به رسول گرامکي و دیکن اسکالم، در دهکم      25تال  و   پس از عمر ،جامسران

پیکام ر در مکدت کوتکاهي، دو یکار و     . آفرین تسلیم نمود جان به جان رمضان سال دهم بعث 

 آن، را از دسک  داد و بابک    خدیجکه ک کر   و  پدتی ان خویش، یعني عمویش ابوطالکب 

 1.نامیدند «الحزن عام»جه ، آن سال را  به همین. روزگار سختي را پد  سر گذات 

 (هجري قمري 61دهم ماه رمضان، سال ) کوفيان به امام حسيننگاري  نامهآغاز 

آمیکز   از هجرت اعترا سفیان و با خ رتدن  پس از مرگ معاویة بن ابي اهل بی تیعیان 

 نکد از مدینه منوره به مده معظمه، جلسات پنهان و آتدار  برگزار نمود اباع داا الحسین

در م ارزه با نظکام هکد اسکالمي     کرده، که حضرت را به کوفه دعوتد و به این نتیجه رسیدن

 1.و و  را به کوفه دعوت کردند ندبرا  امام نوتتبسیار  هایي آنان، نامه 5.امو  یار  دهند

                                                           

 .16 ، ص الخصالشيخ صدوق، .  

 .55، ص  ، ج هکشف الغممحقق اربلي، .  

 . 5، ص  ، ج هکشف الغممحقق اربلي، . 3

 .1 ، ص  ، ج هکشف الغممحقق اربلي، . 3

 . 33، ص 33، ج بحار األنوار؛ مجلسي، 358، ص اإلرشادشيخ مفيد، . 1
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بکه امکام رسکید و از     ،هجر  قمر  18م ماه م ارك رمضان سال در ده ،نخستین نامه کوفیان

 6.درپي به محضر حضرت ارسال تد ها  فراوان دیگر  پي نامه ،آن پس

 (ل هجري قمريدوازدهم ماه رمضان، سال اوّ)عقد اخوت ميان مسلمانان پيوند 

هکا   هکا و خ کوم   گیکر  از مخالفک   از هجرت به مدینه منوره، برا  پیش پس پیام ر

 ،ل هجکر  قمکر   احتمالي بین مهاجر و ان ار، در روز دوازدهم ماه م ارك رمضکان سکال اوّ  

به امر پروردگار متعال، میان سی د نفر از مهاجر و ان ار پیمان برادر  بس  و هریکک از آن  

بین حمزة بن ع کدالمالب بکا زیکد بکن حارثکه،       ،گونه یندب .دو را با دیگر  برادر دیني نمود

قحافه با خارجة بن زید خزرجي، عمر بن خااب با عت ان بن مالکک، ابوع یکده    ن ابيابوبدر ب

جراح با سعد بن معاذ، ع دالرحمن بن عوف با سعد بن ربیا، زبیکر بکن عکوام بکا سکلمة بکن       

 2.عقد اخوت برقرار کرد... سالمة و

 کسکي را جکز علکي بکن     ،در میکان تمکامي یکاران و فکامیالن و صکحابه      اما خکود پیکام ر  

رسکماً بکرادر دینکي    و از آن پکس، حضکرت علکي    تایسته برادر  خویش ندید  طالب ابي
 6.پیام ر گردید و فضیلتي بزرگ بر فضایلش افزوده تد

 (پانزدهم ماه رمضان، سال سوم هجري قمري) ميالد مسعود امام حسن مجتبی

م هجکر  قمکر    تر، سال سکو  روایتي صحیح امام در پانزدهم ماه م ارك رمضان سال دوم و به

و حضکرت   نخسکتین فرزنکد حضکرت علکي     ،و  1.در مدینه منوره دیده به جهان گدود

و تمککامي مح ککان  ، موجککب تککادماني آن دو و پیککام ر اسککالم تولککد ،بککوده فاطمککه

 .گردید بی  اهل
و در گو  چرش اقامه خواند و بنا به درخواسک  پکدر و    گف  پیام ر در گو  راستش اذان

 5.را برایش برگزید« حسن»مادر ، از جانب خدا  متعال، نام 

                                                           

 .31، ص وقایع ايیاٌ علي تبریزی خياباني، . 

 .3 3، ص  ، ج هالسيرة النبوی ابن هشاٌ،.  

 .65 ، ص (ترجمه ْعالٌ الوری) زندهي چهارده معصوٌ بن حسن طبرسي،فضل  .3
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دستور داد گوسفند  برا  عقیقکه او قربکاني نماینکد و میکان      ،پیام ر در هفتمین روز تولد و 
 6.دندتقسیم ننیازمندان 

: از جملکه فرمکود    فراوانکي دارد احادیث  ،امام حسن ،در توصیف س ط اک ر  پیام ر

 همانکا ایکن   2؛مينسذلِ المُ نَبِذه بَذين فِئَتذين مِذ     تي وَ اِنَّ اِبني هذا ََيّد  ََيَُّلح اللّذهُ ِحانَاِنَّ هذا رَ»

زود  خدا  س حان بکه   سید و سرور  اس  که به ،ریحانه من اس  و این فرزندم ،(حسن)

   «.میان دو گروه از مسلمانان صلح و ساز  برقرار خواهد کرد ،واساه او

ل، طیب، قائم، حج ، تقکي،  س ط اک ر، س ط اوّ: ند ازا ع ارت ها  امام حسن مجت ي لقب

« مجت کي »ترین آنها، لقکب تکریف   معروف اما  زکي، مجت ي، وزیر، اثیر، امیر، امین، زاهد و برّ

  6.اس  «ابومحمد»کنیه و ، . نامند مي «بی  کریم اهل»اس  و تیعیان و  را 

،  حیات با برکک  جکد  رسکول خکدا    از ونیم  سال هف این بود که یدي از فضایل امام  

تکش سکال    و ، بیس نزدیک به هد  سال زندگي با صفا و صمیمي مادر  فاطمه زهرا 

امکام  ا   وتکش سکال از عمکر بکرادر گرامکي      و چهل  عمر با برک  پدر  امیر مؤمناناز 

هجکر  قمکر  توسکط همسکر       58صکفر سکال    23در  حضرت،. کردرا درك   حسین

سالگي در مدینه به تهادت رسکید و در ق رسکتان    13و در  گردید مسموم ،جعده بن  اتعث

 1.تدبه خاك سررده بقیا 

 (هجري قمري 37پانزدهم ماه رمضان، سال )مصر استانداري بکر به  محمد بن ابینصب 

قیس بن سعد ان کار  بکود و حکدود یکک      ،بدر، استاندار والی  م ر ابي بن پیش از محمد

بکا مدکورت برخکي     تا اینده حضرت علکي   سال و هد  ماه بر این مناقه حدوم  کرد

 5.بدر را جایگزین و  نماید یارانش ت میم گرف  محمد بن ابي

                                                           

 .   ، ص 3، ج هفضائل الخمس.  

 .88 همان، ص .  

 .86، ص  ، ج هکشف الغممحقق اربلي، . 3

 .5، ص هتاریخ األئم ابوالثلج بغدادی، .3

 .133، ص 33، ج بحار األنوارمجلسي، . 1
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بکه   مؤمنکان امیکر   از سکو   هجر  قمر  63بدر در ماه م ارك رمضان سال  محمد بن ابي

در پکانزدهم ایکن مکاه وارد     و . درنگ عازم م کر تکد   و بياستاندار  م ر من وب گردید 

و از و  خواس  ککه در کنکار     نمود مرکز م ر گردید و خود را به قیس بن سعد معرفي

تکوهر عمکه محمکد بکن      ،با اینده قیس بن سعد. ره حدوم  کمک نمایدابماند و او را در اد

 رو، ازایکن . را دریافک    دات ، منظور پیام موالیش حضرت علي ي کهدرایتبدر بود، با  ابي

د و بکه مدینکه برگدک  و پکس از     نمکو و م ر را تکرك   کرد بدر را رد محمد بن ابي هخواست

  درنگ خود را به حضرت علکي  بي ، خدا دیدار با بستگان و زیارت ق ر تریف رسول

 6.در معرکه جنگ صفین رسانید

 را برا  اهالي م کر قرائک    نامه حضرت علي ،بدر همین که وارد م ر تد محمد بن ابي

 .رو گردید هو خود را حاکم جدید آنان معرفي نمود و با استق ال اهالي م ر روب 2کرد

سفیان مظلومانکه   هجر  قمر  توسط سراهیان معاویة بن ابي 63االولي سال  جماد  65در او 

 6.هد  ماه بود فقط ،رمدت حدوم  و  در م . به تهادت رسید

 (هجري قمري 61پانزدهم ماه رمضان، سال )به کوفه  اعزام مسلم بن عقيل

در مدکه و   از حضکور امکام حسکین   آگاهي ویژه تیعیان این تهر به محض  اهالي کوفه، به

تکمار بکه    ها  بيبا ارسال نامهبه منظور قیام علیه یزید،  ،امتنا  و  از بیع  با یزید بن معاویه

 ،هکا  آنکان   درخواس  و نامکه پذیر  امام درباره . حضرت را به کوفه دعوت کردند امام

سکرس ت کمیم گرفک  دعوتدکان را     نمکود،  و جوانکب قضکایا را بررسکي     کرد مدتي درنگ

با فرستادن نخستین نماینده خویش به سو  آنان، عمکالً ره کر  قیکام را بکر عهکده       ،پذیرفته

 .گیرد

گرف  و میان رکن و مقکام در مسکجدالحرام، دو رکعک  نمکاز     حضرت برا  این کار، وهو 

آورد و پس از نیایش، پسرعمویش مسکلم بکن عقیکل را بکه حضکور طل یکد و او را از        جا  به

                                                           

 .58 ، ص انساب األشراف احمد بالذری، . 

 .همان.  
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خواهد او را بکه عنکوان نماینکده خکویش بکه       د و به و  فرمود که ميکروهعی  کوفه باخ ر 

بکا روحیکه و ندکا      سلم بن عقیکل م. کوفه بفرستد تا قیام اهالي این تهر را سامان بخدد

ا  برا  مردم کوفه نوت  و بکه مسکلم    نامهحضرت گاه  آن .را پذیرف  باال، خواس  امام

 6.تا برا  اهالي کوفه قرائ  کندداد 

قکیس   :نکي یع ،رسانان ها  الزم را نمود و و  را با آخرین نامه امام به مسلم سفار همچنین 

 سلولي، ع داا بن تداد و ع دالرحمن تداد، در تکاریخ  بن ع داا ةبن مسهر صیداو ، عمار

 .کردقمر  به سو  کوفه اعزام  18رمضان سال  65

و بکا   نمکود  را زیارت از مده به مدینه رف  و در آنجا ق ر رسول خدا مسلم بن عقیل

 گاه همراه دو فرزند  محمد و ابکراهیم و دو راهنمکا از طایفکه    و آن کردخانواده خود دیدار 

عازم کوفه گردید تا هم زودتر بکه مق کد برسکد و هکم از      نموده، قیس، از بیراهه حرک  بني

 2.ها در امان بماند چدم نگه انان حدومتي و راه ان

 (آخرین جمعه ماه مبارک رمضان) روز جهانی قدس 

هککا و سککرکوب  اسککتعمار انگلککیس بککا حمایکک  از صهیونیسکک (  6662) م6166در سککال 

بکه یهودیکان مهکاجر واگکذار      ککرده، ها  فلساینیان را از دس  آنکان خکارج    مسلمانان، زمین

هکا  فلسکاینیان و سکاکنان اصکلي آن، در      انگلسکتان بکا غ کب زمکین    ، در حقیق . نمود مي

اا تکیخ   در همین زمان بود که آیک  . نقش اصلي را ایفا کرد ،آوردن مهاجرت یهودیان فراهم

برا  دفا  از مردم فلسکاین   ،روحانیون ایرانعلما و  سایر ،و به ت ا و  ع دالدریم حایر 

 . بود تاها  به رها حرک  اصلي مؤسس حوزه در این زمان، ارسال نامه .کار تدند به دس 

اا تیخ ع کدالدریم حکایر  در ارسکال نامکه بکه       فوق، اهمی  حرک  آی  هبا توجه به مقدم

  ئک جر بکه . تکود  بیدکتر نمکودار مکي    ،فلساین هلئمس برابررهاخان و درخواس  واکنش در 

با اتغال سرزمین فلسکاین را از   رویارویياا تیخ ع دالدریم حایر ،  توان گف  که آی  مي

 .دانس  مي يترین امور دین مهم

                                                           

 .381، ص اإلرشادشيخ مفيد، .  

،  ، ج منتهي األمال؛ شيخ عباس قمي، 13، ص اللهوف؛ ابن طاووس، 358، ص اإلرشادشيخ مفيد، : ك.ر.  
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که م ادف با ایام م کارك مکاه رمضکان گدکته بکود، در       61/5/6653در تاریخ  امام خمیني

 ،معرفکي ککرده   «روز جهاني قدس»عنوان  ان را بهماه م ارك رمض هپیامي تاریخي آخرین جمع

 :فرمودند

غاصب را گوتکزد مسکلمین نمکودم ککه اکنکون ایکن        اسرائیلمن در طي سالیان دراز، خار »

خود به برادران و خکواهران فلسکایني تکدت بخدکیده اسک  و       هروزها به حمالت وحدیان

ایدکان را   هپي خانکه و کاتکان  پیکا  ،ق د نکابود  م کارزان فلسکایني    ویژه در جنوب ل نان به به

خکواهم ککه بکرا      هکا  اسکالمي مکي    من از عموم مسلمانان جهان و دولک  . کند بم اران مي

هکم بریوندنکد و جمیکا مسکلمانان جهکان را       بکه  ،کردن دس  این غاصب و پدتی انان آن کوتاه

توانکد   مکاه م کارك رمضکان را ککه از ایکام قکدر اسک  و مکي         هکنم آخکرین جمعک   دعوت مي

و طکي   [ککرده ] انتخکاب  «روز قکدس »عنوان  به ،سرنوت  مردم فلساین نیز باتد هکنند ینتعی

المللي مسلمانان را در حمای  از حقوق قانوني مردم مسکلمان اعکالم    هم ستگي بین ،مراسمي

  «.از خداوند متعال پیروز  مسلمانان را بر اهل کفر خواستارم. نمایند

این پیام، بر ارت ا  این روز بکا تعیکین سرنوتک  ملک      در بنیانگذار جمهور  اسالمي ت کید 

رهایي قکدس تکریف و حکل     راحل، امام هدر اندید. اس  مهميندات  دربردارنده ،فلساین

ایکن همراهکي و   . اسک   انانمسلم هتناسي هم در گرو همراهي و وظیفه ، تنهافلساین همسئل

بکه اوج   انانعتقکاد  مسکلم  ها  دینکي و ا  در یک روز و درس  زماني که گرایش ،افزایي هم

حکل ایکن    ،امکام  هدر اندیدک  ککه  تکوان گفک    مي ،از این منظر. افتد اتفاق مي ،رسد خود مي

 .ن اس انامسلم تمام همدلينیازمند مدارک  و  ،مسئله

نیکز هرسکاله بکر ایکن موهکو       ( دام ظلکه )جاندین صالح و تایسته ایدان، مقام معظم ره ر 

 : ها  خویش فرمودند له در یدي از سخنراني معظمٌ. نمایند بسیار ت کید مي

دل سکتگي انقکالب و     ةترین یادگارها  امام عزیکز ماسک   ندکان        یدي از برجسته ،روز قدس»

بکه برکک  روز قکدس،    . دل ستگي مل  ما به ماجرا  قدس تریف و ماجرا  فلساین اس 

هکا و خیلکي از    از حدومک  خیلکي  . داریکم   این نام را ما توانستیم هرسال در دنیکا زنکده نگکه   

                                                           

 .65 ، ص 5، ج صحيفه اماٌ، اماٌ خميني.  
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فلسکاین   لهخواستند، مایل بودند، تال  کردند، پکول خکرج کردنکد ککه مسکئ      ها مي سیاس 

اگر تال  جمهور  اسالمي ن ود، اگر ایستادگي جمهکور  اسکالمي بکا تمکام     . فرامو  تود

تدریج بکه   هفلساین را ب هآلود ن ود، بعید ن ود که بتوانند مسئل     این سیاس  خ اث  ةقوا در مقابل

هکا    خکود صهیونیسک    ن هم خود دستگاه استد ار واع. زاویه بددانند  اصالً فرامو  کنند

نکد از ایندکه جمهکور  اسکالمي پکرچم فلسکاین را       ا ند، معتقدنکد و ناراحک   ا خ یث معترف

    هخواهنکد انجکام بدهنکد، مسکئل     ي ککه مکي  یها کار  گذارد که با ساز  يبرافراتته اس  و نم

امسال هکم  . کردن این یاد و این نام اس  روز قدس، روز زنده. ا از دور خارج کنندفلساین ر

هکا روز قکدس را    تهرستان هبه توفیق الهي، به هدای  الهي، مل  عظیم ما در تهران و در هم

در کدورها  دیگر هم بسکیار  از مسکلمانان   . ي خواهند کردیگرامي خواهند دات ، راهریما

  «.دکنن یران ت عی  مياز مل  ا ،در روز قدس

 هاي شمسی مناسبت. 2

 اشاره

ها  سکال هجکر  تمسکي، ده روز بیدکتر از تعکداد روزهکا  سکال        نظر به اینده تعداد روز

هکا  ایکن دو تکاریخ، ده روز از یدکدیگر فاصکله       هجر  قمر  اس ، در هر سال، مناسک   

هکا  مکاه    مناسک   ها  سال گذتته مکاه م کارك رمضکان بکا      بدین جه ، مناس  . گیرند مي

هکا  مکاه م کارك     رو، مناسک    ازاین. ، از جه  هجر  تمسي ماابق  ندارند6611رمضان 

ها  هجر  قمر  و دیگر  هجکر    رمضان امسال را در دو بخش جدا، یدي به نام مناس  

تده جمکا   م لغان و روحانیان ارجمند، خود باید بین دو تقویم ارائه. ایم تمسي تدوین نموده

 .نمایند

 شهادت دکتر مصطفی چمران، 1361 خرداد 31

هجکر  تمسکي در تهکران دیکده بکه جهکان گدکود و دوران         6666دکتر چمکران در سکال   

و دوران متوسکاه را در دارالفنکون گذرانکد و     ، اریهنتح یالت ابتدایي خود را در مدرسه ا

. سرس وارد دانددده فني داندگاه تهران تد و در رتته الدترومدانیک به تح کیل پرداخک   
                                                           

 .388 /1/6 های نماز جمعه تهران، تاریخ  خطبه.  
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و در دروس  اا طالقاني در مسکجد هکدای    سالگي در جلسات تفسیر قرآن آی  پانزدهو  از 

ت مکذه ي تکرک    و نیکز در دیگکر جلسکا    اا تکهید مرتضکي ماهکر     فلسفه و مناق آی 

 .نمود مي

بکا دریافک  بکورس تح کیلي بکه      التح یلي از داندکدده فنکي داندکگاه تهکران،      پس از فارغ

داندگاهي در تدزاس آمریدا رف  و با وجود عدم تسلط به زبان انگلیسي، داندجو  ممتکاز  

یکک  فیز  رتته خود تد و دوره دکتر  را در داندگاه برکلي ایال  کالیفرنیا در رتته پالسما

انجمن اسکالمي داندکجویان آمریدکا را بکه همراهکي چنکد تکن از         ،هادر همین سال. گذراند

 .گذار  کرد دوستان خود پایه

 .ها  بل و همچنین آزمایدگاه پیدرانه ج  ناسا استخدام تکد در آزمایدگاه ت  ،در دهه 

و آلمکاني مسکلط   ، انگلیسي هعربي، فرانس :ها  به زبان ،(فارسي) او در کنار زبان مادر  خود

ها  بارز هنکر  او   مند  عالقهاز نقاتي . بود و در کنار دانش، به هنر نیز توجه تایاني دات 

  .جامانده اس  چندین اثر رنگ روغن از و  به ،بود که در این زمینه

تکیعه   رحمانه اسرائیل به اهالي جنوب ل نان که غال کاً  در زمان جنگ داخلي ل نان و هجوم بي

سکازمان  ) د، به ل نان رف  و امام موسي صکدر را در تدکدیل حرکک  محکرومین    مذهب بودن

آموزتکي،    را برا  ن رد با اتغالگران آموز  داد و خکدمات  بسیاریار  داد و م ارزان ( امل

 . نمود ارائه به اهالي محروم ل نان اجتماعي، فرهنگي و رزمي چدمگیر  را

همراه بکا یکک    6653ام بهمن سال  ران، در سيپیروز  انقالب اسالمي ای پس ازدکتر چمران 

از ل نان به ایران آمد و با آنده ق کد مانکدن در ایکران را نداتک ، بکه توصکیه        ،نفره 12گروه 

در اوایل پیروز  انقالب، به تربی  اولین گکروه  . در ایران ماندگار تد حضرت امام خمیني

ها  متعدد  را بر عهکده   مسئولی پرداخ  و سرس  در سعدآباداسالمي از پاسداران انقالب 

طلکب بیکرون آورد    از اتغال هد انقالبیون تجزیه را پاوه ،نظیر خویش گرف  و با رتادت کم

و نکام خکویش را در تکاریخ     از خکود ندکان داد  ي فراوانک ها   فداکار  ،و در در دفا  مقدس

ران در مجلکس  دکتر م افي چمران، نماینکده مکردم تهک   . انقالب اسالمي ایران ماندگار نمود

عالي دفا ، وزیکر دفکا  و پدکتی اني      تورا  اسالمي، نماینده حضرت امام خمیني در تورا 

هکا  عکراق بکا ملک       ها  نامنظم، در گرماگرم جنگ بعثي گذار جنگ نیروها  مسلح و بنیان
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  اصکاب  تکرکش خمرکاره    علک  به سوسنگرد ک   در مسیر دهالویه 6618خرداد  66ایران، در 

 .و سرس به تهادت رسید تد مجروح ،دتمن

  از و  کدف تد که در طکول سکالیان   بسیارها   نوتته دس  ،پس از تهادت دکتر چمران

زوایا  جدیکد    ،ها نوتته دس . اقام  در آمریدا، ل نان و بازگد  به ایران نگاتته تده بود

معلکوم   از تخ ی  و تفدر و  را برا  همگان روتن کرد و ابعاد ناتناخته درونکي روح او 

بیدتر به صورت عرفاني و عاتقانه اس  که در بعضکي   ،ها نوتته س ک نگار  دس . گردید

دهنده عمق بینش و درك وسیا ایکن   ا  اس  که ندان ها دارا  سوز عمیق و تدننده قسم 

 . روحش تاد .باتد مقام مي تهید عالي

 (ل تيراوّ) رسانی دینی روز تبليغ و اطالع

ایکن  . سکیس تکد   ت 6618ل تیر سکال  اوّدر سازمان ت لیغات اسالمي ، به فرمان امام خمیني

 تکرویج  و ت یکین  و معنکو   حیکات  ت لکور  و اسالمي پُربار و نغز فرهنگ اعتال  هدف با نهاد

روز ت لیک  و  »به همکین جهک ، روز اوّل تیکر بکه عنکوان      . گردید فعال اعتقاد   ها تاخص

راه، مسئوالن امر ت لی  و م لغان دیني و مذه ي بکا   گذار  تد تا از این نام« رساني دیني اطال 

رساني، اقدامات مؤثرتر  در ایکن   ها  نوین اطال مند  از ابزار ها  روز و بهرهنگاه به رو 

 . راه انجام دهند

قکرآن ککریم   . ویژه عالمان و م لغان دیني اس  باوران، به وظایف دین ترین مهمت لی  از اصوالً 

تکرین م لّک  دیکن توحیکد       ککه بکزرگ   را به پیام ر  حضرت محمددر آیات متعدد آن 

مذا  » ،3 «رََُولِنَا الْباَلغُ الْمُبِين  فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى» :در آیاتي چون از جمله ه نمود  اس ، یادآور

ُولِ إِلَّا الْباَلغ سکول خکدا را ت لیک     ، وظیفکه اصکلي ر  1 «فَإِنَّما عَلَيْكَ الْباَلغُ الْمُبِين»و  2«عَلَى الرََّ

 تکده،  هکا گدکوده   در پرتو ت لی ، راه سعادت و هدای  بر رو  انسکان  زیرا اعالم کرده اس  

به همین جه ، اگر دین اسالم و مدتکب حیکات    .تود م اني اصلي فرهنگ اسالمي ت یین مي

تردید توجه مردم به دیکن   ها  مناقي ت لی  گردد، بيدرستي و با رو  به اهل بی  بخش

                                                           

  . 5مائده، آیه .  

  .53، آیه همان.  

  . 8نحل، آیه . 3
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. وسو  دیکن تمایکل پیکدا خواهنکد ککرد      یابد و غیرمسلمانان به سم  دار  افزایش مي دینو 

تایستگي از عهده ت لیک  دیکن    ها  ت لی  را مد نظر داتته باتند تا به م لغان دیني باید ظراف 

 .برآیند

تکود   یک امر مهمي اس  ککه مکي   ،له ت لیغاتئمس»: درباره اهمی  ت لی  فرمود امام خمیني

تکوان گفک  ککه دنیکا بکر دو        که در دنیا در رأس همه امور قرار گرفته اسک  و مکي  گف  

... به دنیکا معرفکي نماییکد    ،گونه که هس  باید با ت لیغات صحیح، اسالم را آن... ت لیغات اس 

تواند این انقالب را در اینجا به ثمر برسکاند و در   توجه داتته باتید که باالترین چیزى که مى

 6«.ند، ت لیغات اس ، ت لیغات صحیحخارج صادر ک

 (پنجم تير) روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

 21تکا   63المللي از سو  سازمان ملل متحکد در تکهر ویکن از     در پي برگزار  کنفرانس بین

ها در م ارزه با اعتیاد و قاچاق مکواد مخکدر،    میالد ، به منظور عزم سیاسي مل  6133ژوئن 

مدکي   خکط  ،ایکن سکند   .کننکده رسکید   به ت ویب کدورها  تکرک   C.M.O سند  با عنوان

 کننکده مدکخص   در امر کنترل مواد مخدر را از سکو  کدکورها  تکرک    ها  جان ه اقدام همه

المللي در خ وص م کارزه بکا قاچکاق مکواد      بین ها  فعالی آنان را متعهد نموده اس   کرده،

 .مخدر را قاطعانه دن ال کنند

ژوئن، م ادف با پنجم تیکر مکاه را بکه عنکوان      21روز  هرساله ن مللبه همین منظور، سازما 

 بکا  را مکردم  آگکاهي  ،انتخاب نموده اس  تا بکا ایکن عمکل   « روز جهاني م ارزه با مواد مخدر»

هکا و  ز توسط دول رو این. ب رد باال آورد، مي به وجود جواما برا  مخدر مواد که مددالتي

 .گردد حمای  ميها  مختلف در تمام دنیا سازمان

، یدککي از قککرار داردکدککور ایککران کککه در مسککیر حمککل مککواد مخککدر از تککرق بککه غککرب   

ها  مناقه از جه  رواج مواد مخدر و اعتیاد مردم به این ماده افیکوني  پذیرترین کدور آسیب

ه وبکیش رواج داتکت   ککم مکا  اعتیاد در میان جوانکان کدکور    ،پیش از انقالب اسالمي. باتد مي

 ،پس از پیکروز  انقکالب اسکالمي و تدکدیل نظکام مقکدس جمهکور  اسکالمي         ولي اس  

ویژه هد انقالب فکرار ،   ا  آنان، به ها  پنهان و آتدار استد ار جهاني و عوامل مناقه دس 

                                                           

  .13، ص 3 ، ج صحيفه نور، اماٌ خميني.  
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ککردن جوانکان از    برا  تضعیف نظام و بیکرون  ،بیرون آمده   سودجویان دنیاطلبها از آستین

در سراسکر  سکودآور   ار، مواد مخدر را به عنوان یک صنع  گردونه انقالب و م ارزه با استد

برا  م کارزه بکا بانکدها  قاچکاق مکواد      . نمودند م تالانوا  آن جوانان را به  داده، کدور رواج

سکتاد م کارزه بکا    »مرکز  به نامها  متماد  اس  که مخدر و پیدگیر  از اعتیاد جوانان، سال

تکا  ه و نمکود هکا  ارزتکمند     فعالیک   حکوزه، در ایران تددیل تده و در ایکن   «مواد مخدر

حکدود چهکار هکزار تکهید و هکزاران       ،در این راهحدود  اوها  را کنترل کرده  مل  ایران 

 . س مجروح تقدیم نموده ا

 (1361ششم تير، ) سوء قصد منافقان به رهبر معظم انقالب اسالمی در مسجد ابوذر تهران

ککه امکام جمعکه    ( اا تعالي  حفظه)ا  اا خامنه حضرت آی ره ر فرزانه انقالب  ،روزدر این 

در تورا  عالي دفا  بکود، بکرا  سکخنراني در میکان      تهران و نماینده حضرت امام خمیني

نظیکر مکردم    عازم مسجد ابوذر تد و با تور و استق ال ککم  ،خیل عظیم ام  تهیدپرور تهران

ی ون مجلس قرار گرف  و سخنراني خود را با نام خکدا و صکلوات   و پد  ترگد  رو  هروب

 صکدر  ن که در آن سکال بکا همدکار  بنکي    امنافق. آغاز کرد ن و  و اهل بی  بر پیام ر

ن زده بودنکد، بکرا  ایکن مراسکم نیکز      دس  به کدتار مردم و مسئوال( رئیس جمهور مخلو )

بم کي   «جواد قکدیر  »توسط یدي از عوامل خود به نام  ،آمیز  را طراحي کرده برنامه جنای 

به بهانه ه ط صدا  مقام معظم ره ر  رو  تری ون قکرار   جاساز  کرده،را در ه ط صوت 

، بمب ه ط صوت منفجر تد و مقام معظم ره کر   ایداندر حین سخنراني  ،مت سفانه. دادند

  .م  اسالم نگه دات را برا  ا  له معظم ولي خدا  مهربان  تدت زخمي گردید به

 (1361 ،هفتم تير) یار انقالب اسالمی 72اهلل دکتر بهشتی و  شهادت آیت

ککه  صدر از ریاس  جمهور  اسالمي ایران، سازمان منافقین خلق  پس از عزل ابوالحسن بني

بکا همفدکر  و   و  ککرد  از این واقعه سوء اسکتفاده دید،  داده مي پدتی ان اصلي خود را ازدس 

هکا  مکؤثر انقکالب و یکاران امکام       اقدام به ترور تخ ی  صدر خائن، بنيدوران همدار  مز

از جملکه سکاختمان حکزب        را مرتدب تدتمار بيجنایات  ،نمود و در این راه خمیني
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جمهور  اسالمي در سرچدمه تهران را که محل برگزار  ندس  مسئوالن حزب و برخکي  

 .منفجر کردمسئوالن دولتي بود، با بمب بسیار قو  

در غیکاب برخکي از   ) جلسه مسئوالن عالي حکزب جمهکور  اسکالمي    ،6618روز هفتم تیر 

ا  که بر اثر انفجکار در مسکجد ابکوذر زخمکي و در بیمارسکتان       اا خامنه آی  :آنان، از جمله

( به جلسکه نرسکیده بکود    زیاد اتتغاالت ه جه اا هاتمي رفسنجاني که ب بستر  بود و آی 

در  ،بنا بکود در آن جلسکه  . سخنران جلسه بود بهدتي ياا سید محمدحسین آی  .تددیل تد

ا  از حاهران مجلس خواسته بودنکد ککه راجکا بکه انتخابکات       اما عده  تورم بحث تودباره 

اسکاس   بکر  .تهید بهدتي در این زمینه سخناني ایکراد ککرد  . ریاس  جمهور  نیز بحث تود

از انفجکار  پکیش   يدر لحظکات  آن بزرگکوار خرین جمالت تده از اظهارات ایدان، آ نوار ه ط

ساز  کننکد و سرنوتک     ما بار دیگر ن اید اجازه دهیم استعمارگران برایمان مهره»: چنین بود

تال  کنیم کساني را که متعهکد بکه مدتکب هسکتند و سرنوتک       . مردم ما را به باز  بگیرند

 «. ...انتخاب توند ،گیرند مردم را به باز  نمي

در ایکن حادثکه    انه،سکف ت م. ریخک   وفکر  حزب و ساختمان تد بمب منفجر ،ن لحظهیهمدر 

نماینکده   23وزیر، چند معاون وزیر،  1 :نفر دیگر از جمله 32 ،اا بهدتي آی  عالوه بر تهید 

بکه تکهادت    و یکاران امکام خمینکي   مجلس و جمعي از اعضا  حزب جمهور  اسکالمي  

 .رسیدند

این کوردالن مکدعي مجاهکدت   »: در پیامي که به این مناس   انتدار داد، فرمود امام خمیني

 «.برا  خلق، گروهي را از خلکق گرفتنکد ککه از خکدمتگزاران فعکال و صکدیق خلکق بودنکد        

 «.مظلوم زیس  و مظلوم مرد و خار چدم دتمنان اسالم بود ،بهدتي»: له ت کید کردند  معظم

داندکجو    «رهکا کالهکي   محمکد »هفتم تیر، فرد  به نکام  اس  که عامل انفجار  تایان توجه

 (مجاهکدین خلکق  )منافقین به سازمان  ،داندگاه علم و صنع  بود که پس از پیروز  انقالب

 .پیوس 

او بمب را با کیف دستي خود به داخل جلسه حزب جمهکور  اسکالمي واقکا در نزدیدکي     

. جار، از ساختمان حزب خکارج تکد  از انفپیش قي یچهارراه سرچدمه تهران انتقال داد و دقا
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از  ،نهایک   در پس از انفجار مدتي در منزل یدي از اعضا  سازمان مت و  خود مخفي تکد و 

 .طریق مرزها  غربي کدور به عراق منتقل گردید

 (هشتم تير) هاي شيميایی و ميکروبی روز مبارزه با سالح

( جنوب اسکتان آذربایجکان غربکي   واقا در ) کُردندین سردت  بم اران تیمیائي تهر ه دلیلب

توسط نیروها  متجاوز بعثي عراق و تهادت و جراحک  تعکداد زیکاد      6618در هدتم تیر 

 .گذار  تد نام« ها  تیمیایي و میدروبي روز م ارزه با سالح» رد، این روز بهاز هموطنان کُ

ر جهکاني بکه   اسکتد ا  بکا گیر  از اختالفات جمهور  اسکالمي ایکران    رژیم بعثي عراق با بهره

هکا   ساله بر هد مل  ایران، مرتدب انوا  جکرم  سرکردگي آمریدا، در جنگ تحمیلي هد 

ن عالم مورد حمایک   اهد بدر  و جنایات جنگي تد و از سو  اردوگا  غرب و مستد ر

استفاده از گازها  تیمیایي اس  ککه اردوگکاه    ،یدي از جنایات این رژیم سفاك. قرار گرف 

 نه تنها مردم ایکران، بلدکه تکهروندان عراقکي     ،بعثیان عراق.   قرار داده بودغرب در اختیار و

نکه   ،ایکن رژیکم  . نکد را نیز با این سالح مرگ ار مکورد حملکه قکرار داد    (کردها  تمال عراق)

مکرور   را ذیکل آنهکا   در بار ، بلده بارها مرتدب اسکتفاده از ایکن سکالح کدکنده تکد ککه       یک

 :نماییم مي

زا  رژیم بعثي چهار بار از سالح تکیمیایي از نکو  تکاول    6651مهر سال  23بار در  نخستین. 6

تکهید   بیس م دوم و  یکاستفاده کرد که  (استان خوزستان)در مناقه جنوب ( گاز خردل)

 .به دن ال دات 

نفکر   686ها  جنوب استفاده ککرد ککه    بار از گاز خردل در ج هه تشنیز  6618در سال . 2

  .تهید در پي دات 

هکا  جنکوب   بار مناطق غرب و ج هکه  دوازده، در عملیات والفجر مقدماتي، 6616در سال .6

 .ها  تیمیایي قرار گرف  مورد اصاب  بمب

، ج هه میکاني، غکرب و تکمال    1و والفجر  2ها  والفجر و در پي عملیات 6612در سال . 1

( خکردل ) زا تکاول  ها  تیمیایي از نو  بار مورد اصاب  بمب 11غرب و حتي سلیمانیه عراق 
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صدها نفر تکهید و   ،بر اثر این حمالت وحدیانه و غیرانساني .قرار گرفتند( تابون)و اع اب 

 .هزاران نفر م دوم تدند

تککهید در  چهککلنفککر م ککدوم و  2225، 6616اسککفند  23ل فککروردین تککا از تککاریخ اوّ .5 

کننکده و   اع کاب، خفکه  زا،  هکا  تکاول   بار بمب 53حاصل اصاب   ،ها  خی ر و بدر عملیات

 .کننده خون بوده اس  آلوده

بار سکالح   31 ،در مناطق جنوب 1و ابتدا  والفجر  3ها  والفجر  ، در عملیات6611سال . 1

 .نفر م دوم بود 66111تهید و  33 ،تیمیایي به کار رف  که حاصل آن

ر، پکنج  چها دو، کربال  :پیروزمندانه ها  تدس  سنگین در عملیات ه جه رژیم عراق ب. 3

و تکدند  نفر م کدوم   1328 طي آن، ها  تیمیایي استفاده کرد که بار از سالح 682تش،  و

 .نفر به تهادت رسیدند 683

 16 ،تلمچه، سردت ، خوزستان، ب ره، کردستان، دیاله و ایکالم  :در مناطق 6615در سال . 3

 حمکالت  ایکن  حاصکل  تکهید،  112 م کدوم  1118بار از سالح تیمیایي اسکتفاده ککرد ککه    

 .بود وحدیانه

حمله تیمیایي در مناطق غکرب، تکمال غکرب و جنکوب ث ک        61 در سال پایاني جنگ،. 1

و در تکاریخ سکوم تکهریور در عملیکات      513از قکرارداد  پکس   ،تده اس  که آخرین بار آن

 .بود« فاو»گیر   بازپس

ثکي در طکول   در پي حمالت تیمیایي دتکمن بع  ،بر اساس آمارها  رسمي نهادها  مسئول 

 .نفکر م کدوم و مجکروح تکدند     683888تن از هموطنان مکا تکهید و    2188حدود  ،جنگ

نفکر   15888حکدود   ،بنیکاد جان کازان قکرار گرفتنکد     شتعداد جان ازان تیمیایي که تح  پوت

  .باتد مي

 ،گرف  ککه ایکن کدکور    در حالي صورت مي ،ها  تیمیایي از سو  عراق کارگیر  سالح به

کننکده و   ها  سمي، خفکه  کدور امضاکننده پروتدل ژنو درباره منا استفاده از سالح 628 ءجز

 .بودترکی ات باکتریولوژیک 
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 (1361تير  11) اهلل صدوقی شهادت آیت

 اا تیخ محمد صدوقي، امام جمعکه و نماینکده امکام خمینکي     چهارمین تهید محراب، آی 

هجکر  قمکر ،    6182دهم ماه م کارك رمضکان    نماز جمعه دربرپایي از پس در استان یزد، 

هجر  تمسي در حین خروج از مسکجد، بکا انفجکار نارنجکک      6616م ادف با یازدهم تیر 

 .تهادت نایل آمدواال  ن هد انقالب، به درجه ادستي یدي از منافق

مکال   ،پکدر  . و اصالتاً کرمانداهي بوده اسک   از نسل مرحوم تیخ صدوق ،اا صدوقي آی 

عالمکه مکال محمدمهکد  کرماندکاهي بکود ککه بکر اثکر درگیکر  بکا            ،و جد دوم او ابوطالب

سکالگي   1و در  ،سالگي پدر 3اا محمد صدوقي در  آی . تاه قاجار به یزد ت عید تد فتحعلي

سرپرسکتي او   ،(مدفون در یکزد )مادر  را از دس  داد و پسرعمویش مال محمد کرمانداهي 

 .صدوقي داماد و  تدرا برعهده گرف  که بعدها تهید 

سکالگي بکرا     26خان یزد آغاز کرد و در  و  تح یالت علوم دیني را در مدرسه ع دالرحیم

به دلیل کم کود امدانکات و سکرما      ،اما پس از مدت کوتاهي  ادامه تح یل به اصفهان رف 

و بکه   ککرد  به قم مهاجرت 6611در سال  ،سال بعد سابقه اصفهان، به یزد بازگد  و یک بي

 .به تدریس در این حوزه علمیه پرداخ  بعدهاتح یل و 

بکود و پکس از پیکروز  انقکالب      از حامیان جد  امکام خمینکي   ،6612خرداد  65در قیام 

اسالمي، از سو  امام راحل به امام  جمعه تهر یزد و نماینکده آن حضکرت در اسکتان یکزد     

س خ رگان قانون اساسي و سکرس  من وب تد و نمایندگي مردم استان یزد در نخستین مجل

 .خ رگان ره ر  را بر عهده گرف 

او . تکد  یدکي از محورهکا  م کارزه محسکوب مکي      ،تهید صدوقي در م ارزه بکا رژیکم تکاه   

از جمله در فاجعه سینما رکس آبادان صکادر   ،کردن جنایات رژیم تاه هایي در محدوم اعالمیه

هکا  حضکرت امکام    نیکز پیکام   ،ده داتک  ایدان ره ر  نهض  اسالمي در یزد را بر عه. کرد

 حضکرت امکام   .رساند تیراز و دیگر تهرها مي  مدهد، ت ریز، :را به اطال  علما  خمیني

 :اند در بخدي از پیام خود به مناس   تهادت ایدان فرموده

از فرزنکد   ،ککرد  امیه، اسالم را تهدید مي ولي به تهادت اس  در زماني که کفر بنيچه کسي اُ»

و فرزندان و اصحاب او و چکه کسکي اولکي بکه تکهادت اسک  در        پیام ر اسالم مع وم
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ع ر  که استد ار جهاني و فرزندان خلف آن در داخکل و خکارج، اسکالم عزیکز را تهدیکد      

  رهکوان )تهید صدوقي عزیز ،از امثال تهید بزرگوار ما و فقیه متعهد و فداکار اسالم ،کنند مي

 مکددکار  و یکار  و داتک   حضکور  انقکالب  هکا   صکحنه  تمکام  در که بزرگي تهید  (علیه اا

 6«.روحش تاد .بود مستمندان و گرفتاران

 (1367 ،تير 12) حمله ناو آمریکاي جنایتکار به هواپيماي مسافربري جمهوري اسالمی

تککرک   155هواپیمککا  مسککافر  ایربککاس ایککران بککه تککماره  ،6613 در روز دوازدهککم تیککر

هکا  خلکیج فکارس و در     بندرع اس عکازم دُبکي بکود، بکر فکراز آب      ایر که از هواپیمایي ایران

هکا    ها  دریکایي متجکاوز آمریدکا مسکتقر در آب     مورد هجوم یگان «هنگام» نزدیدي جزیره

ایکن هواپیمکا در   . در آب سقو  ککرد  ،خلیج فارس قرار گرف  و با تلیک دو فروند موتک

با موتکک   ،مورد حمای  ترق و غرب قرار دات  ن بعثي ازماني که ایران در ن رد با متجاوز

پیدکه آمریدکا قکرار گرفک  و تمکام       عمد  نیروها  جنای  تجاوزناو جنگي وینسنس مورد 

در میکان سرندکینان هواپیمکا،    . به تهادت رسکیدند  ،مسافر و خدمه بود 213سرندینان آن که 

د که همگکي کدکته   تن ت عه کدورها  خارجي بودن 11زن و  56سال،  سیزدهکودك زیر  11

کردن هواپیما، در حقیق  یدي دیگر از مراحکل رویکارویي اسکتد ار جهکاني بکا       ساقط. تدند

 .ها  جنگ بود جمهور  اسالمي ایران برا  تقوی  متجاوزان عراقي در ج هه

پس از سقو  هواپیما، مقامات آمریدایي برا  توجیه این جنای  نابخدودني، دالیکل هکد و   

اما با توجکه بکه     و کوتیدند این اقدام خ مانه را یک اتت اه قلمداد کنند نقیضي عنوان کردند

ا  و همچنکین   ها  رادار  و رایانه ترین سیستم مجهزبودن کدتي جنگي وینسنس به پیدرفته

م تد که احتمال اتت اه وجود نداتته و ایکن  بودن نو  هواپیما  در حال پرواز، مسلّ مدخص

ها  آمریدایي پکس از چنکد ، در تکوهیني     مقام ،با این حال .اس اقدام، کامالً خ مانه بوده 

حمایک    ،سکان  آتدار به مل  ایران، مدال تجاع  بر گردن ناخدا  این ناو انداختند و بدین

 .رسمي خود را از این جنای  اعالم نمودند

                                                           

  .368، ص 6 همان، ج .  
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ا  بکه   طکي نامکه   ،6613تیکر   61جمهور  اسالمي ایکران در روز   ،این تجاوز آتداردر پس 

. یس تورا  امنی  خواستار تددیل جلسه فور  تورا برا  رسیدگي به این موهو  تکد رئ

از سو  جمهکور  اسکالمي ایکران دکتکر والیتکي      . تورا تددیل جلسه داد، 6613تیر  25در 

مریدا جرج بو  معاون وق  رئکیس جمهکور    آو از جانب  ،وزیر امور خارجه وق  ایران

از سکخنان خکود   قسکمتي  مهور  اسالمي ایران در وزیر خارجه ج. در جلسه حضور داتتند

قکانوني و تکرارت    تنها مناد  مرگ و بکي  ،حضور نظامي آمریدا در خلیج فارس»: عنوان کرد

عمکل جنایتدارانکه آمریدکا در حملکه بکه      . بوده و جز ناامني چیز  به ارمغان نیکاورده اسک   

 «.ه نیس به هی  وجه در قالب دفا  مدرو  قابل توجی ،کدور یک هواپیما 

 6133جرج دبلیو بو  پدر، معاون رونالد ریگان، رئیس جمهور وقک  آمریدکا در آگوسک     

 : گف 

دهکم ککه چکه ککار  انجکام       من اهمیتي نمي .کنم من هرگز از طرف آمریدا عذرخواهي نمي»

 «.دهم حقیق  چیس  من اهمی  نمي. داده اس 

 (1324تير،  21) حمله به مسجد گوهر شاد

مسجد گوهرتاد مدهد مقدس که مملو از جمعی  بود، به دستور رهاتکاه   ،در چنین روز 

حجابي کدکته، مجکروح و    از معترهان به بي بسیار هلو  مورد هجوم قرار گرف  و تعداد پ

فاجعکه خکونین حملکه بکه مسکجد       ،به گزار  مرکز اسکناد انقکالب اسکالمي   . دستگیر تدند

رهاخان که با زور سکرنیزه  . باتد یدي از اوراق ننگین تاریخ در دوره رهاخان مي ،گوهرتاد

از جملکه در    زدایي را بکه اجکرا گذاتک     و با حمای  بیگانگان به قدرت رسید، طرح اسالم

زدایي زنکان نیکز    ها  حجاب تدن کاله تاپو برا  مردان، زمزمه همزمان با اج ار  6661سال 

 .بلند تد

قمکي در  اا  تند و به مخالفک  پرداختنکد و آیک    سمقابل این توطئه ساک  نندروحانیون در 

مسجد گوهرتاد که چند روز  بود محل اجتمکا  و   ،لهئبه دن ال این مس. تهران بازدات  تد

تکر و   وهوا  دیگر  گرف  و اجتماعات مردمکي وسکیا   زدایي بود، حال سخنراني علیه اسالم

به تهرباني مدهد دستور داده تد وعکاظ معکروف    جه ، به همین. تر تد اعتراهات گسترده

خ کوص   بکه  ،اما روحانیون و خا ا  ا  از وعاظ خراسان دستگیر تدند عده. را دستگیر کنند
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تکر   زدایي رهاتاه م مم در افدا  سیاس  اسالم ،معروف به بهلول ،تیخ محمدتقي گناباد 

تمسککي مسککجد 6661رمککاه تی 26و  28سککرانجام بککه دسککتور رهاتککاه در روزهککا  . تککدند

از جمعی  معتر  بود، مورد حملکه قدکون قکزاق قکرار گرفک  و مسکجد       پر گوهرتاد که 

بکه تکهادت رسکیدند و حکدود     تعداد زیاد  از مکردم  . گوهرتاد به خاك و خون کدیده تد

 .نفر به اسارت نیروها  قزاق درآمدند 6588

احتمکال     اکتفکا ندکرد و چکون    رهاخان برا  رسیدن به اهداف توم اربابانش، به این جنای

از جملکه ت عیدتکدگان   . ت عید نمود داد، همه علما  م ارز مدهد را دستگیر و  قیام عمومي مي

اا حاج آقا حسکین     آی: ند ازا ع ارت به تهران، سه نفر از مراجا و علما  معروف بودند که 

اا العظمکي تکیخ     فرزند آی)ه تیخ محمد آقازاد  اا  اا سید یونس اردبیلي و آی  قمي، آی

 (. صولاأل کفایة   محمد کاظم خراساني، صاحب

ل کاس تکد و در     به دستور رهاخان خلکا  ،اا آقازاده وقتي به تهران رسید  عجیب اینده آی

دسک  دکتکر احمکد      با تزریق آمرول هوا، به ( رییس تهرباني وق )دوره سرپاس مختار  

قعکده سکال    ذ  سکیزدهم  مزدور سفاك رهاخان، به تهادت رسید و جنازه ماهکر  در روز 

 .ق در جوار مرقد حضرت ع دالعظیم به خاك سررده تد6651

م کارزه    بهار از عمر  بیدتر نگذتته بود، جان خود را فدا  12لي که عالم رباني در حا  این

را  ها  اصیل اسکالمي   با هجوم فرهنگ غرب و کدف حجاب کرد تا حریم حجاب و ارز 

ایکران پیکام    ویکژه مسکلمانان    از گزند استعمار و مزدوران آن حفظ کند و به مردم مسلمان، بکه 

ان در برابکر اسکتعمارگران و نفکوذ فرهنکگ بیگانکه،      دهد که از پا  نندینند و تکا آخکرین تکو   

 . مقاوم  نمایند

 (تير 21) روز حجاب و عفاف

روز قیام مردم مدهد علیه کدکف حجکاب را، بکه عنکوان      تورا  فرهنگ عمومي کدور، سال

قیام مردم مدهد و واقعه مسکجد گوهرتکاد در   . گذار  کرده اس   نام «روز عفاف و حجاب»

حجاب، م داق بارز م ارزه بکا مندکر  اسک  ککه هنکوز مت سکفانه آثکار        با کدف رویارویي 

 .کن ندده اس   تومش در کدور ریده
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فاوتي ککه بکین   ت. باتند مدترك مي ،در اصل  معنا  منا و امتنا  ،«عفاف»و « حجاب» دو واژه

منا و بازدار  حجاب و عف  اس ، تفاوت بین ظاهر و باطن اس   یعنکي منکا و بکازدار     

ولي منا و بازدار  در عفک ، مربکو  بکه بکاطن و درون       مربو  به ظاهر اس  ،حجابدر 

ت ثیر ظاهر بر باطن و ت ثیر بکاطن   بدیهي اس  که .یک حال  دروني اس  ،اس   چون عف 

بنابراین، بین حجاب و پوتکش ظکاهر  و    .ها  عمومي انسان اس  بر ظاهر، یدي از ویژگي

ت ثّر متقابل اس   بدین ترتیب که هرچکه حجکاب و پوتکش    عف  و بازدار  باطني، ت ثیر و 

باطني و دروني عف ، ت ثیر بیدکتر     ظاهر  بیدتر و بهتر باتد، در تقوی  و پرور  روحیه

باعکث حجکاب و پوتکش ظکاهر       ،عدس هرچه عف  دروني و باطني بیدتر باتکد رب  دارد

 .گردد بیدتر و بهتر در مواجهه با نامحرم مي

 از یدکي  .یش از ده آیه در مورد حجاب و حرم  نگاه به نامحرم وجکود دارد در قرآن مجید ب

ِا أَُِّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِذكَ وَ بَناتِذكَ   » :در این آیه آمده. سوره احزاب اس  51آیه  آیات، این

عْرَفْنَ فاَل ُِؤْذَِْنَ وَ ْذانَ اللَّذهُ غَفُذوراً    أَنْ ُِ  وَ نِساءِ الْمُؤْمِنينَ ُِدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جاَلَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى

ن بگو خکود را بروتکانند تکا تکناخته     امنؤبه زنان و دختران  و نیز به زنان م !ا  پیام ر  رَحيما

 «.و خداوند بخدنده مهربان اس  ،ندوند و مورد اذی  قرار نگیرند

به معنا  پوتش سراسر  اسک   یعنکي زن بایکد همکه انکدامش پوتکیده باتکد تکا          ،اب جل

 نیکز  66 آیکه  نور سوره در .از دسترس هوسرانان م ون و محفوظ باتد ،همچون گلي لایف

 .اس  آمده میان به سخن نامحرمان به نگاه حرم  و حجاب مورد در تف یل به

 (تير 25) روز بهزیستی و تأمين اجتماعی

گذار  تده اس  تا از ایکن طریکق،    نام« روز بهزیستي و ت مین اجتماعي»ر هرسال، تی 25روز 

ویژه آنهایي ککه تکوان مکالي     اندرکاران و عموم مردم، بهتوجه همگان، یعني مسئوالن و دس 

پذیر جامعه را دارند، به این موهکو  معاکوف گکردد و زمینکه      برا  کمک به قدرها  آسیب

 . ها  جامعه فراهم گردد ا  زدودن فقر و محرومی هم  و تال  بیدتر آنان بر
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اعکم از زنکدگي فکرد  و      ککردن اسک    تر زنکدگي در اصل به معنا  بهتر و راح  ،بهزیستي

پکذیر   گردد که از اقدکار آسکیب   به سازماني اطالق مي ،در اصاالح ادار  کدور   امااجتماعي

 : در اساسنامه سازمان بهزیستي کدور آمده ،به همین جه . کند جامعه حمای  مي

منظکور  ه قانون اساسي جمهکور  اسکالمي ایکران و بک     21و  26در جه  تحقق مفاد اصول »

ریز ، هماهنگي، نظارت و ارزتیابي و تهیه هنجارهکا و اسکتانداردها     ت مین موج ات برنامه

هکا    خکانواده از  هکا  بهزیسکتي در زمینکه حمایک      خدماتي و توسعه دامنکه اجکرا  برنامکه   

سرپرس  و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودککان و تکدارك امدانکات پیدکگیر  و      بي

ن جسکمي و روانکي و تجدیکد تربیک      ا  و اجتمکاعي معلکوال   بخدکي حرفکه   درماني و توان

 ن سرپرسک  و معلکوال   ن اجتمکاعي و حمایک  و نگهکدار  از کودککان و اطفکال بکي      امنحرف

سکالمندان نیازمنکد و آمکوز  نیکرو  انسکاني خکدمات بهزیسکتي و         بخدکي و  غیرقابل توان

هکا  داوطلکب و    هکا  گکروه   بخدي و ت مین موج ات تدویق، جلب مدارک  و فعالی  توان

 «.دتو سسات غیردولتي، سازمان بهزیستي کدور تددیل ميؤم

ي، خکدمات  ها  اجتماع رفاه اجتماعي، بیمه :هایي چون مفهوم ت مین اجتماعي، بیدتر با مفهوم

هایي چکون   واژهبا معناس  و در برخي موارد  اجتماعي، تعاون اجتماعي و تعادل اجتماعي هم

 . کمک اجتماعي و معاون  متقابل همسوس 

ککه بکه   اسک    گیر  از کساني سفار  تکده  ها  اسالم، پیوسته به احسان و دس  در آموزه

 .ندنیازمنددیگران  کمک و یار 
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