امام خمینی(قدس سرّه):

نمىگویند فالن
مىگویند« :روحانیین این طورند» ،
«اگر یک روحانى پایش را کج بگذارد 
آدم ...اگر یک روحانى خداى نخواسته ،یک خطایى بکند ،این طور اآلن وضع شده است کهه
جورىاند .مسئولیت ،یک مسئولیت بزرگى است که یکى اگر پایش را

مىگویند روحانیون این


حسهاب
غلط بگذارد این طور نیست که پاى خودش حساب بشهود ،پهاى روحانیهت اسهالم
مىشود ،شکست روحانیت اسالم است .از این جهت هر خطایى که از ما و شما آقایان خهداى

طلبههاى کهه در مدرسهه دارد

مىشود؛ حتى آن
نخواسته ،تحقق پیدا بکند ...پاى همه حساب 
نمىشود ،پاى دیگران
مىخواند ،آن هم وقتى که یک خطایى بکند پاى خودش حساب 
درس 
مىکنند .مسئولیت بسیار بزرگ است ».
هم حساب 
بیانات در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی1364/2/16 ،
رهبر معظم انقالب اسالمی(مد ظله العالی):

مىتهوانیم دل مهردم را بهه منشه گفتهار
«ما در محیط اجتماعى و محیط زندگى چطهور 
خودمان مطمئن کنیم و اعتماد آنها را برانگیزیم؛ درحالیکه از مهذمت شههوا دنیهوى حهر
دلسهرردن بهه
مىکنیم! از مهذمت 
مىزنیم و در عمل خداى نکرده خودمان طور دیگرى عمل 

خواهىهاى دنیوى حر بزنیم؛ اما عمل مها

حرکتکردن و مجاهد کردن در راه 
زیاده

پول و
نمىکنهد ،یها اثهر
ال 
طور دیگرى باشد! چطور چنین چیزى ممکن است اثر بکند؟! یا اثهر اصه ا
مىکند که بعد با کشف واقعیت کار مها ،درسهت بهه ضهد اثهر تبهدیل
مىکند ،یا اثرى 
زودگذر 
مىشود .بنابراین ،عمل بسیار مهم است ».

بیانات در دیدار روحانیان و مبلّغان1384/11/5 ،

رهتوشۀراهیاننور 
متون علمی ـ آموزشی مبلغان
ویژة رمضان المبارک 1441ﻫ .ق ـ 1399ﻫ  .ش

تهیه و تدوین:
ة قم 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمی 
معاونت فرﻫنگی و تبلیغی 
گروه تولیدمحتوا 



رهتوشۀ راهیان نور

متون علمی ـ آموزشی مبلغان
ویژۀ رمضان المبارک 1441ه  .ق ـ 1399ه  .ش

 تهیه و تدوین :دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیه قم ،معاونت فرهنگی و تبلیغی
 نویسندگان :گروهی از پژوهشگران
 ناظران علمی :سعید روستاآزاد ،علیاکبر مؤمنی ،سیدمحمد اکبریان ،علیرضا انصاری
 انتشار :دیجیتال
 نوبت :اوّل1399 ،

اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
سعید روستاآزاد
سیدمحمد اکبریان
عبدالکریم پاکنیا تبریزی
علی نظری منفرد
علیاکبر مؤمنی
علیرضا انصاری
میرتقی قادری
ناصر رفیعیمحمدی










عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم
نخبه علمی و پژوهشگر
پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
کارشناس علمی گروه تولید محتوا
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

تلفن گروه تأمین منابع 31151247 :ـ 025
پست الکترونیکی:
با قدردانی از همکارانی که در تولید و نشر این اثر نقش داشتهاند:

 ویراستار :زهرا رضائیان  نمونهخوان :نصرتاهلل نیکزاد  صـفحهآرا :اکـبر اسماعیلپور  طراح
جلد :محمود هدایی  کارشناس اجرایی :مهدی جباری  مسئول چاپ و نشر :سیدمحمود کریمی
تمام حقوق این اثر ،برای معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی محفوظ است.
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سخن نخست
هدف در نظر گرفته شده برای او ،رسییدن بیه کمیاط مطلی
از نگاه اسالم ،فلسفه خلقت انسان و ِ

است .از این رو آنچه در منابع و متون اسالمی به عنوان رمز و راز بعثت پیامبران الهی آمده است،

مقدمه تربیت انسان و رسیدن او به مرتبه «انسان کامل» است .بر پایه این شناخت ،برای آنیان کیه
اسالم را باور دارند و به این آیین دط بستهاند ،سزاوار است که از هر فرصتی برای رسییدن بیه ایین
هدف واال بهره گیرند .ماه رمضان برای خداجویان سالک ،فرصتی بیهمتاست که اگر به خیوبی
مورد استفاده قرار گیرد ،میتوان یکشبه ره صد سیاله را پیمیود .خداونید سیبحان در ایین میاه بیا
فضیلت ،میهمانی ویژهای را برای تربیت روح آدمی ترتیب داده است که میتواند تحولی اساسیی
و بنیادین در حیات معنوی آدمی به وجود آورد و او را به سعادت ابیدی برسیاند .در حقیقیت میاه
خود الهی است.
خود حیوانی و تولد ِ
رمضان ،ماه آزادی از ِ

انسانها نیز مانند موجودات عالم طبیعت ،به دگرگیونی و تاامیل نییاز دارنید .فصیل معنوییت و
خودسازی که با ماه رجب آغاز و در ماه رمضان به اوج میرسد ،بهترین فرصتی است که میتوان
از آن برای دگرگونی و تاامل بهره برد .در شرایط کنیونی اگرهیه بیمیاری منحیوس کرونیا ،سیبب
تعطیلی بسیاری از اجتماعات و اماکن از جمله اماکن مقدس و مذهبی شده است ،اما کسی کیه
به دنباط خودسازی و تاامل است ،با هوشمندی هر تهدیدی را به فرصت تبدیل میکند .طیال
و روحانیون نیز همانگونه که در طوط تاریخ نشان دادهاند همیواره در سیختیهیا و مشیاالت در
کنار مردم بوده و خواهند بود .در نهضت مقابله با ویروس کرونا ،روحانیون و گیروههیای تبلیییی
خالصانه و با ایثار و از خودگذشتگی به صورت خودجوش در صف اوط مبارزه شرکت نمودنید و
افتخار دیگری آفریدند .در فرصت معنوی ماه مبارک رمضان نیز میتوان با بهرهگیری از اماانیات
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فضای مجازی ،قلب و روح انسان سرگردان و خسته از ایسمهای ناتوان را ی که اینک بیش از پیش
به ناتوانی خود و توانایی خدای حایم علیم پیی بیرده اسیت ی بیه نیور آرامبخیش الهیی پیونیدی
عمی تر و محامتر زد و آنجا که اماان سخنرانی سنتی اماانپذیر نیست ،منبرهای مجیازی برپیا
کرد و جان مستمعان را از زالط معرفت الهی سیرا نمود.
اثر پیشرو که بیش از  25ساط به عنوان «ره توشه راهیان نور» در مناسبت هیای میذهبی بیهوییژه
محرم و ماه مبارک رمضان منتشر شد ،پس از این ،در قالب فصلنامه علمی ی تخصصیی و بیا نیام
«ره توشه» و ساالنه ههار مرتبه منتشر میشود .در این شماره از نشریه کیه بیه همیت گروهیی از
نویسندگان و مبلیان موف به رشته تحریر درآمیده ،مباحی کیاربردی و گونیاگونی بیا ت کیید بیر
اخالق و معنویت و نیز مناسبتهای شمسی و قمری برای استفاده مبلیان ارجمند در میاه مبیارک
رمضان تدارک دیده شده است .این مباح عبارتند از :اخالق و آدا میهمانی در اسالم؛ اصیل
اعتداط در بخشش امواط از دیدگاه قرآن و روایات؛ جایگاه کار و اشیتیاط در آموزههیای اسیالمی؛
درد بخل و نسخههای شفابخش اسالمی؛ آخرین تحوالت جمعیت در جمهوری اسالمی ایران،
تحدید یا تاثیر؛ راههای حفظ و تداوم استقالط؛ راههای رشد و پیشرفت در قرآن و روایات؛ ههار
عمل بدتر از گناه؛ شاخصهای الگوی مقاومت در قرآن؛ شیوههای پیشگیری از همسیایهآزاری و
راههای مقابله با آن از منظر رواییات؛ مراتیب صیله رحیم و آسیبشناسیی آن در عصیر حا؛یر؛
نگاهی به نامه  31نهجالبالغه؛ مسییحیت صهیونیسیتی؛ محبوبیان الهیی از منظیر قیرآن کیریم؛
راههای پیشگیری از گناه؛ خدیجه

در خانه پیامبر

؛ قیام تنبیاکو و اقتیدار مرجعییت؛ نقیش

کلینی; در رشد فرهنگ شیعه؛ آسیبشناسی عقیل؛ شاخصیههای زنیدگی عاقالنیه و نگیاهی بیه
ویژگیهای سردار ماتبساز شهید حاج قاسم سلیمانی.
با توجه به ایناه مخاطب اصلی این نشریه مبلیان گرامی هستند ،انتظار میرود این عزیزان ؛من
استفاده از مطالب نشریه ،خادمان خود را از انتقادات و پیشنهادهای سازنده بهیرهمنید نماینید .در
پایان از نویسندگان محترم و تمامی افرادی که در آمادهسازی محتوا خالصیانه تیالش نمیودهانید،
بهویژه از همااران گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلییی صمیمانه سپاسگزاری مینمایم.
سعيد روستاآزاد
مدیر مسؤول

راههای پیشگیری از گناه

 راههای پيشگيری از گناه ()1

 راههای پيشگيری از گناه ()2
 راههای پيشگيری از گناه ()3
 راههای پيشگيری از گناه ()4

راههای پیشگیری از گناه()1
(عصمت عمومی)
حجتاالسالم والمسلمین علیخادمی


*

اشاره

جذا ترین و نافذترین مو؛وعی که متولیان ادیان مختلف در دنیای امروز برای جیذ میردم بیه
کار میبرند« ،مهربانی و رحمت الهی» است؛ آنگونیه کیه مت سیفانه برخیی ادعیا میکننید کیه
ماجرای جهنم و عذا های اخروی ،خیلی جدی نیست؛ حرفی که بیا متیون اصییل همیه ادییان
مخالفت آشاار دارد .به جای این سخنان بیمدرک ،باید جلوههای آشاار و پنهان رحمت الهیی
پیس عنیاوین دیگیر
را از متون اصلی دین استخراج کرد .برخی الطاف و مهربانیهای خداوند در ِ
پنهان شده است و باید با دقت و ت مل آنهیا را آشیاار کیرد .یایی از ایین مهربیانیهیای نهیان،
«راههای متعدد پیشگیری از انجام گناه و معصیت» است که در شالهای مختلف در اختیار میا
ً
قرار داده شده است .برخی از آنها را خدای متعاط مستقیما انجیام میدهید و برخیی دیگیر را بیا
هدایتهای طبیبانه خود و اولیائش برایمان مهیا مینماید .در ایین مقالیه اولیین میورد از راههیای
بخش اوط بیان میشود.
 .1عصمت عمومی

خداوند متعاط سطحی از عصمت را در نهان بشر قرار داده اسیت؛ بیه گونیهای کیه اگیر تخرییب
نشود ،میتواند او را از ارتاا گناه باز دارد و اگر تقویت شود ،میتواند انسان را تالی ِتلو معصیوم
نماید .نیروی شهوت یا همان خواهشهیای درونیی و همگیانی ،از جملیه مقیدماتی اسیت کیه
رسیدن به کماط ،بر آن استوار است؛ هراکه بهرهمنیدی از عقیل و خیرد تنهیا ،موجیودی فراتیر از
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم.

  12رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 1399

مالئاه و فرشتگان را شال نمیداد .از این رو ،پروردگار موجودی غیر از مالئاه و حیوانات را بیا
ترکیب برترین صفات آن دو ،به نام انسان خل کرد .عقل و شهوت در کنار هیم میتواننید بشیر را
در رسیدن به کماط یاری کنند .آنچه میتواند شهوت را به مانعی خطرناک در این راه تبیدیل کنید،
طییان و سرکشی آن است .از همین روست که خداوند نیروی «عصمت» را در کنار شهوت قیرار
داده تا به منزله یک ترمز ،در هنگامه انحراف و سقوط عمل کند و مانع از انجام گناه گردد.
معنای عصمت

«عصمت» در لیت به معنای «منع کردن و بازداشتن» است .از همین روست که وقتی شخصیی
أعص ْمتُُ ِالقرب َُة» 1.در اصطالح نیز به معنای «فیی
دهانه مشک آ را با نخ میبندد ،میگویدَ « :
الهی برای نگه داشتن همه بشر از گناه و گروه خاصی از بشر (انبیاء و أئمه) از گناه و خطا» اسیت.
«شرم و حیا» به عنوان خمیرمایه عصمت ،هدیه ویژه الهی به انسان است 2.عصیمت را میتیوان
به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم کرد.
عصمت عمومی و خصوصی

این رحمت الهی دارای دو بخش است که میتوان آنها را به عمومی و خصوصیی تقسییم کیرد.
عصمت خصوصی به پیامبران و امامیان دوازدهگانیه و حضیرت صیدیقه طیاهره اختصیا
دارد 3،ولی عصمت عمومی در نهان همه انسانهیا وجیود دارد؛ هیر هنید درجیات آن مختلیف
است .اولیای الهی به سبب نگسستن اصل آن و بیا تقیویتش ،مراحیل بیاالیی از آن را دارا بیوده و
هستند؛ مانند زینب کبری و نیز سلمان فارسی که عالمه مجلسی در توصیف او میگویید:
4
«او در درجهای نزدیک به عصمت ،بلاه در خود عصمت قرار دارد».
نیمنگاهی به افراد عادی و یا حتی مجرمان ،این مطلب را ت یید میکند .آنیان نییز همیه گناهیان را
مرتاب نمیشوند .مطاب آمارهای رسمی ،مجرمان حرفهای در مناسبتهایی هون میاه رمضیان
و محرم ،جرم کمتری مرتاب میشوند .نویسنده مفاهیم القرآن که به داشتن تخصیص در علیوم
 .1محمد بن احمد ازهری؛ تهذیب اللغة؛ ج،2
 .2ر.ک :مفضل بن عمر؛ توحید مفضل؛

.35 - 34

.79

 .3محمدحسن مظفر نجفی؛ دالئل الصدق لنهج الحق ؛ ج،4
حضرات معصومین

ذکر کرده است.

 .4محمدباقر مجلسی؛ مرآة العقول؛ ج،10

.80

 ،217هفیت دلییل بیر لیزوم عصیمت مطلی در

راههای پيشگيری از گناه(13  )1
1

مختلف اسالمی مشهور است ،؛من ت یید تقسیمبندی فوق ،تو؛یح مفیدی ارائه کیرده اسیت.
حافظ نیز بر همین اساس ،یک انسان معمولی به نام زلیخا را دارای عصمت عمیومی دانسیته کیه
عش به یوسف  ،باع شد پرده عصمتش دریده شود:
آن ُحسن روزافزونكهیوسفداشتدانستم  
من از 



 كهعشقازپردهعصممترمرونآردزلیخمارا 


اهلبیت

در دعاهای مختلف از جمله دعای کمیل ،آمرزش گناهانی را خواسته اند که باع

ِ ِ
يم؛ خداونیدا،
وبُال َِّتييَُُ ْه ِتيُُال ِِْ َص َُ
از بین رفتن پردههای عصمت میشوند« :اللَّه َّمُُا ْغف ْرُل َيُالذُّ ن َ

بیامرز برای من آن گناهانی را که پردههای عصمت را پاره میکنند» .این عبارت افیزون بیر دعیای
کمیل ،در صحیحه یعقو بن شعیب از امام صادق  2،صحیحه علی بن رئا کیوفی از امیام

کاظم  3و صحیحه سعد بن سعد از امام ر؛ا
مرحوم مالمحسن فی

نیز نقل شده است.

4

کاشانی درباره تقسیمبندی نعمتهای الهی مینویسد:

نعمتهای الهی ،یا مادی و یا معنوی است .نعمتهای مادی نیز دو بخش اسیت :نعمیت
نفع و نعمت دفع .نعمتهای معنوی هیم بیر دو قسیم مییباشید :نعمیت توفیی و نعمیت
عصمت .نعمت عصمت مانند :بیزاری از شرک و عصیان.

5

در کتا رحمت واسعه ،مجموعه سخنان آیتالله بهجت دربیاره سییدالشیهداء  ،هنیدین
مطلب پیرامون عصمت عمومی آمده است 6.تنظیمکنندگان کتا مذکور ،از مجموعه بیانیات آن
عالم عارف هنین نتیجهگیری کردند:
مطاب فرمودههای حضرت آیتالله بهجت  ،عصمت دو مرحله دارد :عصمت از خطیئیه
(گناه) و عصمت از خطا (اشتباه) و خطیئه .از ایین نظیر ،انبییای الهیی ،فاطمیه زهیرا
دوازده امام

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

 .1ر.ک :جعفر سبحانی؛ مفاهیم القرآن؛ ج،5
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،5
 .3همان؛ ج،4

.49
.219

.72

 .4محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب األحکام؛ ج،3
 .5محسن فی

و

کاشانی؛ منهاج النجاة؛

.95

.116

 .6ر.ک :محمدتقی بهجت؛ رحمت واسعه؛
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معصوم هستند ،اما عصمت از گناه ،به انبیا و اوصیا اختصیا

نمیییابید؛ بلایه بزرگیانی

دیگر همچون جنا زید بن علی و برخی اولیای الهی در عصرهای مختلیف بیودهانید کیه
عصمت از گناه داشتهاند؛ هر هند ممان اسیت دهیار اشیتباهاتی شیده باشیند .حضیرت
آیتالله بهجت درباره اماان به دست آمدن هنین عصیمتی مییفرمایید« :گیواه بیر ایین
مطلب آناه هر یک از ما ،مالف به ترک همه معاصی در همه جا و هر زمان تیا آخیر عمیر
هستیم .الزمه قسمی از این مطلب ،عصمت است و در این صورت ،آییا مماین اسیت کیه
همه مالف به امری باشند که برای غیر انبیا و اوصیا محاط است؟!».

1

انسانی که قدرت ترک نمودن مباح و ماروه را دارد ،تیوان اجتنیا از حیرام قطعیی و گنیاه را نییز
داراست .شهید اوط در این زمینه مینویسد« :صرف کردن زمان در کارهای مباح ،هر هند کیم
باشد ،خسران به حسا میآید؛ زییرا باعی کیم شیدن ثیوا و پیایین آمیدن درجیات معنیوی
میشود» 2.درباره مال عبدالله شوشتری که معاصر شیخ بهایی و عالمه مجلسی بود ،نقیل
میکنند« :در مقام موعظه فرزندش حسنعلی فرمود :فرزندم ،از زمانی که اساتیدم اجازه اجتهیاد
3
به من دادند ،کار مباح یا ماروهی انجام ندادم؛ حتی در خوردن ،آشامیدن ،خوابیدن و ازدواج».
نشانههای عصمت
 .1سخت بودن گناه

در منابع روایی ،فراهم نشدن مقدمات گناه به عنوان نوعی از عصمت نام برده شده اسیت؛ ماننید
نابینایی که نمیتواند نگاه هوسآلود به نامحرم داشته باشد یا شرابی که نیست تا بنوشید .هنانایه
امام علی فرموده استِ « :منُال ِِْصم ِةُ َِذُّ رُالْمِ ِ
اصي؛ 4آسان نبودن انجیام گناهیان ،بخشیی از
ََ
َ ْ َ َ
ِ
ِ
َ
ُعلَي ُ
َُ ْمي َ ِ
ُاه َ
ير َ
عصمت است» .در سخنی منسو به حضرت عیسی نیز آمده است« :أ ْكث ْ
ا ْل َف ْق ِرُ َف ِإ َّن ُِم َنُُال ِِْ ْص َم ِةُ َأ ْن ََُلُ َ ْق ِ َر َُعلَ َُماُ ِري ؛ 5زیاد حمد الهی بر فقر داشته باش؛ زییرا یایی از
اسبا عصمت ،این است که قدرت بر انجام هر آنچه اراده میکنی ،نداشته باشی».
ابنمیثم در شرح نهجالبالغه مینویسد« :از جمله وسایل عصیمت ،آن اسیت کیه انسیان وقتیی
 .1محمدتقی بهجت؛ رحمت واسعه؛ 62؛ پاورقی.2
 .2محمد بن جماطالدین مای عاملی؛ القواعد و الفوائد؛ ج.119 ،1
 .3محمدهاشم خراسانی؛ منتخب التواریخ؛ .194
 .4محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغه؛ حامت .535 ،345
 .5محمد بن عیسی ابن ابیفراس؛ مجموعه ورام؛ ج،2

.229

راههای پيشگيری از گناه(15  )1

دسترسی به گناه ندارد ،خود را به ترک گناه عادت دهد تا این حالت برای او به صورت ملاهای در
1
آید».
داستان نابینایی ابوبصیر ،صحابی مشهور امیام بیاقر

و معجیزه آن حضیرت در شیفا دادنیش،

میتواند تبیینکننده روایت علوی فوق باشد .ابوبصیر میگوید:
روزی به امام باقر
گفتم« :رسوطخدا

عرض کردم« :شما فرزندان رسوطخدا

هستید؟» .فرمود« :بلیه».

وارث تمامی انبیاست؟» .فرمود« :بله! تمیام علیوم آنهیا را بیه ارث

برده است» .گفتم« :شما تمام علوم رسوطخدا

را به ارث بیردهایید؟» .فرمیود« :بلیه!».

سپس فرمود« :ای ابابصیر! به من نزدیک شو!» .من به ایشیان نزدییک شیدم ،دسیتش را بیر
صورتم کشید و من زمین همیوار و کیوه و آسیمان و زمیین را دییدم .آنگیاه بیه مین فرمیود:
«دوست داری مثل اآلن که بینا شدی باشی ،در حالی که حسا و کتابت با خدا باشد و ییا
مثل ساب (نابینا) باشی و بهشت به صورت قطعی پاداشت باشید؟» .گفیتم« :دوسیت دارم
نیز دستش را بر صورتم کشید

مثل قبل نابینا باشم و بهشت برایم محبو تر است» .امام

و مثل قبل شدم و هیچ هیزی را نمیدیدم.
َ َ
علی بن حام که از راویان جریان فوق است ،میگوید« :این ماجرا را برای ابین ابییعمییر
2

گفتم .پاسخ داد :شهادت میدهم که این ماجرا مانند روز روشن ح است».
كممهزورمممردمآزارىنممرارم 
چگونهشكرایننعمتگمزارم  




چند پيام

سخن امام علی

در نهجالبالغه ،حاوی هند پیام مهم به ما و حاکمان است:

 .1فراهم نبودن زمینه گناه ،لطف خفی الهی برای انسان است؛ بنابراین نباید بیه هیر نداشیتنی ،بیا
دید منفی نگریست.
 .2اگر تیییر و؛عیت ساونت ،شیل و ...به دور شدن ما از گناه کمک میکنید ،الزم و ؛یروری
است.
 .3یای از آثار و برکات هجرت مسلمانان از ماه به مدینه یا از ماه به حبشه نیز همین بود کیه از
محیط شرک ی که آنها را به گناه مجبور میکیرد ی دور بماننید و خیدا را آزادانیه بنیدگی و عبیادت
 .1میثم بحرانی؛ شرح نهج البالغه؛ ج ،5
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،1

.411
.470
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کنند.

1

 .4حاکمان جامعه برای دور ماندن مردم از گناه باید کاری کنند که اسبا معصیت از میان آنهیا
برهیده شود و از طری

اقدامات ت مینی و تربیتی ،جامعه را از گناه دور دارند.

رهبر حایم جمهوری اسالمی در بیانیه گام دوم انقال  ،در تو؛یح سر فصل اخالق و معنوییت
نوشتند:
اخالق و معنویت ،البته با دستور و فرمان به دست نمیآید؛ پس حاومتها نمییتواننید آن
ً
را با قدرت قاهره ایجاد کنند ،اوال خود باید منش و رفتار اخالقی و معنیوی داشیته باشیند و
ً
ثانیا زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در این بیاره مییدان
دهند و کمک برسانند .با کانونهای ؛د معنوییت و اخیالق ،بیه شییوه معقیوط بسیتیزند و
خالصه اجازه ندهند که جهنمیها ،مردم را با زور و فریب جهنمی کنند.

 .2نعمت والیت

یای از اصحا امام صادق

که از برخورد غیر شیعیان گالیهمند بود ،به حضرت گفیت« :ای

فرزند پیامبر! مردم رفتار خوبی با ما ندارند ،ما را اذیت میکنند و نسبت به ما بی

و کینیه نشیان

میدهند و با طعنه و مالمت سخن میگوینید؛ گوییا میا شییعیان در زمیره مسیلمانان نیسیتیم».
امام

او را دلداری داد و فرمود« :آیا به خاطر این اتفاقات ،خدا را سپاس نمیگوییید و شیار او

محبیت میا خانیدان از قلیب و
را به جا نمیآورید؟! بدانید که شیطان هنگامی که از خارج کیردن
ِ

والیت ما ناامید شد ،شروع به تحریک مردم به حسدورزی و آز ِار
جان شما و از دور کردن شما از
ِ
ِ
شما کرد» .سپس بیه یایی دیگیر از نشیانههیای عصیمت ،یعنیی پاییداری شییعیان بیر والییت
اُو َه َبُلَك ْمُُ ِم َنُُال ِِْ ْص َم ُِة؛ پس خیدا را شیار
اَ َم
ُع َل َُم َ
واُاه َ
اهلبیت اشاره کرد و فرمودَ « :ف ْ
َِ
کنید بر عصمتی که به شما اهدا کرد (و به برکت آن عصیمت ،حمیالت شییطان و رفتیار میردم،
آسیبی به ایمان شما نمیرساند)» .سپس فرمود:
هر زمان این سختیها و دشواریها در نظرتان بزرگ و سنگین آمد ،به رنیجهیا و مشیاالتی
که بر ما و دیگر انبیا و اولییای الهیی وارد شیده اسیت ،بیاندیشیید .شخصیی از پییامبر
پرسییید« :سییختتییرین و سیینگینتییرین امتحانییات و بالهییا در دنیییا بییه هییه کسییانی وارد
میشود؟» .ایشان فرمود« :انبیا ،سپس اوصیای ایشان ،سپس ائمه و سپس مؤمنان؛ پس هر
 .1ر.ک :نساء.97 :

راههای پيشگيری از گناه(17  )1

ُ
کس از لحاظ درجه ایمان و مقام قیر الهیی بیاالتر باشید ،بیال و امتحیانش سیختتیر و
سنگینتر خواهد بود» .بدانید که خداوند برای ما و شما عیش و آسیایش نیا و بیه دور از
ِ
رنج و سختی را در آخرت برگزیده است (نه در دنیا)؛ همانطور که پیامبر فرمود« :دنیا،
زندان مؤمن و بهشت کافر است».

1

تخریب عصمت

این نعمت الهی به سبب گناهانی که انجام میدهیم ،تضعیف و تخرییب میشیود .در روایتیی از
امام زینالعابدین

به گناهانی که سبب پاره شدن این نعمت بزرگ الهی میشوند ،اشیاره شیده

است:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ينُ
يُماُي ْضيُُِالََّّيا َ ُم َ
الذُّ نوبُالَّتيُ َ ْهتُُالِْ َص َمُُش ْربُُال َْخ ْمر َُوُاللَِّبُبالْق َمار َُوُ َ َِاط َ
ِ
اللَّ ْغ ِوُوُال ِْمز ِ ِ
َ ِ
ِ
يب؛ 2نوشییدن مشیروبات مسیت
ُالر ْي ِ ُ
َ َ
اح َُوُذ ْكرُعيوبُالََّّا َُوُم َجال ََسةُأ ْهل َّ
کننده ،بازی کردن با آالت قمار ،خنداندن مردم به وسیله سخنان لیو و شوخیهیای نابجیا،
بازگو کردن عیب دیگران و همنشینی با انسانهای گنهاار.
تقویت عصمت

عصمت از گناه این قابلیت را دارد که توسط خودمان تقویت و یا بازسازی و ترمیم شود .برای این
کار ،راههایی وجود دارد:
 .1تقوی

ِ
ِ
ِ
َيُ َُب ِْي َ ُ
ُ َُوُز ْل َفي ُل َ
يَُ َيا َ
در بیانی زیبا فرموده استِ « :إ َّنُالتَّ ْق َوىُُع ْص َم ٌةُل ََُُف َ

امیرمؤمنان

َم َما ُِ؛ 3به درستی که تقوا سبب عصمت تو در دوران زندگانی و نزدیایات (به رحمیت الهیی)
بعد از مرگت خواهد شد».

 .2خوشنيتی

امام باقر

در اینباره فرموده استِ « :إ َذاُع ِلمُاهُ ِا َل َُسن ُِني ٍة ُِم َ ٍ
ِ ِ
يمة؛
ْ
َ َ ِ ََ
ْ َ َّ
ينُأ ََي ُا ْكتَ ََّ َفي ُُبالِْ ْص َ

 .1نعمان بن محمد ابنحیون میربی؛ دعائم اإلسالم؛ ج،1

.47

 .2محمد بن علی صدوق؛ معانی األخبار؛ ص.271
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ ص.225
 .4حسن بن محمد دیلمی؛ أعالم الدین؛ ص.331

4
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ُ
هنگامی که خدای متعاط از کسی حسن نیت ببیند ،او را در سایه عصمت خود قرار میدهد».
 .3عبرتآموزی

در حدیثی کوتاه از امام علی

ص َمة؛ 1عبرتآموزی (از دیگیران و
اإلع ِت َبارُي ْث ِمرُال ِِْ ُْ
آمده استْ « :

اطراف) باع عصمت میشود».
 .4صبر

در بخشی از نامه بینظیر امیرمؤمنان

به امام مجتبی

آمده است...« :التصبرُع َل ُالْم ْكير ِ
وُِ
َّ َ ُّ َ
َ

َي ِْ ِصمُُا ْل َقلْب...؛ 2به زحمت انداختن خود در صبر کردن هنگام نامالیمات ،سبب عصیمت قلیب
و روح انسان میگردد».

 .5ذکر کثير ،گریه و سحرخيزی

در حدیثی از رسوطخدا به سه مورد دیگر از عوامل تقویت عصمت اشاره شده است« :ثَ ََلثَي ٌةُ
ِ 3
مِصومونُُ ِمنُُ ِإب ِليسُُوُجَّ ِ ِ
ُهُوُالْباكون ُِمنُ َخ ْشي ِة ِ
اكر ِ ِ
ار؛
يِ ُ
ُاه َُوُالْم ْسيتَ ْغ ِفر َ
ودُِالذَّ ِ َ
َ ْ ْ َ َ
َ ِ
ونُ ِبا ْْلَ ْس َ
ون ِ َ َ َ ْ
َْ

ندگان برای خدا؛ گریه کننیدگان از تیرس
سه نفرند که از شر شیطان و لشارش در امانند :ذکر گو ی ِ

خدا ،استیفار کنندگان در سحرها».
 .6دعا

امام سجاد در ؛من  133خواسته خود در دعای عرفه ،به پیشگاه الهیی عیرض مییداردَ « :وُ
يُمنُ َأس ِرُالِْ َظ ِ
ِ ِ
وبُمِ ِ ِ
ِ
ِ
هبُُ ِليُُ ِعصم ًةُ ِني َِّ ِ
ياِ ُِم؛ 4و
يُم ُْ
ارم َ
نُ َخ ْش َيت َ
ْ َ ْ
ُ َُوُ َفكََّّ ْ ْ َ
يُع ْنُرك ِ َ َ
ُ َُوُ َ ْق َطَِّ َ
َ ْ

به من عصمتی هدیه کن که مرا به ترسیدن از (عذا ) تو نزدیک کنید و از ارتایا گناهیان جیدا
نماید و از گرفتار شدن به گناهان بزرگ رهایم سازد».
در دعای رسیده از سوی امام زمان

برای خواندن در ماه رجب نیز میخیوانیم... « :و ِ
يم ََّاُ
َ ْ
ُاعص ْ

ِم َنُالذُّ ن ِ
وبُ َخ ْي َرُال ِِْ َصم...؛ 5خدایا! ما را از گناهان ،معصوم بگردان با بهترین عصمتها».
 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ ص.50
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج 207 ،74و .227
 .3حسن بن محمد دیلمی؛ إرشاد القلوب؛ ج.196 ،1
 .4امام زینالعابدین ؛ صحیفه سجادیه؛ دعای .226 ،47
 .5محمد بن حسن طوسی؛ مصباح المتهجد؛ ج.804 ،2

راههای پيشگيری از گناه(19  )1

يُفي ِ ُِمنُالر َُم ِ
در روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان نیز اینگونه دعا میکنیم« :اللَّهمُ َغ ِّش َِّ ِ
ية َُوُ
َّ
َ َّ ْ َ
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يبُالتهم ِ
يُمينُ َغ ِ
يُفي ِ ُالتو ِفيقُُوُال ِِْصم َة ُو َُطهرُ َق ْل ِب ِ
ارز ْق َِّ ِ
ياه ِ
ين؛
ُيياُرَيمياًُ ِبِبيادُِالْميذْ ن ِب َُ
ية
ْ
َ
ْ
ُّ َ َ
َّ ْ َ َ ْ َ َ ِّ ْ

خداوندا! در این روز مرا با رحمت خود فیرا گییر و توفیی و عصیمت را روزیام کین و دلیم را از
تاریایهای بدگمانی پاکیزه گردان؛ ای مهرورز به بندگان گناهاار».
در بخشی از مناجات مفصل و زیبایی است که منسیو بیه امیام سیجاد

و بیه نیام مناجیات

ِ
ِ
يطه ِ
ِ
انجیلیه مشهور است ،میخوانیمَ « :أس َأل ِ
ينُُ
ياد ِةُ َأ ْن َش َ
ْ َ
يط َه َ
ُُم َنُالشَّ َه َادةُ َأ ْق َس َ َ َ
اوووُوُم َ
ينُالِْ َب َ
اُوُم َ
ال ِِْ ْص َم ِةُ َأ ْك َفا َها ...؛ 2از تو عادالنهترین شهادت دادنها و بانشیاطتیرین عبیادتهیا و کیافیتیرین

عصمتها را درخواست میکنم».

فهرست منابع

 .1ابن أبیالحدید ،عبدالحمید بن هبةالله؛ شقرح نهقجالبالغقه؛ هیا اوط ،قیم :ماتبیة آیةاللیه
المرعشی النجفی1404 ،ق.
 .2ابن أبیفراس ،مسعود بن عیسی؛ تنبیقه الخقواطر و نزهقة النقوا ر المعقروم بمجموعقة ورام؛
ها اوط ،قم :ماتبه فقیه1410 ،ق.
 .3ابنحیون میربی ،نعمان بن محمد؛ دعائم اإلسالم؛ هیا دوم ،قیم :مؤسسیه آطالبییت ،
1385ق.
 .4ابنطاووس ،علی بن موسی؛ اإلقبال باألعمال الحسنة؛ ها اوط ،قم :دفتر تبلییات اسالمی،
1376ش.
 .5ابنمشهدی ،محمد بن جعفر؛ المزار الکبیر؛ ها اوط ،قم :جامعه مدرسین1419 ،ق.
 .6ازهری ،محمد بین احمید؛ تهقذیب اللغقة؛ هیا اوط ،بییروت :دار احییاء التیراث العربیی،
1421ق.
 .7امام زینالعابدین  ،علی بن حسین؛ صحیفه سجادیه؛ قم :الهادی1376 ،ش.
 .8انصاریان ،محمد تقی؛ مرجع متقین؛ ها اوط ،قم :انتشارات انصاریان1394 ،ش.
 .9بحرانی ،میثم بن علی؛ شرح نهج البالغه؛ ها دوم[ ،بیجا] :دفتر نشر کتا 1404 ،ق.
 .1علی بن موسی ابنطاووس؛ اإلقبال بألعمال الحسنة؛ ج،1
 .2همان ،ج،91

.155
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 .10بهجت ،محمد تقی؛ رحمت واسعه؛ ها ششیم ،قیم :مؤسسیه فرهنگیی هنیری البهجیة،
1395ش.
 .11تمیمی ِآمدی ،عبدالواحد بن محمد؛ غررالحکم و دررالکلقم؛ هیا دوم ،قیم :دار الاتیا
اإلسالمی1410 ،ق.
 .12خراسانی ،محمد هاشم؛ منتخب التواریخ؛ تهران :کتابفروشی علمی[ ،بیتا].
 .13دیلمی ،حسن بن محمد؛ ارشاد القلوب؛ ها اوط ،قم :شریف ر؛ی1412 ،ق.
 .14یییییی ،یییییییییییییییییی؛ أعقالم القدین فقی صقفام المق منین؛ هیا اوط ،قیم :مؤسسیة
آطالبیت 1408 ،ق.
 .15سبحانی ،جعفر؛ مفاهیم القرآن؛ ها ههارم ،قم :مؤسسة اإلمام الصادق 1421 ،ق.
 .16شریف الر؛ی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صیبحی صیالح؛ هیا اوط ،قیم:
هجرت1414 ،ق.
 .17صدوق ،محمد بن علی؛ معانی األخبار؛ ها اوط ،قم :جامعه مدرسین1403 ،ق.
 .18طوسی ،محمد بن حسن؛ مصباح المتهجد و سالح المتعبد؛ هیا اوط ،بییروت :مؤسسیة
فقه الشیعة1411 ،ق.
 .19ییییییی ،یییییییییییییییی؛ تهذیب األحکقام؛ هیا ههیارم ،تهیران :دار الاتیب اإلسیالمیة،
1407ق.
 .20فی کاشانی ،محسن؛ منهاج النجاة؛ ها اوط ،قم :المرکز العالمی للدراسات االسالمیة،
1411ق.
 .21کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تصحیح علی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ هیا
ههارم ،تهران :دار الاتب اإلسالمیة1407 ،ق.
 .22مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ ها دوم ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی1403 ،ق.
 .23یییییییی ،یییییییییی؛ مرآة العقول؛ ها دوم ،تهران :دار الاتب اإلسالمیة1404 ،ق.
 .24مظفییر نجفییی ،محمیید حسیین؛ دالئققل الصققدق لققنهج الح ق ؛ هییا اوط ،قییم :موسسییة
آطالبیت 1422 ،ق.
 .25مفضل بن عمر؛ توحید مفضل؛ ها سوم ،قم :داوری[ ،بیتا].
 .26مای عاملی ،محمد بن جماطالدین؛ القواعد و الفوائد؛ ها اوط ،قیم :کتابفروشیی مفیید،
[بیتا].

راههای پیشگیری از گناه()2
(جریمه حکیمانه ،بخشودن نیت گناه ،الگوهای عملی ،محبت اهلبیت  ،توبهپذیری)
*

حجتاالسالم والمسلمین علیخادمی 


اشاره

در بخش اوط ،یای از مهمترین راهاارهای حضرت ح بیرای پیشیگیری از گناهیان بییان شید.
اکنون پنج مورد دیگر به صورت مختصر و فشرده بیان میشود.
 .1جریمه حکيمانه

از دورترین دوران زندگی بشر برای پیشگیری از وقوع جرم ،جریمه و قانونهای کیفری و؛ع شیده
است .کیفرهای جزایی ،یای از مهمترین عوامل ایجاد ترس در برابر انجیام جیرم اسیت و نقیش
مهمی در کاهش مفاسد و جرایم دارد .آیین اسالم که تمام مقررات الزم برای انسیان را در بیر دارد
و قوانین آن برای جلب مصلحت و دفع مفسده به نفع بشیر و؛یع شیده اسیت ،جزاهیای دقیی ،
عادالنه و مؤثری را مقرر کرده تا از رهگذر آن ،جرمهای بعدی کاهش یابد؛ جرمهایی که مماین
است توسط فرد مجرم و یا دیگران اتفاق بیفتد .با دقت عاقالنه میتیوان رحمیت الهیی را در ایین
دستورات مشاهده کرد.
اجرای حد الهی ،هم برای مجرم و هم دیگران رحمت است .دیگران با دیدن آن ،از گناه منصیرف
میشوند و مجرم نیز از دو جهت مشموط رحمت خفیه حضرت ح میشود .از سیویی اجیرای
ُ
حد ،سبب تطهیرش میشود .حمران میگوید :از امام باقر پرسیدم« :کسی که حد رجم بیر او
جاری شده است ،آیا در قیامت نیز دوباره عقا خواهد شد؟» .حضیرت فرمیودِ « :إ َّن ِ َ
يرُُ
َ
ُاهُأ ْك َ
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم.
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ُ؛ 1خداوند کریمتر از آن است» .از سوی دیگر باع میشود آن گناه و حتی گناهان دیگر
ِم ْنُ َذ ِل َُ
در آینده زندگیاش تارار نشود و بار گناهانش کاهش یابد .امام موسیی کیاظم
َْ

ْ َ
ض َب ْع َد َم ْو ِتها 2»...فرموده است:
«ُ ...ی ْحيِ اْلر

در تفسییر آییه

ياُاْلَرُ ِ ِ
ُإل َْ َييا ِ ُال َِْي ْ ِل َُوُ
ل َْي َسُي ِْ ِي َيهاُ ِبا ْل َق ْط ِر َُوُل َِك ْنُُ َي ْب َِثُُ ِ ُ
اهُ ِر َج ًاَلُ َفي ِْي َ
ونُال َِْ ْ َلُ َفت ِْ َي ْ ْ
ِ
يُاْلَر ِ ِ
ِِ َ ِ
ِ
ُص َباًَُا؛ 3منظور این نیسیت کیه خداونید
ُُم َنُا ْل َق ْط ِرُ َأ ْر َبِ َ
َإل َق َامةُال َِْ ِّ ُِهُأ ْن َفعُف ْ ْ
ين َ
زمین را به وسیله باران زنده میکند؛ بلاه مردانی را بر میانگیزد که عدالت را احییا کننید و
ً
زمین با احیای عدالت ،زنده میشود و قطعا اقامه عدط در زمین ،از ههل روز باران نافعتیر
است.

خودجریمهای

نقش جریمه و کیفر در بازداشتن از خطا ،به قدری است که عالمان علم اخالق به صورت جدی
به خودجریمهای سفارش میکنند .در حاالت مرحوم آیتالله العظمیی بروجیردی نقیل شیده
است« :زمانی که در بروجرد بودند ،نذر کردند اگر خشم و عصبانیت خود را کنترط ناردنید و بیه
دیگران تندی نمودند ،یک ساط روزه بگیرند .روزی به یای از شاگردان خود ی به خیاطر اینایه آن
شاگرد مطالب غیر منطقی و بیارتباط با مو؛وع درس میگفت ی تندی نمودند .پیس از آن ،ییک
ساط روزه گرفتند تا نذر خود را ادا کنند».

4

 .2بخشودن نيت گناه

مرحله قبل از ارتاا گناه« ،نیت و قصد» آن اسیت .اگیر انسیان خیود را از فایر کیردن دربیاره
معصیت دور ناند ،کم کم مرتاب آن نیز میشود .داشتن نیت گناه ،نشانه جرأت و جسیارت در
برابر خال متعاط است .مرحوم شیخ انصیاری در ابتیدای کتیا رسقائل و در مبحی تجیری
(نیت گناه بدون انجام اصلش) ،دو نوع دلیل قرآنی و روایی درباره عقیا داشیتن ییا نداشیتن آن
مطرح میکند :دالیلی که بر عقا داللت دارد و دالیلی که گویای عفو الهی نسبت به آن اسیت.
 .1محمدبن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2
 .2روم.19 :
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،7

.443
.174

 .4خبرگزاری رسمی حوزه؛ «ماجرای یک ساط روزه پشت سر هم آیتالله العظمی بروجردی »؛ .1398/02/21
https://www.hawzahnews.com/news/491803
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سپس دو شیوه برای جمع کردن میان آن ادله ذکر میکند 1.ناته قابل توجیه ایین اسیت کیه حتیی
مطاب دالیل دسته دوم ،گنهاار استحقاق عقا را پییدا کیرده اسیت ،ولیی فضیل الهیی باعی

َُْ
ُ
ُ
آمرزشش شده است .از جمله دالیل مذکور ،این آیه شریفه استَ ...« :و ِإ ْن ت ْب ُدوا ما في أنف ِسـُ ْْ
َأ ْو ُت ْخ ُف ُ
وه ُ
حاس ْب ُُ ْْ ِب ِه َّالل ُه 2:...اگر آنچه را در دط دارید ،آشاار سازید یا پنهان ،خداوند شیما را
ی
ِ

بر طب آن محاسبه میکند» .رسوطخدا

ِ ِ
اُعلَي ُ
نیز فرموده استِ « :إ َذاُا ْلتَ َق ُالْم ْسل َمانُ ِب َس ْي َف ْي ِه َم َ

مسلمان شمشیر به دست ،با یادیگر روبیهرو شیوند
ار؛ وقتی دو
َغ ْي ِرُسََّّ ٍةُا ْل َقا ِل َُوُال َْم ْقتولُُ ِفيُُالََّّ ُِ
ِ

و یای از آنها دیگری را باشد ،قاتل و مقتوط به جهنم میروند» .گفته شد« :ای رسوطخدا! قاتل
َل؛ 3هون او نیز نیت کشیتن
که معلوم است؛ مقتوط هرا جهنمی میشود؟» .فرمودِْ « :لَنَّ ُ َأ َر َادُ َقتْ ً ُ

دیگری را داشت».

در دنیای کنونی با کسی که قصد کودتا داشته باشد ،هر هند هنوز کودتا را عملیاتی نارده باشید،
برخورد تندی میکنند؛ ولی خدای مهربان از نافرمانی و بیحرمتی ما نسبت به خیودش گذشیت
میکند و با ایناه میتواند برای نیت گناه جزایی در نظر بگیرد ،ما را با عفو خودش میورد لطیف و
تشوی قرار میدهد تا شاید از همین گام اوط به عقب برگردیم و مرتاب اصل گناه نشویم.
برجستهترین صفت انبیای الهی در قرآن ،تقواست؛ هناناه درباره حضرت یحیی

میفرمایید:

ِ
ُكانُ َ ِق ًّيًُا 4:و رحمت و محبتی از ناحیه خود بیه او بخشییدیم و پیاکی
َّاُو َُزكا ًة َُو َ
ََُّاناًُم ْنُ َل ن َ
« َو َ
(دط و جان)؛ و او پرهیزگار بود».

مفسران ،تقی بودن این پیامبر الهی را به «دوری او از گناهیان» و نییز «نییت گنیاه نداشیتن» معنیا
نمودهاند؛ 5هرا که باالترین مرتبه تقوا که از آن به ورع تعبیر میشود« ،دوری کردن از نیت و قصید
معصیت» است .امیرمؤمنان علی

؛من روایتی مفصل که به ذکیر فضیایل پییامبر اعظیم

پرداخته است ،میفرماید:
 .1مرتضی انصاری؛ فرائد األصول؛ ج،1
 .2بقره.284 :

.48

 .3محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب األحکام؛ ج،6

.174

 .4مریم.13 :
 .5محمد بن محمد ر؛ا قمی مشهدی؛ کنز الدقائ ؛ ج،8

.204
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پروردگار متعاط به رسوط خود فرمود :هر کار نیای از امتهای ساب  ،یک حسنه داشیت و
در برابر هر گناهی نیز یک سیئه برایشان نوشته میشد و این از سختیهیای آنیان محسیو
میشد؛ ولی برای امت تو آن را تیییر دادم و هر کار نیای از افراد امت تو را ده برابر پاداش و
هر گناهی از آنان را فقط یک سیئه مقرر کردم .در امتهیای گذشیته اگیر کسیی نییت کیار
خیری داشت ،ولی آن را به مرحله عمل نمیرساند ،هیچ حسنهای برایش ثبیت نمییشید و
هنانچه موف به عمل کردن به آن نیت خیر میگشت ،یک حسنه محسیو مییشید؛ ولیی
امت تو اگر نیت خیری داشته باشند ،هنانچیه موفی بیه عمیل کیردن نشیوند ،ییک حسینه
برایشان محسو خواهد شد و در صورت عمل به آن ،ده حسنه برایشان ثبت میشود و این
از سختیهای امتهای پیشین بود که از امت تو برداشتم .در امیتهیای سیاب اگیر کسیی
نیت گناهی میکرد ،ولی اصل گناه را انجام نمیداد ،ثبت نمیشد و اگر انجام میداد ،ییک
گناه برایش نوشته میشد؛ ولی اگر امت تو قصد گناهی کنند ،ولی آن را انجام ندهنید؛ ییک
حسنه برایشان ثبت میشود .این نیز دستور سختی برای امتهای پیشین بود که از امت تیو
برداشتم...

1

 .3الگوهای عملی

خداوند حایم و مهربان ،بشر را به وسیله قرآن و سیخنان پییامبر و اهلبییت بیه بهتیرین
شال هدایت کرده است .در ابتدای سوره کهف ،قرآن را به «قییم بیودن» توصییف کیرده اسیت؛
یعنی این کتا با توجه به محتوای جامعی که دارد ،سرپرستی بشر را به درستی انجام خواهد داد.
روایات معصومین ی که در کتا کافی 16 ،هزار مورد از آنها جمیعآوری شیده اسیت ی بیه
خوبی هدایتگری قرآن را کامل نموده است .با این حاط لطف الهی تا آنجا پیش رفته کیه افیزون
بر این دو گنج گرانبها ،ماملی را نیز در کنار آن دو قرار داده تا سیریعتیر و کامیلتیر بیه مقصیود
برسیم و آن مامل ،هیزی جز «سیره و سبک زندگی حضرات معصومین » نیست .عصیمت
کامل و ویژهای که در وجود آن دردانههای آفرینش نهادینه شده است ،اعماط بزرگ و کوهکشان
را نقشه راه عملی بشریت قرار داده است.
آیه صادقین ،نمونهای از دستورات قرآنی است که اهلبیت
 .1احمد بن علی طبرسی؛ االحتجاج علی اهل اللجاج؛ ج،1
 43و ج،17

.290

بهتیرین و کامیلترین مصیداق آن

221؛ محمد بیاقر مجلسیی؛ بحقار األنقوار؛ ج،10

راههای پيشگيری از گناه(25  )2

َ

ُ

ُ

ُ

َّ
َّ
ُ
َ
َّ
ُّ َ َّ َ
ذین َ
قین 1:ای کسیانی کیه ایمیان آوردهایید! از
آمنوا اتقوا الل َه َو كونوا َم َع الص ِاد
هستند« :یا أیها ال

(مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید و با صادقان باشید» .فخر رازی ،مفسر شهیر اهلتسنن ،افزون بر

ایناه معتقد است «صادقین» باید معصوم باشند؛ بر این باور است کیه ایین آییه بیه عصیر نبیوی
اختصا

ندارد و در هر عصری الزم است «صادق معصوم» وجود داشته باشد تا میردم بتواننید

امر الهی را در همراهی با او عمل نمایند« :خداوند مؤمنان را به همراه بودن با صادقین دستور داده
است .بنابراین ،آیه بر این داللت دارد :آنهایی که جایزالخطا هستند ،باید به کسی اقتدا کننید کیه
معصوم از خطا باشد تا در پرتو او از خطا مصون بمانند ،و این معنا در هیر زمیانی خواهید بیود و

2
َ
اُم َعُُ
هیچ دلیلی بر اختصا آن به عصر پیامبر نداریم» .امیرالمؤمنین فرموده اسیت« :أنَ َ
3
ِ
ِ
ِ ِ ِ
رس ِ
ُعلَ ُال َِْو ِ
يل َُع َملَ ََّيا؛
ولُُ ِ ُِ
اُوُل َْي ِْ َم ْ
ُُ َف َم ْنُ َأ َر َاد َناُ َفل َْي ْأخذْ ُ ِب َق ْول ََّ َ
صُو َُمِيُع ْت َر َ
اهُ َ
اي َ
َ
ْ
يُوُس ْب َط َ

من به همراه عترتم و دو سبطم با رسوطالله

بر حیوض کیوثر اشیراف دارییم .هیر کیس میا را

میخواهد ،باید گفتار ما را بگیرد و به عمل ما عمل کند» .امام صادق
به مفضل ،؛من دستهبندی شیعیان از نظر محبت به اهلبیت

نیز در حیدیثی خطیا

به سه گروه ،دوستداران واقعی

يالف ِ
را اینگونه معرفی کرده است« :و ُِفر َق ٌةُ َأَبو َناُوَُ ِفظواُ َقولََّاُوُ َأ َطاعواُ َأمر َناُوُلَيمُي َخ ِ
واُف ِْلَ ََّياُ
ْ َ َ
َْ َ ْ
َ ْ َ ُّ َ َ
َفأول َِئ ِ
اُوُنَ ِْن ُِم َّْه ُْم؛ 4و گروهی دیگر ما را دوست دارند و سخن ما را حفیظ ،و فرمیان میا را
َ
ُُمََّّ َ

پیروی میکنند و با کار ما مخالفت نمیکنند .اینان از ما هستند و ما از آنانیم».
 .4محبت اهلبيت

یای دیگر از تدابیر حایمانه حضیرت حی بیرای دور کیردن بنیدگانش از معصییت ،قیرار دادن
محبت اهلبیت

به عنیوان تنهیا اجیر رسیالت پییامبر

اسیت .خداونید دربیاره ایین اجیر

میفرمایدَ « :أ ْم َت ْس َئ ُل ُه ْْ َأ ْج ًرا َف ُه ْْ م ْن َم ْغ َرم ُم ْث َق ُل َ
ون 5:آییا تیو از آنهیا پاداشیی بیر ادای رسیالت
ِ
ٍ
ُ ْ َ ْ َُ ُ ْ َ َ
ْ
ـه
خواستهای که بر دوش آنها سنگینی میکند؟!» .در آیه دیگری میفرماید« :قل ال أسـئلُْ علی ِ
 .1توبه.119 :
 .2محمد بن عمر فخر رازی؛ التفسیر الکبیر؛ ج ،16
 .3محمد بن علی صدوق؛ الخصال؛ ج،2

.424

 .4حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛
 .5ر.ک :طور40 :؛ قلم.46 :

.220
.514
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َ

َّ

َ

ُ

أ ْج ًرا ِإال ْال َم َو َّدة ِفي ْالق ْربی 1:بگو من از شما پاداشیی نمییطلیبم ،جیز دوسیتی خو یشیاوندانم».
ُ

َ

َ

َ

همچنین فرموده است« :ق ْل ما َسأ ْل ُت ُُ ْْ ِم ْن أ ْج ٍر ف ُه َـو َل ُُ ْـْ 2:بگیو هیر اجیر و پاداشیی از شیما

خواستم ،برای خودتان است».

در آیه نخستین ،هر گونه اجر و پاداشی را در برابر زحمات پیامبر

منتفی میدانید و آن را یایی

از نشانههای صداقتش برمیشمرد .آیه دوم که اجر معنوی مودت خاندان پیامبر

را از همگیان

میطلبید ،نشان از آن دارد که در آیه پیشین ،اجر مادی منتفی شده بود ،نه هر اجری .آیه سیوم نییز
حاایتگر اوج رحمت و تالش الهی برای هدایت بشیر اسیت کیه همیان اجیر معنیوی را ؛یامن
هدایت انسانها قرار داد؛ یعنی مودت ذیالقربی که به جریان امامت و والیت میانجامد و خیط
نبوت را زنده نگاه میدارد ،میوهای جز استمرار هدایت بشر در پی نخواهد داشیت .هنانایه امیام
ونُ ِبي ِ ُوُ ََّج َ ِ
ِ ِ
ينُ
يم ُ َ ْهتَي َ
َ ْ
يونُم ْ
أجرُال َْم َو َّدةُالَّذيُل َْمُ َأ ْس َألْك ْمُ َغ ْي َرُِ َفه َوُلَك ْ
باقر فرموده استْ « :
َعذَ ِ
اب َُُي ْو ُُِال ِْق َي َام ُِة؛ 3معنای سخن خدا این است :مودتی که من از شما غیر از آن را به عنیوان میزد

رسالت نخواستم ،به نفع خود شماست؛ زیرا بیه وسییله آن هیدایت مییشیو ید و از عیذا روز

قیامت نجات پیدا میکنید».
به واقع یای از مهمترین آثار محبت ،توانیایی فاصیله گیرفتن از گناهیان و روی آوردن بیه بنیدگی
حضرت ح است و معنای این سخن پییامبر

ًُعلَي ُُ
بهتیر روشین میگیرددَ « :أ ْث َبيتك ْمُُ َقي َ ما َ

الصر ِ
اطُ َأ َش ُّ ك ْمَُ ِبا ًُِْلَ ْه ِل َُب ْي ِتيُ؛ 4پابرجاترین شما بر صراط ،کسی است که محبتش به اهیلبییت
ِّ َ

من بیشتر باشد» .بنابراین هر هه محبت به اهلبیت پییامبر

بیشیتر باشید ،دوری از نافرمیانی

حضرت ح نیز بیشتر خواهد شید و بیه ایین وسییله ،امیان از لییزش بیر صیراط روزی محیب
میگردد .درباره این محبت و مودت هند ناته قابل توجه است:
 .1مراد از مودت ،دوستی خاصی است که آثار ظاهری مانند معرفت و ت ثیرپیذیری از محبیو را
به دنباط دارد؛ زیرا دوست داشتن عادی و معمولی نمیتواند اجر رسالت باشد؛ اجری که خداوند
 .1شوری.23 :
 .2سب .47 :
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،8

.379

 .4محمد بن علی صدوق؛ فضائل الشیعه؛

.6

راههای پيشگيری از گناه(27  )2

آن را تعیین نموده و پاداش سختترین دورانهای نبوت در طوط تاریخ بوده است .در واقع هیدف
ُ
اصلی از تعیین این اجر« ،مرجع قرار گرفتن قربی» برای استمرار هدایت بشر است.
 .2مودت نسبت به اهلبیت

 ،پرتو و مقدمهای برای محبت ورزیدن به محبو اهلبییت

ينُ
َيم َُيك ْ
یعنی پروردگار عالم است .از همین روست که در مناجات شعبانیه میخوانیمِ « :إل َِهييُل ْ
ٍ
تُ َأي َق ْظت َِّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُ؛ 1خداونیدا ،بیرایم نیرو ییی نیسیت
يُل َم َِبَّ ِت َُ
ُع ْن َُم ِْص َيت َ
يُو ْق ْ َ
ُ ُِإَلُف َ
يَُ ْو ٌلُ َف َأ ْنتَق َلُ ِب َ
ل َ

که خود را به وسیله آن از عرصه نافرمانیات بیرون ببرم ،مگر آنگاه که به محبتت بیدارم سازی».

 .3صفحات تاریخ مملو از جریانهای گوناگونی است که نقش محبت ورزیدن به اولییای الهیی
در ترک گناه را ملموس میکند .ماجرای زهیر بن قین بجلی که در گناه و انحراف غیرق بیود ،تنهیا
ُ
یک نمونه از این موارد است .روز تاسوعا که لشار ایمان و کفر آماده نبرد شدند ،عیرو بین قییس
َّتُعَّ ناُعثمانياًُفماُلُ؛ تو نیزد میا عثمیانی
فرمانده سوارهنظام سپاه ابنسعد ،به زهیر گفت« :ك َ
بودی (عثمان را مظلوم و قاتلش را علی میدانستی) ،هرا اینقدر تیییر کردی؟!» .زهیر پاسخ داد:
ياُرَُأيتي ُ
َّيُوُ ِإيياُِ َُُفلَُ ِم َُ
الطريقُج َُم َُِ َُ
َُ
نُ
لك ُْ
ُوُ ُِ
َل َُ
سُْي ُِ
اهُماُ َُكُتَُْبتُإل ُاُْلُِ َُ
« َُو ِ ُِ
نُ َُوَُلَُُأ ُْر َُسُْلتُُإلَُُْي ُُِ َُرسُو ً
ُاه ...؛ 2به خدا سوگند من (بر خالف تو) نامهای به حسین ننوشیتم و پیایی بیه
َُذكَُ ُْرتُُِب ُُِ َُرسو َل ِ ُِ
سویش نفرستادم ،اما مسیر راه ما را به هم رسانید .هنگامی که او را دیدم ،به ییاد رسیوطخیدا
افتادم.»...
ِمهرپاكاندرمیانجماننشمان  


دلمرهاالرمهمهمردلخوشمان  3
ِ


 .5توبهپذیری

در توبیه بیرای همیه مجرمیان وجیود دارد ،نقیش
یای از مهمترین حامتهایی که در باز بودن ِ
بازدارندگی آن در پیشگیری مجرم نسبت به گناهان آتی اوست .نگاهی به زنیدگانی توبیهکننیدگان
مشهور تاریخ ،گویای ت ثیر شگرف توبه در پیشگیری از گناهان است .اگر فضیل بن عیاض موف
نمیشد که توبه کند ،امواط بسیاری به غارت میرفت ،مسافران بسیاری آواره میشدند و دطهیای
بسیاری میشاست .در زندگینامهاش نقل شده است:
 .1علی بن موسی ابنطاووس؛ اقبال االعمال ،ج.298 ،3
 .2احمد بن یحیی بالذری؛ أنساب األشرام؛ ج.184 ،3
 .3جالطالدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر اوط ،سایت گنجور.
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh/34
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در شبی که آن دگرگونی عجیب در او پدید آمد ،سرگردان و منقلیب شیده بیود .گیذرش بیه
کاروانسرایی افتاد که کاروانی در آن استراحت میکرد .در گوشهای سر به گریبان ،بر گذشته
آلوده خود افسوس میخورد .کاروانیان درباره سیاعت حرکیت سیخن مییگفتنید .یایی از
کاروانیان میگفت :امشب حرکت کنیم .دیگری گفت :به صالح نیست که امشیب حرکیت
کنیم ،بگذارید هوا روشن شود؛ زیرا فضیل بر سر راه است و خطر او ،قافله را تهدید میکند
.این سخن ،آتشیی در دط فضییل بیر افروخیت و از اینایه جناییات او ایین هنیین میردم را
مضطر و پریشان ساخته است ،به شدت مت ثر شد و بیاختیار از جیا برخاسیت و گفیت
:مردم! بدانید من فضیل بن عیا؛م .آسودهخاطر باشید که فضیل دیگر دزدی نمیکند و سیر
راه را بر کاروانیان نمیبندد .او به درگاه خدا بازگشته و از گناه خود ،توبه کرده است.

1

ّتواب در قرآن

در  35آیه ،توبه خداوند به سوی بندگانش مطرح شده است که یازده میورد آن بیا کلمیه «تیوا »
است .ناته قابل ت مل آناه در بیشتر آن آیات یازدهگانه پس از توا  ،رحیم بودن پروردگار مطیرح
َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ
ـیُ ْْ
شده است؛ مگر در آیه دهم سوره نور که حایم بودنش را آورده است« :و لو ال فضل الل ِه عل
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َّ
الل َه َت َّو ٌ
اب َح ٌ
ُیْ 2 :و اگر فضل و رحمت خیدا شیامل حیاط شیما نبیود و اینایه او
و رحمته و أن
توبهپذیر و حایم است( ،هرگز از شقاوت رهایی نداشتید و همیشیه بیه معصییت و خطیا دهیار
بودید و به خاطر جهالت ،نظام امورتان مختل میگشت)» .شاید بتوان مهمترین پیام قیرار گیرفتن
کلمه حایم پس از توا را اثر بازدارندگی توبه دانست که خداوند حایم بیه مقتضیای حامیت
3
خویش ،راه توبه را به همین جهت باز گذاشته است.
شاید بتوان گفت یای از حامتهایی که در نپذیرفتن توبیه محتضیر وجیود دارد4،همیین ناتیه
است؛ یعنی کسی که در واپسین روزها یا لحظات عمرش توبه میکند ،اثر بازدارنگی بر توبیهاش
بار نمیشود .درباره هرایی حذف جوا «لو» در آیه شریفه ،مفسران گفتهاند« :به خاطر عظمیت
جوا بود؛ یعنی ظرفیت محدود کلمات نمیتوانست مفهوم واقعی آن جوا را برساند»5.
 .1ر.ک :احمد بن محمد ابنخلاان؛ وفیام األعیان؛ ج،4
 .2نور.10 :
 .3ر.ک :محمد طاهر ابنعاشور؛ التحریر و التنو یر؛ ج،18
 .4ر.ک :نساء.18 :
 .5محمود بن عبدالله آلوسی؛ روح المعانی؛ ج ،9
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گممربورممهمممردكارگ ممهكممارندممودى  


وربورهندودىكهدرفمی
ِ


گشمودى  

ِّ
اوراكهرهسرحركمرمراهنممودى 


زنگغمازآیی هعاصیكمهزدودى 


فهرست منابع
کتب

 .1ابنخلاان ،احمد بن محمد؛ وفیام األعیان؛ ها اوط ،قم :شریف ر؛ی1364 ،ش.
 .2ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول؛ ها دوم ،قم :جامعه مدرسین1404 ،ق.
 .3ابنطاووس ،علیی بین موسیی؛ اقبقال االعمقال؛ هیا دوم ،تهیران :دار الاتیب االسیالمیه،
1409ق.
 .4ابنعاشور ،محمد طاهر؛ التحریر و التنو یر؛ ها اوط ،بیروت :مؤسسة التاریخ العربی1420 ،ق.
 .5انصاری ،مرتضی؛ فرائد األصول؛ ها نهم ،قم :مجمع الفار1428 ،ق.
 .6آلوسی ،محمود بن عبدالله؛ روح المعانی؛ ها اوط ،بیروت :دار الاتب العلمیة1415 ،ق.
 .7بالذری ،احمد بن یحیی؛ أنساب األشرام؛ ها اوط ،بیروت :دار الفار1417 ،ق.
 .8فخر رازی ،محمد بن عمر؛ التفسیر الکبیر؛ ها سیوم ،بییروت :دار إحییاء التیراث العربیی،
1420ق.
 .9صدوق ،محمد بن علی؛ الخصال؛ ها اوط ،قم :جامعه مدرسین1362 ،ش.
 .10یییییی ،ییییییییییییییی؛ فضائل الشیعه؛ ها اوط ،تهران :اعلمی[ ،بیتا].
 .11طبرسی ،احمد بن علی؛ اإلحتجاج علی أهل اللجاج؛ هیا اوط ،مشیهد :نشیر مرتضیی،
1403ق.
 .12طوسی ،محمد بن حسن؛ تهذیب األحکام؛ ها ههیارم ،تهیران :دار الاتیب اإلسیالمیة،
1407ق.
 .13قمی مشهدی ،محمید بین محمدر؛یا؛ کنقز القدقائ ؛ هیا اوط ،تهیران :وزارت ارشیاد،
1368ش.
 .14کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تصحیح علی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ هیا
ههارم ،تهران :دار الاتب اإلسالمیة1407 ،ق.
 .15مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ ها دوم ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی1403 ،ق.

سایتها

 .1خبرگ یزاری رسییمی حییوزه؛ «مییاجرای یییک سییاط روزه پشییت سییر هییم آیتاللییه العظمییی
بروجردی »؛  ،1398/02/21کد خبر.491803 :
 .2سایت گنجور ،اشعار مولوی ،مثنوی معنوی.

راههای پیشگیری از گناه()3
(بهداشت ذهن ،سالمسازی محیط ،اندیشه و یادآوری)
*

حجتاالسالم والمسلمین علیخادمی 


اشاره

در دو مقاله پیشین ،با شش نمونه از الطاف الهی برای پیشگیری بشر از آلودگی آشنا شدیم .اکنون
مواردی بیان و بررسی میشود که خداوند متعاط اصل آنها را در وجود بشر نهاده است و اولییای
او به تبیین آنها پرداختهاند .بشر میتواند با به کارگیری آنها ،دامان خود را از نافرمانیهیا پیراسیته
نگاه دارد؛ هناناه امام صادق

فرموده است:

ِإنَُُّ َق ُج ِِلْتُُ َط ِبيبُُ َن ْف ِسُُوُبينُلَُُال َّ ا ُوُعر ْفتُآي َةُالص ِ ِ
ُعلَي ُالي َّ َوا ِ ُ
يِة َُوُدلل َ
َ َ ِّ َ َ
َ
َ ْ
َ ِّ َ َ ِّ َّ
ْيت َ
َ
1
ُ؛ ای بشیر! تیو پزشیک خیو یش قیرار داده شیدهای و نشیانه
ُُ َعلَ ُنَ ْف ِس َُ
َفا ْنظ ْرُكَ ْي َف ُِق َيام َُ
درست بودن به تو آموخته شده است و به عوامل بیماری آشینا شیدهای و همچنیین بیه دارو

راهنمایی گشتهای؛ پس نگاه کن که با خودت هه میکنی.
 .1بهداشت ذهن

فار کردن به انجام یک کار ،اثر بسزایی در انجام آن دارد؛ هناناه امیرالمؤمنین

فرموده اسیت:

ِ ِ
ِ
ِ
« ِف ْكركُُ ِفيُُالطَّ ِ
ُع َل ُالْوق ِ
يوِ ُِف َيهيا؛ 2فایر
وك ُِإلَ ُال َِْ َم ِلُ ِب َهاُ َُوف ْكر َكُفيُال َْم ِْص َية َُي ِْ َ
اعة َُي ْ ع َ
َ
وك َ
َ
کردنت درباره طاعت ،تو را به عمل نمودن به آن طاعت ،و فار کردنت درباره گناه ،تو را به عمیل

نمودن به آن گناه میکشاند».
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم.

 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

.454

 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحکم و دررالکلم؛

.483
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قرآن کریم ،فار گناه یا همان وسوسه شیطانهای ِانسی و جنی را ییک حقیقیت و امیری طبیعیی
َّ َّ َ
ذین َّات َق ْ
ـوا ِإاا
دانسته است ،ولی عملیاتی ناردن آن را از صفات اهالی تقوا بر شمرده است« :إن ال
َ
َ
ٌ
َ َّ ْ
َ َّ ُ ْ
نان َتـذ َّك ُروا فـ ِإاا ُه ْـْ ُم ْب ِص ُـرون 1:پرهیزگیاران هنگیامی کیه گرفتیار
مسهْ ِ
طائف ِمـن الَّـی ِ
وسوسههای شیطان شوند ،به یاد (خدا و پاداش و کیفر او) میافتند و (در پرتیو ییاد او ،راه حی را
میبینند و) ناگهان بینا میگردند».
نیت گناه دو گونه است :گاهی فقط خطور در قلب است؛ یعنی بیاختییار بیر قلیب انسیان گیذر
میکند و ادامه ندارد .گاهی نیز به عزم و تصمیم جدی بر گناه میرسد .مقصود از مطالیب فیوق،
همین بخش است .امام صادق فرموده است:
به حواریون فرمود :موسی بن عمران

حضرت عیسی

به شما دستور داد که زنا نانید،

ولی من به شما امر میکنم که روح خود را به زنا خبر هم ندهید (فار زنیا نانیید) ،تیا هیه
رسد به انجام آن؛ زیرا کسی که روح و فارش را به زنا خبر دهد ،مانند کسیی اسیت کیه در
اطاق رنگینی آتش روشن کند .دود آتش نقشههای رنگین آن اطاق را کثیف میکند؛ گر هه
خانه را نسوزاند.

2

 .2سالمسازی محيط

از راهاارهای پیشگیری از گناه ،سالمسازی محیط پیرامون است .از نظر اسالم ،برخی ماانها و
کارها سبب گرفتار شدن انسان در باتالق گناه میشود .از این رو بایید از آنهیا دوری کیرد و اگیر
برای انسان مهیا شد ،باید با آنها مقابله نمود .برخی از آنها عبارتند از:
الف .دوستان ناباب

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

َّ
الله ُی ُْ َف ُر بها َو ُی ْس َت ْه َز ُأ بها َفـ َت ْق ُع ُ
َو َق ْد َن َّز َل َع َل ْی ُُ ْْ في ْالُتاب َأ ْن إاا َسم ْع ُت ْ
ـدوا
آیات
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ
َ َ ْ
ُ ْ
َ ْ َّ ُ ْ ً ْ ُ ُ ْ َّ َّ
َ
َ
َ
ُ
ُافرین
دیث غی ِر ِه ِإنُْ ِإاا ِمثلهْ ِإن الله ِ
نافقین و ال ِ
جامع الم ِ
معهْ حتی یخوضوا في ح ٍ
َّ
ً
في َج َهن َْ َجمیعا3:و خداوند (این حام را) در قرآن بر شما نازط کرده که هیر گیاه بشینو ید

 .1اعراف201 :؛ ق.16 :
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،5
 .3نساء140 :؛ انعام.68 :

.542
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افرادی آیات خدا را اناار و استهزا میکنند ،با آنها ننشینید تا به سخن دیگیری بپردازنید ،و
گر نه شما هم مثل آنان خواهید بیود .خداونید ،منافقیان و همیه کیافران را در دوزخ جمیع
میکند.

اهمیت این مس له تا آنجاست که اگر محیط پیرامونی انسان بیه انیدازهای آلیوده باشید کیه امایان
دینداری و دوری از گناه را از انسان بگیرد ،هجرت و دوری از محل زندگی ،وظیفیهای اسیت کیه
عقل و قرآن بر آن ت کید دارند:

َُْ
َّ َّ َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ ُ
ُ
َ ُُْ
ُ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
ـعفین ِفـي
فیْ كنت ْْ قـالوا كنـا مستض
ظالمي أنف ِس ِه ْْ قالوا
ِإن الذین توفاهْ الم ِئُة ِ
َّ
ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ
َ ْ
َُ َ ْ ُ
ْ َْ
الله واس َع ًة َف ُت ُ
سـاْت
ولئك َمـأواه ْْ َج َهـن ُْ َو
هاجروا فیها فأ ِ
اْلر ِض قالوا أ لْ تُن أرض ِ ِ
ِ
ً
َمصیرا 1:کسانی که فرشتگان (قب ارواح) ،روح آنها را گرفتند در حالی که بیه خو یشیتن

ستم کرده بودند ،به آنها گفتند :شما در هه حالی بودید؟ (و هرا با ایناه مسیلمان بودیید،
صف کفار جای داشتید؟!) .گفتند :ما در سرزمین خود ،تحت فشار و مستضعف بودیم.
در ِ
آنها [فرشتگان] گفتند :مگر سرزمین خدا ،پهناور نبود که مهاجرت کنید؟! آنهیا (عیذری

نداشتند و) جایگاهشان دوزخ است و سرانجام بدی دارند.
آنُوُيِ ِ
ِ ِ
َ ِ
ضيرُ
ير َ َ ْ
امام علی در ؛من خطبه دیباج میفرمایید« :م َجال ََسيةُُأ ْهيلُُالل َّْهيوُي َّْسييُالْق ْ
الشَّ ْي َطان؛ 2همنشینی با اهل لهو و گناه ،باع فراموشی قرآن و حا؛یر شیدن شییطان میشیود».

مصداق این سخن امیرالمؤمنین

را میتوان در زندگی نجاشی شیاعر دانسیت .او کیه یایی از

شعرایی بود که در جنگ صفین به نفع لشار ح شعر سروده بود ،در اثر همنشینی با دوست بید
و اثرپذیری از رفی نابا  ،از دین منحرف ،و به گناه بزرگ شرا خواری مبتال شد .وقتی خبیر بیه
امیرالمؤمنین

رسید ،حضرت حد شرعی را که  80؛ربه شالق بود و نیز  20؛یربه دیگیر بیه

خاطر حرمتشانی ماه رمضان بر او جاری کرد .او که تا دیروز عاش و سرسپرده امیام علیی
بود ،به واسطه اثرپذیری از یک دوست بد و در یک تصمیمگیری عجوالنه و نادرست بیه معاو ییه
پناهنده ،و عاقبت به شر شد.

3

 .1نساء.97 :
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛

.151

 .3محمد بن مایرم ابنمنظیور؛ لسقان العقرب؛ ج ،8
نهجالبالغه؛ ج،4

.87

415؛ عبدالحمیید بین هبةاللیه ابیی ابیالحدیید؛ شقرح
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ب .خلوت نکردن با نامحرم

امام صادق در حدیثی به نقل از پیامبر فرمود« :ابلیس نزد حضرت موسی بین عمیران
رفت و به او سفارشهای مهمی کرد و از جمله گفت :ای موسی! نه تو با زنی خلوت کن و نه او با
تو خلوت کند؛ زیرا هیچ مرد و زنی با هم خلوت نمیکنند ،مگیر اینایه مین خیودم همیدم آنیان
1
خواهم شد ،نه یاران من».
فردی به نام «محمد طیار» میگوید:
وارد مدینه شدم و به دنباط خانهای میگشتم تا آن را اجاره کنم .به خانهای وارد شیدم کیه دو
اتاق داشت و میان آنها فقط یک در بود .در آن خانه ،زنی تنها زنیدگی مییکیرد .او از مین
پرسید :این خانه را اجاره میکنی؟ گفتم :میان این دو اتاق فقیط ییک در اسیت و مین هیم
جوانم .زن گفت :در را میبندم .من نیز وسایلم را بیه آن خانیه بیردم و از زن خواسیتم در را
ببندد ،اما زن خواست که در باز باشد؛ زیرا از بسته شدن در و تنها ماندن وحشیت داشیت.
من دوباره خواستم که در را ببندد؛ زیرا هم او جوان بود و هم من .زن دوبیاره امتنیاع کیرد و
گفت که در اتاقش میماند و نزد مین نمیآیید .وقتیی و؛یعیت را هنیین دییدم ،نیزد امیام
ِ ِ
ُالرجي َلُ
صادق رفتم و از حضرت کسب تالیف کردم .حضرت فرمودَّ َِ َ « :و ْلُم َّْ ُ َفإ َّن َّ
ٍ
ِ
َ ِ
ان؛ 2از آن خانه بیرون شو؛ زییرا هرگیاه میرد و
انُثَ ِالثه َماُالشَّ ْي َط َُ
يُب ْيتُكَ َ
َوُال َْم ْرأ َةُإ َذاُخل َِّياُف َ
زنی در خانهای خلوت کنند ،سومین نفر شیطان است».
ج .کنترل چشم

از دیگر راههای سالمسازی محیط از مقدمات گناه ،کنترط هشم است کیه مییتوانید از گناهیان
يار ُُالشَّ يهو ِ
ِ
يمُُص ِ
اتُ َغي ُّ ُْاْلَ ْب َصيار؛
ََ
زیادی جلوگیری کند .امام علی فرمیوده اسیت« :ن ِْ َ َ
هشمپوشی از حرام ،هه عامل خوبی برای برگرداندن انسان از شهوات است».
شاید این سؤاط مطرح شود که علت این همه ت کید بر کنترط هشم هیست؟ مقام معظیم رهبیری
در سخنانی حایمانه ،علت آن را اینگونه تشریح کرده است:

3

ایناه اسالم اینقدر گفته هشمتان را ببندید ،به نامحرم نگاه نانید ،به زن یک جور گفته و به
جور دیگر گفته ،برای این است که وقتی هشم به یک طرفی رفت ،آن وقت بخشی
مرد یک ِ
 .1محمد بن محمد مفید؛ االمالی؛

.157

 .2محمد بن علی صدوق؛ کتاب من ال یحضره الفقیه؛ ج،3
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحکم و دررالکلم؛

.252
.717
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سهم آن کسی که همسر شماست ،آن طرف خواهد رفت .حاال هه شما مرد باشید و هیه
از ِ
زن ،فرقی نمیکند .یک قسمت میرود آنجا .وقتیی اینجیا کیم گذاشیتی ،محبیت ؛یعیف
خواهد شد .محبت که ؛عیف شد ،بنای خانوادگی متزلزط میشود .آن وقت آنچه که بیرای
تو الزم است ،از دستت میرود و آنی که برایت مضر اسیت ،بیه خییاط خیودت بیه دسیت
آوردهای!

1

فرد هشمهران پس از آناه به خانه بیاز مییگیردد ،مجموعیهای از ویژگییهیای نامحرمیان را در
ذهنش مجسم میکند .سپس در مقام مقایسه آنهیا بیا همسیرش بیر میآیید و بیه او بییرغبیت
ُ
میشود؛ زیرا انس و مصاحبت دائمی بیا همسیر ،زیبیایی و جاذبیه و امتییازاتش را عیادی جلیوه
میدهد و از آنجا که «مرغ همسایه غاز اسیت» ،امتییازات عیادی دیگیران نیزدش هشیمگیرتیر و
مهمتر میشود .خردهگیری از همسر ،سبب دلسرد شدن همسر و کوتاهی در انجام وظایف خیود
میشود .اگر زندگی آنان به جیدایی نیانجامید ،کمتیرین حاصیل آن ایین اسیت کیه همسیرش را
زودرنج و شاننده کرده و رفتارش را تنشآور و بهانهجو میکند.
نمونه این هشمهرانی و عاقبت شوم آن را میتوان در این داستان مشاهده کرد .رسولی محالتی
میگفت:
روزی موذنی که سابقه ههل ساط اذان گفتن داشت ،برای گفتن اذان باالی مناره رفت و پس
از اتمام اذان ،نگاهی به خانههای اطراف مسجد کرد .ناگهان هشمش به دختری در یای از
خانهها افتاد که مشیوط شستن سر و بدن خود بود .تا وقتی که دختر در حیاط خانه بیود ،بیا
نگاه او را تعقیب کرد .وقتی دختر به داخل اتاق رفت ،او نیز از باالی مناره پایین آمد و به در
آن خانه رفت و دختر را از پدرش خواستگاری کرد .صاحبخانه کیه او را میشیناخت ،بیا
تعجب گفت :ما بر اساس آیین خود نمیتوانیم به مسلمان دختر بدهیم .باید به دیین میا در
آیی .مؤذن که سرتاپا ِی وجودش را شهوت فرا گرفته بود ،برای رسیدن به خواستهاش حا؛یر
شد به دین آنان در آید .از این رو ابتدا به آیین آنها وارد شد و سپس بیرای رفیتن بیه حجلیه

عروسی که در طبقه باالی خانه بود ،با عجله از پلهها باال رفت .وقتی بیه پلیه آخیر رسیید،

 .1بیانات در خطبه عقد؛ .1375/02/12
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21437
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پایش لیز ید و از همانجا به درون حیاط پرت شد و در َدم جان سپرد و به کیام دط نرسیید و
به حالت کفر از این جهان هشم بربست!

1

 .3اندیشه و یادآوری

از دیگر راهنماییهایی که برای آلوده نشدن به معصییت مطیرح شیده اسیت ،اسیتفاده از نعمیت
بینظیر تفار و اندیشه برای یادآوری همیشگی است؛ یادآوری نعمتها ،مرگ ،حسا ِ قیامیت و
تبعات گناه .اگیر انسیان از ایین راه خیدادادی بهیره نبیرد و نصییحتگیر خویشیتن نشید ،هییچ
نصیحتگر دیگری نمیتواند او را به سعادت برساند؛ هناناه امام صادق

ينُ
فرموده استَ « :م ْ

ُاهُلَ ُِم ْنُنَ ْف ِس ِ َُو ِاعظاًُ َف ِإ َّنُُ َم َو ِاع َظُالََّّا ِ ُل َْنُ ْغ َِّ َي َُع َّْ َُش ْيئًُا؛ 2کسی که خداوند واعظیی
ل َْم َُي ْج َِ ِل ِ
ً
در درونش قرار نداده باشد ،قطعا موعظههای مردم هیچ نفعی برایش نخواهد داشت».
الف .یادآوری نعمتهای الهی

حضرت هود

در موعظیه قیومش ،آنیان را بیه ییادآوری نمعتهیای الهیی سیفارش میکیرد:

« َفا ْذكرواُآَل ِ
ُاهُل ََِلَّك ْمُ ْف ِلِون 3:پس نعمتهای خدا را به یاد آوریید تیا رسیتگار شیو ید» .ییاد
َ ِ

نعمتهای الهی ،سبب شار و سپاس از خداوند میشود .سپاسگزاری مراتبی دارد کیه کمتیرین
مرتبه آن ،به کار نگرفتن نعمتهای الهی در نافرمانی خداوند ُمنعم است؛ هناناه امیام علیی
فرموده استَ « :أ َقلُماُيلْزمكم ِ ِ
ُهُ َأ ََّلُ َست ِِيَّواُ ِب َِِّ ِم ُُِعلَ ُُمِ ِ
اصي ؛ 4کمتیرین حقیی کیه خداونید
ْ َ
ُّ َ َ َ ْ ِ
َ َ ََ
بر شما دارد ،این است که به وسیله نعمتهایش او را نافرمانی نانید».

ب .یادآوری مرگ

یاد مرگ ،از دیگر ابزارهای جلوگیری از انجام معصیت الهی اسیت؛ هنانایه امییرمؤمنیان در
؛من نامه خود به محمد بن ابیبار و مردم مصر ،نوشت« :مرگ را بسیار یاد کنید و میرگ ،بیرای
اندرزگو یی کافی است .رسوطخدا فراوان یاران خود را به یادآوری مرگ سیفارش میینمیود و
 .1سید هاشم رسولی محالتی؛ کیفر گناه؛
 .2محمد بن محمد مفید؛ االمالی؛

.325

.28

 .3اعراف.69 :
 .4محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛
 198و حامت.290

 ،533حامت 330و نیز ر.ک :خطبه
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میفرمود :بسیار یاد مرگ کنید؛ هرا کیه ییاد میرگ ،شیاننده لیذتهیا و فاصیلهای مییان شیما و
1
شهوتهاست».
حسن صیقل میگویید :از امیام صیادق پرسییدم :میردم از پییامبر رواییت مییکننید کیه
اندیشیدن یک ساعت ،بهتر از عبادت یک شب است .امیام صیادق فرمیود :آری ،پییامبر
يرُ
هنین فرمود .گفتم :این هه اندیشهای است و هگونیه بایید فایر کیرد؟ حضیرت فرمیودَ « :يم ُّ
وكُماُل ِ
ِ
ِ ِ َ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ين؛ 2هنگامی کیه انسیان
َُ ََُلُ َتَ َكل َِّم َُ
بال َْخر َبة َُوُبال َّ ارُ َف َيتَ َفكَّرَُُف َيقولُأ ْي َن َُساكَّوك َُوُأ ْي َن َُبان َ
از کنار خرابهای میگذرد ،بگوید :آنها کیه در تیو سیاونت داشیتند ،کجاینید؟ آنهیا کیه تیو را
ساختند ،کجایند؟ هرا سخن نمیگو یی؟».
ج .یادآوری قيامت

موالی متقیان
فرموده است:

در عهدنامه مالک اشتر ،یاد معاد و قیامت را راه فرو بردن خشم معرفیی کیرده و

خشم و شدت و غضب و سرکشی و قدرت و تیزی زبانت را در اختیار بگیر و از تمیام ایین
امور به وسیله باز داشتن خود از شتا در انتقام و ت خیر انداختن حمله ،خود را حفیظ کین
تا ایناه خشمت آرام شود و عنان اختیارت را به دست گیری ،و هرگز حاکم بیر نفیس خیود
نخواهی شد تا ایناه بسیار به یاد معاد و بازگشت به سوی خداوند بیفتی.

3

شاید این سؤاط مطرح شود که آیا زیاد یاد مرگ و قیامت بودن ،سبب تلخکامی و افسیردگی آدمیی
ً
نمیشود؟ واقعیت آن است که این مس له کامال بالعاس است .همه انسیانهیا در زنیدگی خیود
گرفتار مشال یا مشاالتی هستند 4.این مشاالت باع تلخی زندگی آنها میشود ،اما اگر ییاد
تقویت ایمان بیه پاییان آن مشیاالت و
مرگ و قیامت یای از صفات همیشگیشان باشد ،باع
ِ
جبران الهی در قیامت خواهد شد و شادمانی را برایش به ارمیان میآورد.
باور به پاداش و کیفر اعماط و اعتقاد به ایناه هیچ کدام از نیایهیا و بیدیهیا نیابود نمییشیود،
 .1محمد بن محمد مفید؛ االمالی؛

.264

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

.54

 .3محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ نامه.53
َ

َ ْ

ْ ْ

 .4در آیه  4سوره بلد فرموده استَ « :لق ْد خ َلق َنا اْلن َ
سان فـي َك َبـد؛ میا انسیان را در رنیج آفرییدیم (و زنیدگی او پیر از
ِ
ار َق ٌةُ ِبالْ َفج ِ
رنجهاست)» .همچنین در صفحه  113کتا غررالحام میخوانیم« :ال ُّ ْنياُم ِليئَ ٌةُ ِبالْمص ِاِ ِب َُط ِ
ياِعِ َُوُالََّّ َُو ِاِيب؛ دنییا
َ
َ َ
َ َ
ُپر از مصیبتهاست و میهمانی است که همراه با دردها و حادثهها نزد میزبان میآید».
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میتواند عامل بازدارنده از گناهان باشد .حتی گمان به وجود معاد نییز موجیب مییشیود انسیان
جانب احتیاط را رعایت ،و از گناهان دوری کند .فردی که به معاد ایمان دارد ،معتقد اسیت تمیام
کارها در روز قیامت محاسبه میشود و به حسا ریز و درشت اعمالش رسیدگی خواهید شید و
جزای آنها را خواهد دید .بنابراین مراقب رفتار خود خواهد بود.
د .یادآوری پيامد اعمال

یای دیگر از عواملی که میتواند در پیشگیری از گناه مؤثر باشد ،به ییاد آوردن زودگیذری لیذت
ينُ
گناه و باقی ماندن تبعات آن است؛ هناناه امام علی فرموده است« :ل َْوُل َْم َُي َّْ َ ِ
ُع ْ
ُاهُس ْب َِا َن َ
َم َِ ِار ِم ِ ُل ََو َج َبُ َأ ْن َُي ْجتَ َِّ َب َهاُال َِْ ِاقلُ؛ 1اگر خدای سبحان از گناهان نهی هم نمیکرد ،بر انسان عاقیل
الزم بود که از آنها دوری کند».
واژه عاقل در این روایت ،به این معناست که بهره بردن از نعمت تعقل و اندیشه ،سبب دورانیدیش
و عاقبتنگر شدن انسان میشود؛ به طوری که هنگام آماده شدن زمینه گناه ،به آثیار و پیامیدهای
منفی زیادی که یک گناه دارد ،توجه میکند و میفهمد که ایین همیه پیامید ،ارزش هنید لحظیه
شیرینی زودگذر را ندارد .بنابراین اندیشیدن درباره حسابرسی کردار ،نقش مهمیی در بازدارنیدگی
َ
ِ َ
اسيبواُ
از گناه دارد .از همین روست که رسوطخدا فرموده استََ « :اسبواُأ ْنف َسك ْمُ َق ْبي َلُأ ْنُ َِ َ
ُزنوهاُ َقبلُ َأ ْنُ وزنواُوُ َجهز ِ
واُلل َِْر ِ
ُُُ ْاْلَ ْك َب ُِر؛ 2پیش از آناه به حسا شما برسیند ،خودتیان
َو ِ َ ْ َ
َ َ َ َّ
ْ
به حسا خو یش برسید و پیش از آناه مورد سنجش قرار گیرید ،خو یشتن را بسینجید و خیود را
برای بزرگترین امتحان آماده سازید».

بیغقهرافك رهانمررررمرورمر 3

اسممتخوانوممموىماهمموراننگممر  





مرحوم آیت الله شیخ محمدکاظم شیرازی میگوید:
همراه عالم بزرگ ،مرحوم میرزا ابراهیم محالتی شیرازی از نجف تا شیراز بودم .شیبهیا
که اتیراق مییکیردیم ،ایشیان در ییک هیادر خصوصیی تنهیا میینشسیت و کسیی را هیم
نمیپذیرفت و تا یک ساعت در تاریای میماند .علت را از ایشان سؤاط کردم ،فرمیود« :در
شیراز به شما میگویم» .وقتی که بیه شییراز رسییدیم ،فرمیود« :روزی ییک سیاعت بیرای
.568

 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحکم و دررالکلم؛
 .2علی بن موسی ابنطاووس؛ محاسبة النفس؛ .13
 .3جالطالدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر ششم ،سایت گنجور.
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh64/
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محاسبه اعماط روزم اختصا

دادهام تا اگر کار بدی کردهام ،جبرانش کنم و اگر کار خوبی

انجام دادم ،به خاطر توفیقی که خداوند به من داده ،او را شار کنم».

1

هـ .جهانگردی

قرآن حایم به صورت مارر ،همگان را به جهانگردی و عبرتآمیوزی از پیشیینیان دعیوت کیرده
است؛ هناناه در آیه  46سوره حج فرموده است« :آیا آنان در زمین سیر ناردند تا دطهایی داشیته
باشند که حقیقت را با آن درک کنند؛ یا گوشهای شنوایی که با آن (ندای حی را) بشینوند؟! هیرا
2
که هشمهای ظاهر نابینا نمیشود؛ بلاه دطهایی که در سینههاست ،کور میگردد».
ُ
ِ
اُسل ََفُ َ َفكُّرًُا؛ 3اندیشیه کیردن
امیرمؤمنان در کالمی کوتاه ولی پر معنا فرموده استَ « :ك َف ُب َم َ
در آنچه گذشته است( ،برای سعادت انسان) کافی است».
استخوانوپشم آنگرگمانعیمان  
ِ
عاقلازسرر هراینهستیورماد  




مرگیریمراىمهمان  4
ر گریروپ
ِ


5

چونش یرانجامفرعونانوعماد 


امام علی در نامه خود به امام حسن که در واقع «رساله سعادت» است ،فرموده است:
فرزندم ،اخبار پیشینیان را بر قلبت عر؛ه کن و آنچه را بر سرشان آمده ،به یادش آور .در شهرهای
آنان و در میان آثارشان سفر کن و نگاه کن در آنچه انجام دادند و ایناه از کجا منتقیل شیدند و در
کجا فرود آمدند و منزط کردند .اگر این کار را انجام دادی ،در میییابی کیه آنیان از کنیار دوسیتان
خود رفتند و به دیار غربت وارد شدند و گو یی تو هم به اندک زمانی هیون یایی از آنیان خیواهی
6
شد.

 .1سید عبدالحسین دستییب؛ داستانهای شگفت؛ .14
 .2در  12آیه دیگر نیز به جهانگردی ،با هدف عبرتآموزی امر شده است.
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

.275

ِ .4مهان :بزرگان.

 .5جالطالدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر اوط ،سایت گنجور.
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh145/

 .6محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛

 ،392نامه.31
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فهرست منابع
کتب

.1ابن أبیالحدید ،عبدالحمید بن هبةالله؛ شقرح نهقجالبالغقه؛ هیا اوط ،قیم :ماتبیة آیةاللیه
المرعشی النجفی1404 ،ق.
 .2ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول؛ ها دوم ،قم :جامعه مدرسین1404 ،ق.
 .3ابنطاووس ،علی بن موسی؛ محاسبة النفس؛ ها ههارم ،تهران :مرتضوی1376 ،ش.
 .4ابنمنظور ،محمد بن مارم؛ لسان العرب؛ ها سوم ،بیروت :دار الفار1414 ،ق.
 .5تمیمی ِآمدی ،عبدالواحد بن محمد؛ غررالحکم و دررالکلقم؛ هیا دوم ،قیم :دار الاتیا
اإلسالمی1410 ،ق.
 .6دستییب ،سید عبدالحسین؛ داستانهای شگفت؛ ها سوم ،تهران :صبا1362 ،ش.
 .7رسولی محالتی ،سید هاشم؛ کیفر گناه؛ ها بیست و سوم ،قم :دفتر تبلییات1388 ،ش.
 .8شریف الر؛ی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صیبحی صیالح؛ هیا اوط ،قیم:
هجرت1414 ،ق.
 .9صدوق ،محمد بن علی؛ کتاب من ال یحضقره الفقیقه؛ هیا دوم ،قیم :جامعیه مدرسیین،
1413ق.
.10کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تصحیح علی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ هیا
ههارم ،تهران :دار الاتب اإلسالمیة1407 ،ق.
 .11مفید ،محمد بن محمد؛ األمالی؛ ها اوط ،قم :کنگره شیخ مفید1413 ،ق.
سایتها

 .1دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای.
 .2سایت گنجور ،اشعار جالطالدین محمد مولوی بلخی.


راههای پیشگیری از گناه()4
(پرهیز از مقدمه گناه ،نماز ،یادخدا)
*

حجتاالسالم والمسلمین علیخادمی 


اشاره

در مقاله پیشین ،سه نمونه از خوداقدامیهایی که جهت پیشگیری از گناه و معصیت الزم اسیت،
بیان شد .در این مقاله سه مورد دیگر به صورت مختصر بیان میشود.امام علی درباره اهمیت
ِ
ًُعلَي ُُنَ ْف ِسي ُُِم َر ِاقبياًُ َقل َْبي ُ
و تشوی به خودمراقبتی فرموده استَ « :ي َّْ َب ِغيُ َأ ْن َُيك َ
الرجلُُم َه ْيمَّيا َ
ونُُ َّ
ََ ِافظا ًُِل َسانَ ؛ 1سزاوار است که انسان بر خیو یش اشیراف داشیته و همیشیه مراقیب قلیب خیود و
نگهدار زبان خو یشتن باشد» .همچنین در توصیف مؤمن عاقل فرمود« :وُرا َق ِ
يُي ْو ِمي ُُِ َغي َ ُُِ
َ َ َ
بُف َ
َوُنَ َظ َرَُُق َُماًُ َأ َم َام ُ ...؛ 2کسی است که در امروز به فار فردایش باشد و همیشه هند قدم جلیوتر را
ببیند».
 .1پرهيز از مقدمه گناه

شیعیان دوازدهامامی و معتزلیان از اهلتسنن ،معتقدنید کیه همیه احایام الهیی دارای مصیلحت
آشاار یا پنهان هستند .برخیی دسیتورات الهیی ،مقدمیهای بیرای دسیتوری بیزرگتیر و مهیمتیر
میباشند؛ برای مثاط و؛و گرفتن دارای مصلحت است ،ولیی خیود مقدمیهای بیرای مصیلحتی
بزرگتر یعنی نماز است .در حوزه نهیها و هشدارها نیز برخی رفتارها ،از آن جهیت کیه موجیب
ارتاا گناه میشود ،مورد نهی و هشدار الهی قرار میگیرند؛ برای مثاط با توجه به خطرات ناشی
از زبان ،کمگویی و پرهیز از سخنان غیر ؛روری به عنوان یایی از طیرق پیشیگیری از خطیرات
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم.

 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحکم و دررالکلم؛

.797

 .2محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ خطبه ،83

.112
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زبان ،مورد توصیه أ کید قرار گرفته است .از این رو عیدهای از بزرگیان ،نخسیتین گیام در تهیذیب
نفس را مس له «کنترط زبان» میدانند .در روایات اسالمی از دروغ شوخی نیز نهیی شیده اسیت؛
ِ
ُالص ِغ َير ُِم َّْ َُوُا ْلكَ ِب َيرُ
هر هند گناه نمیباشد .امام سجاد به فرزندانش میفرمود« :ا َّقواُا ْلكَذ َ
ب َّ
ِفيُك ِّل ُِج ُوُهز ٍلُ َف ِإ َّنُُالرجلُُ ِإ َذاُكَذَ بُُ ِفيُُ ِ
ىُعلَ ُا ْلكَ ِبير؛ 1از دروغ بپرهیزید ،خیواه
َّ َ
ٍّ َ َ ْ
ُاجُتَ َر َ
الصغ ِير ْ
َ
َّ
کوهک باشد و خواه بزرگ ،جدی باشد و یا شوخی؛ زیرا دروغ کوهک ،انسان را دلیر میکند کیه
از دروغ بزرگ نترسد».
رعایت حجا کامل ،مقدمهای بیرای بیه هیم نخیوردن نظیام خیانوادههیا ،پیشیگیری از روابیط
نامشروع ،جلوگیری از ازدیاد طالق و ...است .حساسییت بسییار بزرگیان دینیی نسیبت بیه ایین
مو؛وع ،به سبب تبعات و پیامدهای خانمانسیوز آن اسیت .کارشناسیان معتقدنید بیدحجیابی،
بهخصو

در افراد و خانوادههای مذهبی ،نوعی بدبینی را در میان همسیران ایجیاد مییکنید کیه

اختالفبرانگیز است .بنا بر بعضی مطالعات ،نابسامانیهای خانوادگی در ردییف نخسیت علیل
طالق قرار دارد .این نابسامانیها میتواند در مسائل بین فردی همسران ریشه داشته باشد .برخیی
کارشناسان نیز بدحجابی را علت  10تا  15درصد طالقها دانستهاند 2.بیر اسیاس بررسییهیای

انجام شده 49 ،درصد طالقها بیه علیت بیدحجابی و رعاییت نایردن مسیائل عفیاف اسیت.

بدحجابی ،سبب شاسته شدن حریم روابط زن و مرد در اجتماع و گسیترش افایار انحرافیی در
جامعه میشود و در نتیجه ،آمار طالق و فحشا افزایش مییابد.

3

خلوتگریزی

همانگونه که برخی گناهان به صورت گروهی و همراهی با رفی نابا اماانپذیر است ،برخیی
دیگر از گناهان نیز در تنهایی افراد اتفاق میافتد 4.بنابراین باید اوقات تنهایی و فراقت را با کارهای
عبادی ،هنری ،ورزشی و ُ ...پر کرد و از لذتهیای حیالط بیه عنیوان جیایگزین اسیتفاده نمیود.
اجرایی شدن این مس له افزون بر تالش فردی ،به خانوادهها و حاکمیت نیز مرتبط است.
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

.338

 .2خبرگزاری جوان آنالین؛ «بدحجابی به طالق دامن میزند»؛  29مرداد .1389
https://www.javanonline.ir/fa/news/407202

 .3همان.
 .4ر.ک :نساء.108 :
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 .2نماز

عبادت بندگان ،هیچ سودی برای ساحت پروردگار غنی و قادر ندارد و همیه آثیارش متوجیه بنیده
میشود .یای از مهمترین آثاری که در همه عبادتها وجود دارد ،پیشگیری از وقوع گنیاه اسیت؛
ُّ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َّ ُ ْ َّ
َ َ َ ُ ْ َ َّ َ
ْ َ ْ
ـبل ُُ ْْ َل َع َّل ُُ ْ
ـْ
هناناه خداوند میفرماید« :یا ایها الناس اعبدوا ربُْ ال ِذى خلقُْ و ال ِذین ِمـن ق ِ
َت َّت ُق َ
ون 1:ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید؛ آن کس که شما و کسیانی را کیه پییش از شیما
َ
بودند آفرید ،تا پرهیزگار شو ید» .همچنین درباره اثر بازدارندگی روزه از گناه میفرماید« :یـا أ ُّی َهـا
َ
ُ
َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ِّ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ
ذین ِم ْن ق ْـب ِل ُُ ْْ َل َع َّل ُُ ْـْ َت َّتقـون 2:ای کسیانی کیه
الذین آمنوا ك ِتب علیُْ الصیام كما ك ِتب علی ال
ایمان آوردهاید! روزه بر شما واجب شده؛ هناناه بر کسانی که قبیل از شیما بودنید واجیب شید؛
شاید پرهیزگار شوید».
از آنجا که نماز نقشی ویژه و بسیار زیاد در پیشگیری از گناه دارد ،به صراحت آن را مایه پیشگیری

َ َ
ْ
َّ َ َّ َّ َ َ ْ
َ َْ ْ
َّاْ َو ْال ُمن َُـر...؛ 3و
از نافرمانیها معرفی نموده اسیت« :و أ ِق ِْ الص ة ِإن الص ة تنهی ع ِن الفح ِ
نماز را برپا دار که نماز (انسان را) از زشتیها و گناه باز میدارد» .اهمیت این مس له تیا آنجاسیت

که رسوطخدا

فرموده است« :منُلَمُ َّه ُص ََل ُع ِنُا ْل َفِ َشا ِ ُوُالْمَّكَ ِرُلَيمُييزدد ُِمين ِ
ُاه ُِإ ََّلُ
َ ْ
ْ َ َْْ َ ِ
ْ
َ
َ ْ ْ ََْ َ

ب ِْ ًُا؛ 4کسی که نمازش او را از فحشا و منار باز ندارد ،هیچ بهرهای از نماز ،جز دوری از خدا بیه
دست نیاورده است».

جوشممم وافزونمممیزردرزكممما

 



عصمت ازفرشاوم كمردرصمال


5



منبر نماز

آیتالله العظمی اراکی درباره دامادشان مرحوم آیتالله العظمی سید محمدتقی خوانسیاری
گفته بود:
روزی علما و مبلیان و وعاظ را گرد آورد و گفت« :خدا یک نعمت بزرگی به شما داده و آن،
نعمت طالقت لسان و فصاحت کالم است و این را خدا به شما داده است که میتوانید این
 .1بقره.21 :
 .2بقره.183 :
 .3عنابوت.45 :
 .4محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج،79

.198

 .5جالطالدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر ششم ،سایت گنجور.
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh/102
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منبرها را تحو یل مردم دهید .خو است یک منبر را مخصو

نماز کنیید؛ هیون نمیاز در

انظار مردم خفیف شده و مردم با نظر کوهای به آن نگاه میکنند .با این قدرتی که خیدا بیه
شما داده است ،میتوانید این اهمیت نماز را بیه میردم بفمهانیید و آن را درنظرشیان بیزرگ
کنید».

1

چگونگی بازدارنگی نماز

درباره هگونگی این اثر نماز ،تحلیلهای متعددی مطیرح شیده اسیت کیه برخیی از آنهیا بییان
2
میشود:
 .1بازدارندگی محدود

بازدارندگی نماز از گناه ،معلوط رعایت احاام صحت و قبولی آن است؛ یعنیی نمیازگزار بایید بیه
خاطر صحت نمازش ،دستوراتی را مانند غصبی نبودن ماان و لباس ،طهارت بدن و  ...رعاییت
کند .این تحلیل مردود است؛ زیرا این اثر ،عادی و معمولی است؛ در حالی که آیه در صدد بییان
اثری خا

و ویژه است.

 .2بازدارندگی تشریعی

بنا بر برخی روایات ،نماز انسان را به صورت تشریعی از فحشا و منار نهی مییکنید و انسیان در
اطاعت کردن یا ناردن ،مخیر است .رسوطخدا

3

ِ
ِ
يَل َةُ
ُالص َ
ُص ََل َةُل َم ْنُل َْمُيطعِ َّ
فرموده استََ « :ل َ

ُالص ََل ِةُ َأ ْنُ َ َّْ َه َُع ِنُا ْل َف ِْ َشا ِ َُوُالْم َّْكَر؛ کسی که از فرمان نماز اطاعیت نانید ،نمیازش
َو َُط َ
اعة َّ
نماز نیست و اطاعت از فرمان نماز ،آن است که از فحشا و منار دوری کند».
شاید بتوان نماز را به انسانی تشیبیه کیرد کیه دیگیری را از فحشیا و منایرات نهیی مییکنید ،امیا
ً
همانگونه که الزمه نهی این نیست که شنونده حتما گفته نهیکننده را عملیاتی کند؛ در نمیاز نییز

هنین است و اینگونه نیست که نمازگزار (به صورت تاوینی) از گناهان دور شیود؛ زییرا انسیانی
که بر خالف دستورات خداوند عمل میکند ،نماز نیز نمیتواند بازدارنده او از گناهان باشد.
 .3بازدارندگی تکوینی و طبيعی

برخی تحلیلگران معتقدند نماز ،نمازگزار را هر هند در آینده به واسطه تقو یت ملاه ایمان ،از گناه
 .1علی صدرایی خویی؛ آیتالله اراکی ،یک قرن وارستگی؛
 .2ر.ک :محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج،79
 .3همان،
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باز میدارد .در روایتی آمده است :جوانی از انصار با رسوطخدا نماز مییخوانید ،ولیی اهیل
ِ
ُص ََل َ ُ َ َّْ َهاِ َُي ْوميًُا؛ بیاخخره روزی نمیازش او را از
فحشا نیز بود .پیامبر درباره او فرمود« :إ َّن َ
ً
1
ارتاا فواحش نهی میکند» .اتفاقا هنین شد و هیزی نگذشت که او توبه کرد.
عالمه طباطبایی مینویسد:

ً
از آنجا که نماز مشتمل بر ذکر خداست و این ذکر ،اوال ایمان به وحدانیت خیدای تعیالی و
رسالت و جزای روز قیامت را به نمازگزار تلقین میکند و به او میگوید که خدای خود را با

اخال ِ در عبادت مخاطب قرار بده و از او درخواست کن که تو را به سوی صراط مستقیم
ً
هدایت کرده و از ؛اللت و غضبش دور نماید .ثانیا او را وادار میکنید کیه بیا روح و بیدن
خود متوجه ساحت عظمت و کبریایی خدا شده ،پروردگار خود را با حمد و ثنا و تسیبیح و
تابیر یاد آورد و در آخر ،بر خود و هممسلاان خود و بر همه بندگان صالح سیالم بفرسیتد.

افزون بر این ،او را وادار میکند به ایناه از حدث  -که نوعی آلیودگی روحیی اسیت  -و از
خب یعنی آلودگی بدن و لباس ،خود را پاک کنید و نییز از اینایه لبیاس و مایان نمیازش
غصبی باشد ،بپرهیزد .پس اگر انسان مدتی کوتاه بر نماز خود پایداری کند و در انجام آن تا
حدی نیت صادق داشته باشد ،ملاه پرهییز از فحشیا و منایر در او پییدا خواهید شید؛ بیه
ً
ً
طوری که اگر فر؛ا انسان یک نفر را موکل بر خود کند که دائما ناظر بر احوالش باشید و او
ً
را آن هنان تربیت کند که این ملاه در او پیدا شود و به زیور اد عبودیت آراسته شود ،قطعا
تربیت او مؤثرتر از تربیت نماز نیست و به بیش از آنچه که نماز او را دستور میدهد ،دستور
نخواهد داد و به بیش از آن مقدار که نماز به ریا؛ت وادارش میکند ،وادار نخواهد کرد.

2

شاید این سؤاط مطرح شود که با توجه بیه تصیریح قیرآن بیه نقیش وییژه نمیاز در بازدارنیدگی از
گناهان ،هرا شاهد گناه برخی از نمازگزاران هستیم؟ 3هند احتماط در پاسخ به این پرسش مطیرح
است:
الف .بطالن نماز

ادا ناردن نماز صحیح با شرایط الزم ،میتواند یای از دالیل این مس له باشد؛ برای مثیاط و؛یو،
ایط نماز صحیح
تیمم ،غسل و یا بخشهای دیگری مانند قرائت ،رکوع و سجود و دیگر اجزا و شر ِ
 .1همان.
 .2سید محمد حسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج،16
 .3ر.ک :همان،
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نباشد .هر گاه نمازی از اصل باطل باشد ،توقع اثرگیذاری کامیل از آن نیامعقوط خواهید بیود .در
روایتی منسو به امام صادق آمده است که فرمود« :ممان است شخصی شصت و یا هفتاد
سالش باشد ،ولی نمازش مورد قبوط خداوند نباشد» .راوی پرسید« :هگونه میشود کیه نمیازش
مقبوط واقع نمیشود؟» .حضرت فرمود« :زیرا خداوند دستور داده است در و؛یو پاهیا را مسیح
1
کند ،ولی به جای مسح ،پاها را میشوید».
ب .قبول نشدن نماز

ممان است نمازی دارای شرایط ظاهری باشد ،ولی مقبوط درگاه الهی نباشد .بنابراین اگر نمیازی
مقبوط واقع نشده است ،نباید توقع داشت اثرگذاری کامل داشته باشید .امیام صیادق فرمیوده
است« :م ْنُ َأ ََ َّ َ
ُع ِ
َ ِ
ينُا ْل َف ِْ َشيا ِ ُ َوُ
ُص َ
ُص ََل ُ َأ ُُْل َْمُ ْق َب ْلُ َفل َْي َّْظ ْرُ َه ْ
يَل َ
يل َُم ََّ َِ ْتي َ
بُأ ْن َُي ِْل ََمُأُقبل َْت َ
َ
الْم َّْ َك ِرُ َف ِب َق ْ ِ
اُم ََّ َِ ْت ُق ِبل َْت ُِم َّْ ُ؛ 2هر کس دوست دارد بداند نمازش قبوط شده ییا نیه ،ببینید آییا
ُم
ر
َ َ
نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته یا خیر؟ پس به هر قیدر کیه نمیازش او را از گنیاه بازداشیته
است ،مقبوط واقع شده است».
هرایی قبوط نشدن نماز ،مبح مستقلی است که بیش از بیست عامل مختلف برایش ذکر شیده
است؛ از جمله امام صادق فرموده است:
به خدا سوگند ممان است پنجاه ساط بر انسان بگیذرد و خداونید ییک نمیاز از او نپیذیرد و هیه
هیزی سختتر از این است .سوگند به خدا ،شما از همسایگان و یاران خود کسی را میشناسیید
که اگر برای یای از شما نماز بخواند ،به سبب سبک شمردنش ،آن را نخواهید پذیرفت .خداونید
نیز جز هیز خو و شایسته را قبوط نمیکند .هگونه ممان است هییزی را کیه خفییف شیمرده
3
شده است ،بپذیرد؟!
ج .بیروح بودن نماز

برخی افراد نماز را میخوانند ،نه اینایه آن را اقامیه کننید .لفیظ «صیال » در قیرآن ،بیا واژههیایی
همچون «یقیمون» و «أقیموا» آمده است که به معنای «بر پا داشتن نمیاز» اسیت .مسیلمانی کیه
نماز را بر پا میدارد ،نماز در تمام زندگی او دیدنی است؛ هناناه پییامبر فرمیوده اسیتِ « :إ َّنُ

الِْب ُلَيصلِّيُالص ََل َة ََُلُي ْكتبُلَ ُس ُسهاُو ََُلُع ْشرهاُو ُِإنَّماُي ْكتيب ُِللِْبي ِ ُِمينُُص َ ِ ِ
ياُع َقي َلُُ
َ َ َ َ
َ
ْ َ َ
يَل ُُ َم َ
َّ
ْ َ
َْ
ََْ َ
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،3

.31

 .2فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ ج،8
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،3
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ِم َّْ َها؛ 1ممان است انسانی نماز بگزارد ،ولیی ییک ششیم و بلایه ییک دهیم آن را هیم بیرای او
ننو یسند؛ زیرا آن مقدار از نماز را برای انسان مینویسند که از روی توجیه و تعقیل خوانیده شیده
باشد».
د .وجود مانع

بازدارندگی از گناه ،اثر طبیعی و اقتضایی نماز است ،نه اثیر قهیری و حتمیی؛ یعنیی اگیر میانع و
مزاحمی در بین نباشد ،نماز اثر خود را میگذارد و نمیازگزار را از فحشیا بیاز مییدارد .حیاط اگیر
مانعی جلوی اثر آن را بگیرد ،دیگر اثر نمیکند .در واقع نماز و موانع ،مانند دو کفه تیرازو هسیتند
که هر گاه کفه یاد خدا سنگینتر شد ،نمازگزار گناه نمیکند؛ اما هنگامی که کفیه موانیع سینگینی
کند ،نمازگزار از حقیقت یاد خدا غافل ،و مرتاب معصیت میشود.
 .3یاد خدا

در آیه  45سوره عنابوت ،افزون بر ایناه نماز به عنوان یک بازدارنیده مهیم از گنیاه معرفیی شیده
است؛ به یاد خدا نیز اشاره شده است .مفسران پیرامون یاد خدا نظرهای گوناگونی مطیرح کردنید.
بر پایه حدیثی منسو به امام صادق  ،یاد خدا بر خیالف نمیاز ،بیه وقیت و شیرایط خاصیی
ندارد و و در نگاه داشتن انسان از فحشا و منار ،بزرگتر از نماز است و نقشیی بیشیتر

اختصا

دارد .امام صادق

درباره «وُل َِذ ْكر ِ
ُاهُ َأ ْك َبرُ» فرمود« :مراد ،یادآوری خدا به هنگام روبهرو شدن
َ
ِ

با حالط یا حرام الهی است».
رسوطخدا

2

نیز فرموده است:

ً
خداوند سبحان فرمود :هر گاه بدانم که بندهام غالبا به من مشیوط و در حاط یاد و ذکیر مین

است ،او را به مناجات با خود متمایل میینمیایم .وقتیی بنیدهام هنیین شید ،اگیر بخواهید
خطایی مرتاب شود ،مانعش میشوم .به درستی که آنان دوستان واقعی مین هسیتند .آنیان
دلیران واقعی هستند .آنان کسانی هستند که هر گاه بخواهم زمین را هالک نمیایم و عقیا
کنم ،به خاطر آنها هال کت و عقوبت را از مردم بر میدارم.
 .1محمد بن زینالدین ابن ابیجمهور؛ عوالی اللئالی؛ ج،1
 .2محمد بن مسعود عیاشی؛ تفسیر عیاشی؛ ج،2
 .3احمد بن محمد ابنفهد حلی؛ عدة الداعی؛
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نشانه ذکر

فلسفه ذکر و یاد خدا ،دور کردن انسان از گناه است؛ هناناه رسوطخدا

فرموده است:

ِ
ِ
ِ
ُاهُُ َف َق ْ ُ َذكَر ِ ِ
ييُ
َم ْنُ َأ َط َ
ُص ََل َُوُص َيام َُوُ ََل َو َُو َُم ْن َ
ُاه َُوُإ ْنُ َقل َّْت َ
ُع َص ِ َ
َ َ
اِ ِ َ
ُاهُ َف َق ْ ُنَس َ
اهُو ُِإ ْنُكَثرتُص ََل ُو ِ
آن؛ 1کسی که خدا را اطاعت کنید ،خیدا را
َل َو ُِللْق ْر ُِ
ُص َيام َُوُ ِ َ ُ
َ
َِ َ
َ ْ َ
به یاد داشته است؛ اگر هه نماز و روزه و قرآن خواندنش اندک باشد و آن کیس کیه خیدا را
نافرمانی کند ،خدا را فراموش کرده است؛ اگر هه نماز و روزه و قرآن خواندنش زیاد باشد.

اگر هه باید توجه داشت که یاد خدا ،در حقیقت اولین و مهمترین مواردی است که در پیشیگیری
از گناه مؤثر است.
ازدواج یک دزد

در زمان رسوطخدا  ،در شهر مدینه مردی با ههیرهای آراسیته و ظیاهری پیاک و پیاکیزه بیود؛
بهگونهای که گو یی در میان اهل ایمان ،انسانی نخبه و برجسته است .او در بعضی از شبهیا ،بیه
دور از هشم مردمان به دزدی میرفت .شبی برای دزدی از دیوار خانهای باال رفت و اثاث زییادی
را در میان خانه دید و زن جوانی که در خانه تنهاست .با خودش گفت :مرا امشب دو خوشیحالی
است ،یای بردن این همه اثاث قیمتی ،یای هم درآو یختن با این زن! در این حاط و هیوا بیود کیه
ناگهان برقی غیبی به دلش زد و با خود فار کرد مگر بعد از این همه گناه و معصییت و خیالف و
خطا به کام مرگ دهار نمیشود؟ مگر بعد از مرگ خداوند او را مؤاخذه نمیکنید؟ آییا در آن روز
از حاومت و عذا و عقا ح راه گریزی هست؟ پس از اندیشه و ت مل ،بیه سیختی پشییمان
شد و با دست خالی به خانه برگشت .وقتی که صیبح شید ،بیه محضیر پییامبر آمید .ناگهیان
مشاهده کرد صاحبخانه شب گذشته ،یعنی آن زن جوان به محضیر پییامبر شیرفیا شید و
گفت« :زنی بدون شوهر هستم و ثروت زیادی در اختیار من است .قصد داشتم شوهر نانم ،امیا
شب گذشته به نظرم آمد دزدی به خانهام آمده است؛ اگر هه هیزی نبرده ،ولی میرا در وحشیت و
ترس انداخته است .جرأت ایناه به تنهایی در آن خانه زندگی کنم ،برایم نمانده است .اگر صالح
میدانید شوهری برای من انتخا کنید» .حضرت به آن دزد اشاره کرد و به زن فرمود« :اگر مییل
داری تو را هم اکنون به عقد او در آورم» .زن گفت« :از جانب من میانعی نیسیت» .حضیرت آن
زن را برای آن شخص عقد بست .وقتی زن و شوهر به خانه رفتنید ،شیوهر گفیت« :آن دزد ،مین
 .1محمد بن علی صدوق؛ معانی األخبار؛
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بودم و اگر دست به دزدی زده بودم و با تو هند لحظه به سر میبردم ،هم مرتاب گناه میالی شیده
بودم و هم آلوده به معصیت شهوانی؛ و بدون شک بیش از یک شب به وصاط تو نمیرسییدم ،آن
هم از طری حرام؛ ولی هون به یاد خدا افتادم و گنیاه نایردم ،خداونید هنیین مقیدر فرمیود کیه
1
امشب از در منزط وارد گردم و تا آخر عمر با تو زندگی خوشی داشته باشم».
راهب و زن پاکدامن

در روایتی از امام سجاد

آمده است:

مردی با خانواده خود به سفر دریایی رفت ،اما کشتی شاست و فقط آن زن نجیات یافیت.
زن بر تخته پارهای ،خود را به جزیره ای رساند .در آن جزیره ،راهزنی بود که از هیچ گنیاهی
باک نداشت .وقتی راهزن زن را دید ،پرسید« :انسان هستی یا جین؟» .زن گفیت« :انسیان
هستم» .راهزن که قصد نزدیای با آن زن را کرده بود ،وقتی او را پریشان دید ،پرسید« :هیرا
پریشان و نگرانی؟» .زن گفت« :از او میترسم» و با دسیت خیود بیه آسیمان اشیاره کیرد.
راهزن گفت« :آیا تا به حاط هنین کاری کردهای؟» .زن گفت« :به عزت خدا سیوگند ،نیه».
خداترسی زن گفت« :تو که تا کنیون هنیین کیاری نایردهای ،ایینگونیه
راهزن تحت ت ثیر
ِ
میترسی؛ به خدا سوگند که من به پریشاناحوالی و ترس ،سزاوارترم» .سیپس برخاسیت و
به سوی خانوادهاش بازگشت؛ در حالی که به توبه و اصالح خود فار میکرد .در راه راهبیی
را دید .راهب به او گفت« :از خداوند بخواه که برایمان ابری بفرستد» .جیوان گفیت« :مین
کار خوبی نزد خدا ندارم که جرأت درخواست هیزی از او داشیته باشیم!» .راهیب گفیت:
«پس من دعا میکنم ،تو آمین بگو» .طیولی ناشیید کیه ابیری آمید و بیر سیر آنهیا سیایه
انداخت .مدتی را زیر سایه ابر راه رفتند تا به دو راهی رسیدند و جوان به راهی و راهیب بیه
راهی دیگر رفت .ابر با جوان همراه شد .راهب رو به جوان کرد و گفت« :تو از من بهتیری؛
برای ایناه دعای تو اجابت شد ،ولی دعای من اجابت نشد .ماجراییت هیسیت؟» .جیوان
ماجرای خود با آن زن پاکدامن و خداترس را برایش بازگو کرد .راهب گفت« :هون ترس از
خدا همه وجودت را فرا گرفت ،گناهیان گذشیتهات آمرزییده شیده اسیت .اکنیون مواظیب
کارهای آینده خود باش».
 .1حسین انصاریان؛ عبرمآموز؛

2

.97

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

.69
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محبوبان الهی از نگاه قرآن کریم
(تقواپیشگان)
*

حجتاالسالموالمسلمینمربضیخوشنصیب وگروهبولیرمرتوا

اشاره

در برخی آیات قرآن ،ههره مؤمنانی به تصویر کشیده که خداونید آنیان را محبیو خیود دانسیته
ُ
است .این مؤمنان را میتوان بیه نیه گیروه «پرهیزکیاران»« ،صیابران»« ،توکیل کننیدگان»« ،توبیه
کننییدگان»« ،پاکیزگییان»« ،رزمنییدگان»« ،نیاوکییاران»« ،بییر پییا کننییدگان عییدالت» و «پیییروان و
فرمانبران از پیامبر » تقسیم کرد 1.از آنجا که هر یک از این گروههیا میورد توجیه خیا قیرآن
2
کریم قرار گرفتهاند ،شایسته است هر یک از این گروهها به صورت مستقل بیان و بررسی شیوند.
از میان آنها ،تنها به هند گروه میپردازیم .نخستین گروه ،پرهیزکاران یا تقواپیشگان هستند کیه در
متون دینی بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .در ایین جلسیه ،در هنید محیور دربیاره آنهیا سیخن
میگوییم.
مفهوم تقوا

َ
حفیظ خیود از هیزهیای
تقوا از ماده «وقی» و مصدر « ِوقایه» اسیت .تقیوا در لییت ،بیه معنیای ِ
ترسناک و زیانبار ،و در عرف اهل شرع به معنای خو یشتنداری در برابر هیزهایی است که انسیان
تیرک امیور ممنیوع بیه دسیت مییآیید 3.تقیوا در فارسیی ،بیه پارسیایی و
را به گناه میاندازد و با ِ
* دانش آموخته سطح  3حوزه علمیه قم .
 .1ر.ک :توبه4 :؛ آطعمران 146 ،31 :و 159؛ بقره 195 :و 222؛ صف4 :؛ حجرات.9 :
 . 2محبوبان الهی منحصر در این نامبردگان نیستند؛ هناناه در احادی خاندان رسالت ،از افراد و گروههیای متعیدد
دیگری نیز در این راستا یاد شده است؛ ولی هدف این گفتار ارائه بحثی قرآنی است.
 .3حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردام الفاظ القرآن؛ .881
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پرهیزکاری ترجمه میشود .از مفاهیم نزدیک به تقوا ،مفهوم َو َرع است که بیه معنیای اجتنیا از
1
محرمات است.
اهميت تقوا

در قرآن و روایات ،ناات فراوانی در با اهمیت تقوا آمده است که در اینجا سیه ناتیه را ییادآور
میشویم.
 .1محور دعوت همۀ پيامبران خدا

قرآن کریم پس از بیان رئوس تعلیمات رسوالن و خمیر مایههای اصلی ادیان آسمانی ،ت کید ویژه
آنان بر رعایت تقوا از سوی مردم را یادآور میشود؛ هناناه نسبت به حضرت نوح

میفرماید:

َ َّ ْ َ ُ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ٌ َ َ َّ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ ُ ٌ َ ٌ َ َّ ُ َّ
الل َ
ـه َو
«كذ َبت ق ْو ُم نوح المرس ِلین ِإا قال لهْ أخوهْ نوح أال تتقون ِإني لُْ رسول أ ِمین فـاتقوا
ٍ
َأ ُ
ون 2:قوم نوح ،رسوالن را تاذیب کردند ،هنگامی که برادرشان نوح به آنان گفیت :آییا تقیوا
طیع
ِ

ً
پیشه نمیکنید؟! مسلما من برایتان فرستادهای امین هستم .تقوای الهی پیشه کنیید و میرا اطاعیت
نمایید» .نوح نبی

مراعات تقوا را محور دعوت خود قیرار داده و از امانیتداری و خیرخیواهی

خود به عنوان شاهد صدق خویش در این دعوت یاد کرده اسیت .ایین تعیابیر از زبیان حضیرت
هود ،حضرت صالح ،حضرت لوط و حضرت شعیب

 3نیز در گفتگوی آنان با قومشان تارار

شده و مشابه آن از زبان پیامبران دیگری همچون حضرت الیاس  4و حضرت عیسیی  5نییز
آمده است.
 .2بهترین توشه سفر آخرت

قرآن کریم در ؛من بیان احاام حج ،تقوا را بهترین توشه این سفر معرفی میکنید و مییفرمایید:
َ

َ

ْ

ُ

ُ

َْ

َ َّ
َّ ْ َ َّ َّ
« َت َز َّو ُ
ون یـا أ ِولـي اْل ْلبـاب 6:رهتوشیه برداریید و بهتیرین رهتوشیه،
ق
ات
و
وى
ق
الت
اد
الز
ر
ی
خ
ن
إ
ف
وا
د
ِ
ِ
ِ
 ،77ح8؛ اسیماعیل بین حمیاد جیوهری؛ الصقحاح؛ ج،3

 .1ر.ک :محمد بین یعقیو کلینیی؛ الکقافی؛ ج،2
.1296
 .2شعرا.108 - 105 :
 .3ر.ک :شعرا123-126 :؛ 141-144؛  160-163و .176-179
 .4صافات 123 :و .124
 .5زخرف.63 :
 .6بقره.197 :
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در بازگشیت از جنیگ

پرهیزگاری است و ای خردمندان! از من پروا کنید» .وقتی امیرالمؤمنین

صفین به وادی السالم رسید ،با استمداد از این آیه ،مردگان را اینهنین خطا کرد:
ای اهییل سییرزمین وحشییتانگیز ،و جاهییای خشییک و ویییران و گورهییای تاریییک؛ ای
خاکنشینان ،ای ساکنان دیار غربت ،ای اهل تنهایی ،ای اهل وحشت! شما پیشروان مایید
که جلوتر از ما رفتید و ما نیز در پی شما آمده به شما خواهیم پیوست؛ اما در خانیههایتیان،
ساونت گزیدند و با همسرانتان ازدواج کردند و اموالتان را تقسیم کردند .این خبیری اسیت
که ما داشتیم ،پس شما هه خبر؟
سپس به همراهان خود فرمود« :أماُلَوُا ِذ َنُلَهمُفييُالكَ ِ
ُاليز ِادُالتَّقيوى؛
يَلُ َ ُ
خبيروك َّ
يير ِ
ُْلَ َ
مُأنُُ َخ َ

1

بدانید اگر به اینان اجازه سخن گفتن مییدادنید ،بیه شیما خبیر مییدادنید کیه بهتیرین رهتوشیه،
تقواست».
ابوحازم ،یای از تابعین میگوید:
ههارده دشمن در کمین من هستند که ههار تیای آنهیا عبارتنید از :شییطانی کیه گمیراهم
میکند؛ مؤمنی که به من حسادت میکند؛ کافری که با من میجنگد و منافقی کیه بیا مین
دشمنی میکند .ده دشمن دیگر هم عبارتند از :گرسنگی ،تشنگی ،گرما ،سیرما ،برهنگیی،
پیری ،بیماری ،فقر ،مرگ ،و آتش [دوزخ] .من تنها با سیالحی کامیل ،طاقیت مقاومیت در
برابر آنها را دارم و سالحی برتر از تقوا نیز برای این کار نمییابم.

2

قرآن کریم در آیات متعددی با بیان سرانجام نیک تقواپیشگان ،آنان را وارثیان بهشیت میدانید؛ از
َّ ُ

ُ

ُ

الجنة َّالتي نورث م ْن عبادنا َم ْن َ
جمله میفرماید« :تلک َ
كان َت ِق ًّی ًا 3:این همان بهشیتی اسیت کیه
ِ ِ ِ ِ
ِ

به بندگان پرهیزگار خود ،به ارث میدهیم».

 .3شرط قبولی اعمال

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

 .1محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغه؛ حامت.130
 .2جالط الدین عبدالرحمن سیوطی؛ الدر المنثور؛ ج،1
 .3مریم.63 :

.222
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َّ

َ

َ ُ َّ َ ْ َّ
1
قبیولی
.
»
پیذیرد
می
ان
ر
پرهیزکیا
از
تنها
خداوند
:
هنین بیان میکندِ « :إنما َیتق َّبل الل ُه ِمن ال ُمتقین
ِ
اعماط و اعطای ثوا بر آن ،منوط به داشتن تقوای قلبی و دوری از گناهیان هنگیام روییارویی بیا
ِ
آنهاست .قابیل در مقام عمل اثبات کرد که از پرهیزکاران نبود و شایستگی قبولی قربانی به درگیاه

خدا را نداشت؛ زیرا به سبب حسادت ،دستش را به خون بیرادرش آلیوده کیرد و نخسیتین قتیل و
برادرکشی را بر روی زمین راه انداخت 2.امام صادق

بسیار بدون تقوا فرمود:
درباره
عمل ِ
ِ

عمل اندک ولی با تقوا ،بهتر از عمل بسیار ولی بدون تقواست؛ مانند این کیه فیردی اطعیام
ِ
طعام میکند و با همسایگانش مدارا ،و با دیگران با نرمخویی رفتار میکند؛ ولی تیا دری از
حرام بر رویش باز میشود ،وارد آن میشود .این عمل بدون تقواست و فرد دیگری است که
ِ
هنین کارهای خیری را انجام نمیدهد ،ولی وقتی دری از حرام برایش باز میشیود ،وارد آن
نمیشود.

3

محبوبيت و برتری پرهيزکاران در نزد خدا

تقوا ،سبب محبوبیت و برتری انسان در درگاه خداوند میشود؛ هنانایه قیرآن کیریم میفرمایید:
َّ َ ُ ُّ ُ َّ َ
قین 4:خداوند پرهیزکاران را دوست دارد».
« ِإن الله ی ِحب المت

 .1معنای محبوبيت در نزد پروردگار

خداوند متعاط دو نوع رحمت دارد :رحمت فراگیر و عام که همه مخلوقات را در بر میگییرد و در
َ

َ َ َ
حمتی َوس َع ْت ُك َّل ش ْ
ـی ٍْ:
ِ
بهرهمندی از آن تفاوتی میان خوبان و بدان نیست؛ هناناه فرمود« :و ر ِ

5

نعمیت روزی و سیالمتی و
رحمتم همه هیز را فرا گرفته اسیت» .آفیرینش مخلوقیات و اعطیای
ِ

امنیت به آنان ،نمونههایی از ایین رحمیت عیام اسیت .بخیش دوم رحمیت خداونید« ،رحمیت
خا » است که به برگزییدگان و دوسیتان او اختصیا

دارد .بنیا بیر رواییت امیام صیادق ،

«رحمانیت» رحمت فراگیر خداوند و «رحیمیت» رحمت خا
 .1مائده.27 :
 .2ر.ک :محمد بن مسعود عیاشی؛ کتاب التفسیر؛ ج،1
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2
 .4توبه.4 :
 .5اعراف.156 :

.76

.306

اوست کیه در نخسیتین آییه از
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قرآن ،یعنی آیه بسم الله آمده است 1.رحیمیت خدا ،توفی ها و عنایتهیا و هیدایتهیای وییژه و
اعطای مقام و منزلت خا

در درگاه خداوند است که شامل حاط پرهیزکاران میشود.

 .2تقوا ،مالک برتری در نزد خداوند
َ
تقوا نه تنها انسان را نزد خداوند محبو میکند؛ بلاه او را به مقام برتیری مییرسیاند« :یـا أ ُّی َهـا
َّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً َ َ
َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ
ـه
بائـل ِلتعـارفوا ِإن أ كـرمُْ ِعنـد الل ِ
الناس ِإنا خلقناكْ ِمن اك ٍر و أنثی و جعلناكْ شعوبا و ق ِ
َْ ُ
قاكْ 2:ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را گروههیا و قبیلیههیایی قیرار دادییم تیا
أت

یادیگر را باز شناسید ،بیگمان گرامیترین شما نزد خداوند ،پرهیزگارترین شماست» .بنا بر ایین
آیه شریفه ،تنها عاملی که سبب برتری و کرامت بیشیتر در نیزد خداسیت ،همیان تقیوا و تیرس از
اوست .هه بسا زنی به سبب تقوا نزد خداوند ،بسیار گرامیتر از شوهرش باشد یا کسی که از نیژاد
و قبیله در ظاهر پستتری است ،اما به سبب تقوا ،گرامیتر از فردی است که از نژاد برتیر و قبیلیه
بزرگتر باشد.
ّ .3
سر محبوبيت و برتری پرهيزکاران در نزد خداوند

شاید این سؤاط مطرح شود که هرا تقوا ،انسان را نزد خداوند اینهنین محبو و گرامی میکنید؟
پاسخ این سؤاط را باید از ت مل در مفهوم تقوا یافت؛ زییرا حقیقیت تقیوا ،خویشیتنداری در برابیر
امیاط نفسانی و ترجیح خواستهها و اوامر الهی بر خواستهها و اوامر نفسانی است .وقتی انسان بیه
خواست او را بر خواستههیای زودگیذر خیود مقیدم بیدارد ،خداونید نییز او را
سبب تعظیم خدا،
ِ
دوست میدارد ،از مقربان خود قرار میدهد و از آنچه نزدش دوستداشتنیتر اسیت ،بیه او عطیا

میکند تا او را را؛ی کند .امام صادق فرمود« :ماُنََُقلُاهُعزُوُجي َّلُعبي ا ًُِمينُذ ِّلُالْمِ ِ
اصييُ
ََ
ْ
َ َ ِ َ َّ َ َ َ ْ
ٍ 3
الُوُ َأعزِ ُِمنُغي ِر ِ ٍ
ِ
ِ
ِإلَ ِ
ٍ
ُع ِّزُالتَّ ْقو ِ
ينُ َغي ِ
ير؛ خداونید
ير َُب َش ُ
ىُإ ََّلُ َأ ْغ ََّاُِم ْنُ َغ ْي ِر َُم َ َ َّ ْ َ ْ َ
ُعش َيرة َُوُآ َن َسي ُم ْ ْ
َ

عزوجل هر بندهای را که از ذلت گناهان به عزت تقوا منتقل کند ،بدون ماط او را بینیاز میکنید و

 .1علی بن ابراهیم قمی؛ تفسیر القمی؛ ج،1

.28

 .2حجرات.13 :
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

.76

  58رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 1399
1

بدون قبیله و خویشاوندان ،او را عزت داده و او را بدون بشری ،انس میدهد».
در ساطهای قحطی مصر ،وقتی یوسف عزیز مصر شد؛ َزلیخا ،همسر عزیز پیشین ،آنهنیان
دهار فقر شد که به گدایی از مردم روی آورد و حتی روزی بر سر راه یوسیف
کمک بخواهد .یوسف

نشسیت تیا از او

در میان جمعی از همراهان خود سوار بر مرکب بر او مییگذشیت کیه

صي ِةُع ِبي اًُوُجِيلُالِْ ِبيي ُ ِبالطَّ اع ِ
ِ
يةُملوكيًُا؛
زلیخا ایستاد و گفت« :س ْب َِ َ
َ ََ َ َ َ
ُج َِ َلُُالْمل َ
َ
وكُُ ِبال َْم ِْ َ َ
ان َُم ْن َ
پاک و منزه است کسی که فرمانروایان را بیه سیبب معصییت ،بیرده نمیود و بردگیان را بیه سیبب

او را شناخت و گفت« :تو همیان زلیخیا هسیتی؟» .گفیت:

طاعت ،پادشاه قرار داد» .یوسف

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

2

بنرهاكمنبماهممهجانمتك مر 

ر ممرگیكممنبمماكممهسممل انتك ممر  





اىمسمملمانتبممامسمملمانتك ممر 

همچمموسمملماندرمسمملمانیركمموش  





خمموىحیمموانیسممزاواربممونیسممت 

3

برکاینخوكنكهانسانتك مر 


 .4تکریم بيشتر پرهيزکاران در سيره پيامبر

پیامبر اکرم

و اهلبيت

نیز تقوا را مالک تاریم و برتری اصحا خود قرار داده بود و اصیحا بیاتقواتر را

بیشتر تاریم میکرد تا جایی که افرادی مانند سلمان فارسی و بالط حبشی و عمار یاسر از مقربان
ایشان بودند .اگر هه بسیاری از اصحا نیز بیتوجه به ایین حایم الهیی و نبیوی ،در مقایسیه و
برتری برخی بر برخی دیگر به مالکهای موهوم نژادی و قبیلیهای خیود تاییه مییکردنید .روزی
گروهی از قبیله قریش دور هم جمع شده بودند و هر یک به حسب و نسب خود افتخار میکرد تا
ُ
ایناه نوبت به سلمان رسید و ع َمر از اصیل و نسیب او پرسیید .سیلمان در پاسیخ گفیت« :مین
سلمان ،پسر بندهای از بندگان خدایم .گمراهی بودم که خیدای عزوجیل بیه سیبب محمید
هدایتم نمود و بینوایی بودم که خداوند به سبب محمد

،

 ،توانگرم سیاخت و بیردهای بیودم کیه

 .1جمله اخیر شاید به این معناست که خداوند احساس وحشت و ترس از تنهایی را از دط انسان باتقوا بر میدارد و او
را با نور ایمانش ،انس میدهد.
 .2علی بن ابراهیم قمی؛ تفسیر القمی؛ ج ،1

.357

 .3عباس حسینی جوهری؛ خزائن االشعار؛

.28
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َ
َ
خداوند به سبب محمد  ،آزادم کرد .این ح َسب من و این ن َسیبم اسیت!» .وقتیی سیلمان ایین
ماجرا را برای پیامبر بازگو کرد ،آن حضرت فرمود« :ای گروه قریش! َ
حسب َمرد ،دین اوسیت
و جوانمردی او ،اخالق او و ریشهاشَ ،
خرد اوست .خداوند میفرمایید :ای میردم! میا شیما را از
ِ

مرد و زنی آفریدیم و شما را گروهها و قبیلههیایی قیرار دادییم تیا یایدیگر را بشناسیید؛ بییگمیان
گرامیترین شما نزد خداوند ،پرهیزگارترین شماست» .سپس بیه سیلمان فرمیود« :هییچ ییک از
1

اینها بر تو برتری ندارند ،جز به تقوا و اگر تقوای تو بیش از آنان باشد ،تو از آنها برتری».
مالک برتری نزد اهلبیت و امام زمان نیز هیزی جز تقوا نیست .یای از شاگردان خا
میرزا جوادآقا ملای تبریزی میگوید:
را با جماعتی دیدم کیه در صیحرایی بیه نمیاز

شبی در عالم رؤیا حضرت صاحباالمر

جماعت ایستادهاند .نزدیک رفتم تیا جمیاط مبیارکش را زییارت کینم و دسیت شیریفش را
ببوسم .شیخ بزرگواری را دیدم که در کنار آن حضیرت ایسیتاده و آثیار بزرگیواری و وقیار از
سیمایش پیدا بود .هنگامی که بیدار شدم ،فار کردم آن شیخ کیسیت کیه اینقیدر بیه امیام
نزدیک است .برای یافتنش به مشهد و تهران سیفر کیردم ،امیا او را نییافتم .او را در مدرسیه
فیضیه و در یای از حجرهها ،مشیوط تدریس دیدم .پرسیدم این آقا کیسیت؟ گفتنید :آقیای
حاج میرزا جواد آقا ملای است .خدمتش رسیدم ،از من تفقد زییادی کیرد و فرمیود :کیی
آمدی؟ گو یا مرا دیده و شناخته و از قضیه آگاه است .از آن پس ،مالزمتش را اختیار کرده و
او را هنان یافتم که دیده بودم و میخواستم.

2

راههای تحصيل و تحکيم تقوا

برای دستیابی به تقوای الهی و استحاامبخشی به آن ،راهاارهایی وجود دارد که مهمترین آنها
عبارتند از:
 .1ترک محرمات

فرمیودَ « :مينُ

نخستین راه به دست آوردن تقوا ،پرهیز از محرمات است؛ هناناه رسیوطخیدا
ِ ِ
ُاهُ َف ِ
ور ُِِالََّّا ِ ُ؛  3کسی که از حرامهای خیدا پیروا کنید ،از پارسیاترین
َو َر َِ َ
هوُمنُ َأ َ
نُمِار ُِ ِ َ
ُع َ
ِ
 .1همان؛ ج8؛

181؛ ح .203

 .2ر؛ا مختاری؛ سیمای فرزانگان؛

.66

 .3فضل بن حسن طبرسی؛ مکارم األخالق؛ ج2؛

.336 – 319
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مردم است» .انسان پارسا کسی است که هون در صحنه شهوت حرام و بیعفتی قیرار مییگییرد،
یوسفوار از آن صحنه میگریزد و هون در عرصه ثروت و قدرت قرار گیرد ،همچون موالی خود
امیرالمؤمنین  ،پاک و بیآالیش از آن بیرون مییآیید .در شیرح حیاط آییتاللیه حاجآقیا ر؛یا
همدانی آمده است« :در مدت عمرش کسی از او غیبتی نشنید و هرگز به کسی اجیازه نمییداد
تا در حضورش از کسی دیگر سخن بگویند و اگر احساس میکرد پای غیبت به میان آمده است،
ً
1
فورا مسئله علمی مطرح میکرد و رشته سخن را میگردانید».
مت سفانه با کمرنگ شدن تقوا در جامعه امروز ،گناهانی مانند سبک شمردن نماز ،روزهخواری در
مأل عام ،غیبت و تهمت ،دروغ ،تمسخر ،عقوق والدین ،قطع رحیم ،ربیاخواری و  ...نسیبت بیه
اوایل انقال  ،افزایش هشمگیری یافته است که باید در این زمینه فرهنگسیازی جیدی صیورت
گیرد .آدمی باید با حسا کشیدن از نفس خود ،کسب و کارش را ارزیابی کند و مراقب باشید تیا
مبادا حرام به زندگیش وارد شود؛ زیرا ماط حیرام ،سرمنشی بسییاری از گناهیان اسیت؛ هنانایه
رسوطخدا

فرمود« :انسان در زمره تقواپیشگان نیست ،مگیر اینایه از خیود حسیا باشید؛

سختتر از حسابرسی شریک از شریاش تا بداند که خوراکش از کجا و نوشیدنیاش از کجیا و
پوشیدنیاش از کجاست؛ از حالط یا از حرام است؟».

2

 .2خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود دیدن

دومین راه به دست آوردن تقوا ،خداشناسی است؛ یعنی انسان همواره خیدا را حا؛یر و نیاظر بیر

ََ
َ َّ َّ
َ
الل َ
ـه
اعمالش ببیند و در محضرش معصیت ناند؛ هناناه قرآن کریم میفرمایید« :ألْ َی ْعلْ ِبـأن
َی َرى 3:آیا ندانست که خداوند (اعمالش را) میبیند؟!» .در هنین حالتی انسان میتواند خیود را از

هر گناهی حفظ کند؛ زیرا به طور طبیعی وقتی در برابر نیاظر محترمیی قیرار بگییرد ،بسییاری از
کارهای زشت را به سبب حیا یا ترس ترک میکند .شخصی به امام زینالعابیدین
فردی گنهاارم و در برابر گناهان صبر ندارم ،مرا موعظهای کین .امیام
«پنج کار را انجام بده و هر هه میخواهی گناه کن ».سپس فرمود:
 .1ناصر الدین انصاری قمی؛ اختران فقاهت؛ ج،1

.359

 .2فضل بن حسن طبرسی؛ مکارم األخالق؛ ج2؛

375؛ ح .2661

 .3عل .14 :

گفیت :مین

در پاسیخ بیه او فرمیود:

محبوبان الهی از نگاه قرآن کريم(تقواپيشگان) 61 

ِ ِ
ِ
ت ُاُ ْطليبُم ُو ِ
ُاهُوُُِإ ْذ ِنبُم ِ
ِ
ُاهُوُُِإ ْذ ِنبُم ِ
ََلُ َ ْأك ْل ِ
ضيِاًُ
اُشي ْئ َ ُ
اُش ْئ َ ُ
ت ُاُ ْخر ْجُم ْن َُو ََل َية ِ َ
ُر ْز َق ِ َ
ْ َْ
ْ َ
ْ َ
ِ
ِ ِ
بُم ِ
ِ ِ
يُ َُوُ
وَ َُ
اُش ْئ َ ُ
ينُنَ ْفس َ
ََل َُي َر َاك ِ
ُع ْ
يُُ َف ْاد َف ِْي َ
اُجا َ َُملَُُال َْم ْوتُل َي ْق ِب َ ُر َ
ت ُ ِإ َذ َ
ُاه َُوُُإ ْذن ُْ َ
1
يارُوُُِإ ْذ ِنيبُم ِ
ِ
ِ
ُِإ ْذ ِنبُم ِ
ُ ُِفيُالََّّ ِ
ياُشي ْئت؛ از
اُش ْئ َ ُ
تُ َُوُ ِإ َذاُ َأ ْد َخل ََُ َُمال ٌ
ارَُُف ََلُ َ ْ خ ْلُفييُالََّّ ِ َ
ْ َ
ْ َ
روزی خدا نخور و هر هه میخواهی گناه کین؛ از والییت خداونید خیارج شیو و هیر هیه
میخواهی گناه کن؛ جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند و در آنجا هر هیه میخیواهی گنیاه
کن؛ هنگامی که ملک الموت برای قب

روحت میآید ،او را از خودت دفع کن و هیر هیه

میخواهی گناه کن و هنگامی که [فرشتة] مالک دوزخ تو را بیه آتیش درآورد ،داخیل آتیش
مشو و هر هه میخواهی گناه کن.
 .3روزهداری

یای از بهترین راههای به دست آوردن تقوا و کسب محبت خدا ،روزهداری است .خداوند متعیاط

پس از بیان حام حتمی روزه ماه رمضان ،مهمترین ثمره آن را حصیوط تقیوا میدانید؛ 2هیرا کیه
حقیقت روزه ،هیزی جز بازداشتن نفس از شهوات و خواستههای نفسانی نیست .اگر کسی ییک
ماه تمام خود را بر مهار هواهای نفسانی تمرین دهد و خوردن و آشامیدن و لیذتهیایی را کیه در
ِ

حالت غیر روزه بر او حالط است ،به خاطر فرمیان خیدا تیرک کنید؛ بهتیدریج فضییلت تقیوا در
درونش پدید میآید ،رشد میکند و تقویت میشود تا جایی که در پایان ماه رمضان بیه آسیانی از
محرمات دیگر نیز اجتنا میکند و محبو درگاه خداوند میشود.
لممبفرور ممراز عمماموازشممرا





موانآسمممانیكممنشممتا
سمموىخم ِ





گربموایمناندمانزنمانخمالیك می  


مماىاجاللمممیك مممی 
پمممرزگوهرهم
ِ


فلجمانازشمیرشمی انرمازكمن 

رعمرازآنم رماملم اندماز3كممن 


چ رخوردىچر وشیریناز عام؟  


امترممانكممنچ ممرروزىدرصممیام 


چ رشبهاخموا راگشمتیاسمیر؟  


ی شدیریمرارشمودولمترگیمر 4


.131-130

 .1محمد بن محمد شعیری؛ جامع االخبار؛
 .2بقره.183 :
 .3انبان به معنای کیسه و کنایه از شام و انباز به معنای شریک است.
 .4جالط الدین محمد مولوی؛ مثنوی معنوی؛ .727
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 .4پرهيز از دنياطلبی

اسالم مسلمانان را به بهره بردن از موهبتهای دنیایی به مقیدار الزم ،سیفارش کیرده اسیتَ« :لُ
صيب َُُُ ِم َنُال ُّ ْنيا 1:بهرهات را از دنیا فرامیوش ماین» ،امیا آنیان را از دنیادوسیتی افراطیی و
َ َّْ َسُنَُ َ

دنیاپرستی نیز بر حذر داشته و آن را با تقوا منافی دانسته است؛ هناناه امیام علیی میفرمایید:
ٍ
«َراُُعل ُك ِّلُ َق ٍ
نياُأنُيسك ََّ ُالتَّقوى؛ 2حرام است بر هر دط شیفته دنیا که تقیوا در
لبُمتَ َو ِّل ُ ِبال ُّ
َ ٌ َ
َ
آن ،خانه کند» .دنیادوستی انسان را به سوی انجام بسیاری از محرمات خدا میکشیاند و دط او را
از تقوا و ایمان تهی میکند.
فهرست منابع

 .1انصاری قمی ،ناصرالدین؛ اختران فقاهت؛ ها دوم ،قم :انتشارات دلیل ما1387 ،ش.
 .2تمیمی آمدی ،عبدالواحد بین محمید؛ غقرر الحکقم و درر الکلقم؛ تهیران :دانشیگاه تهیران،
1360ش.
 .3حسینی جوهری ،عباس؛ خزائن االشعار؛ تهران :انتشارات تام1386 ،ش.
 .4راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردام ألفاظ القرآن؛ دمش  :دارالقلم1412 ،ق.
 .5سیوطی ،عبدالرحمن؛ الدر المنثور فی التفسیر بالماثور؛ قم :کتابخانه آییت اللیه مرعشیی ،
1404ق.
 .6شریف الر؛ی ،محمد بن حسین؛ نهج البالغة؛ قم :دار نشر اإلمام علی 1369 ،ش.
 .7شعیری ،محمد بن محمد؛ جامع االخبار؛ قم :مؤسسة آط البیت 1414 ،ق.
 .8طبرسی ،حسن بن فضل؛ مکارم األخالق؛ تحقیی عیالء آط جعفیر؛ قیم :جامعیه مدرسیین،
1414ق.
 .9عیاشی ،محمد بن مسعود؛ کتاب التفسیر؛ تحقی هاشم رسیولی؛ هیا اوط ،تهیران :ماتبیة
العلمیة االسالمیة1380،ق.
 .10قمی ،علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی؛ تحقیی  :طییب موسیوی جزائیری؛ قیم :دار الاتیا ،
1404ق.
 .1قصص.77 :

 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ ح .4904
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 .11کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تحقی  :علیاکبر غفاری؛ تهیران :دارالاتیب اإلسیالمیه،
1388ق.
 .12مختاری ،ر؛ا؛ سیمای فرزانگان؛ قم :دفتر تبلییات اسالمی1371 ،ش.
 .13مولوی ،جالطالدین محمد؛ مثنوی معنوی؛ تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد1373 ،ش.

محبوبان الهی از نگاه قرآن کریم
(صابران)
*

حجتاالسالموالمسلمینمربضیخوشنصیب وگروهبولیرمرتوا

اشاره

خداوند متعاط در قرآن کریم ،گروههایی از مؤمنان را محبو خود دانسته است .نخسیتین گیروه،
پرهیزکاران یا تقواپیشهگان هستند .گروه دوم ،صابران هستند که آیه  146سیوره آطعمیران ،آنیان را
محبوبان خدا معرفی کرده است.
مفهوم صبر

صبر ،در برابر َج َزع یا بیتابی 1،و به معنای خیودداری از بیتیابی اسیت 2.برخیی در تعرییف آن
گفتهاند« :نگهداری و کنترط نفس در حالت خاصی که سبب پایداری در انجام کارهای سیخت،
تحمل سختیها و مشاالت و کنترط تاانههای شهوانی میشود» 3.در زبیان فارسیی نییز همیان

واژه صبر یا شایبایی برای آن به کار میرود.
اقسام صبر

صبر ،حقیقتی واحد است که به اعتبار آنچه به آن تعل میگیرد ،به سه قسمت تقسییم مییشیود.
* دانش آموخته سطح  3حوزه علمیه قم .
 .1خلیل بن احمد فراهیدی؛ کتاب العین؛ ج،7

.115

 .2اسماعیل بن حماد جوهری؛ الصحاح؛ ج،2

.706

 .3ر.ک :فرهاد خرمیایی؛ «نقیش صیبر بیه عنیوان ییک فضییلت اخالقیی و شخصییت در پیشبینیی نیا امییدی در
دانشجویان»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اخالق پزشای؛ شماره  ،28تابستان ،1393

.168-199
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در روایتی از پیامبر اینگونه تقسیم شده است« :الصبرُثََلث ٌةُ:صبرُعَّ ُالم ِ
يبرُعلي ُ
َ ٌ َ
َّ
صيبة َ
َ
ُوُص ٌ
ِ
ِ
ِصي ُِة؛1شایبایی سه قسم است :شایبایی در مصیبت ،شایبایی در انجیام
َ
ُالم َ
ُوُص ٌبرُعن َ
الطاعة َ

طاعت و شایبایی در ترک معصیت».

 .1صبر بر مصيبت

صبر بر مصیبت؛ یعنی انسان در برابیر سیختیهیا و نامالیمیات روزگیار ماننید فیراق نزدیایان و
دوستان ،بیماریها و خسارات مالی و بدنی و آبروییی کیه بیه او وارد میشیود ،ایسیتادگی کنید و
بیتابی ناند؛ هناناه خداوند در قرآن میفرماید:

ْ ُْ
ُ ْ َ َْ
ِّ
َّ َ
َ ْ ْ
َ ْ َ ْ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ
ـرات َو َبَّـر
و لنبلونُْ ِبَّی ٍْ ِمن الخو ِف و الجو ِع و نق ٍص ِمن اْلمو ِال و اْلنف ِس و الثم ِ
ِ
ً
َُْ ُ َْ ٌ ُ
َ َّ َ
َّ
قالوا َّإنا لله َو َّإنا َإلیه راج ُع َ
ـون 2:و قطعیا شیما را بیه
ة
ب
ی
ص
م
ْ
ه
ت
أصاب
إاا
ین
الص ِابرین ال ِذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

هیزی از [قبیل] ترس و گرسنگی و کاهشی در امواط و جیانهیا و محصیوالت کشیاورزی
ِ
میآزماییم و شایبایان را مژده ده؛ کسانی که هون مصیبتی به آنان برسد ،میگو ینید :میا از
ِآن خداییم و به سوی او باز میگردیم.

توجه به این واقعیت که همه از اوییم ،ما را به این حقیقت رهنمون میکند که همه مواهب و حتی
وجود ما از اوست و خداوند به حامت خود ،روزی نعمت میدهد و اگیر صیالح بدانید ،روزی
آن را باز میستاند .بنابراین دنیا ،سرای جاو یدان نیسیت .زواط نعمیتهیا و کمبیود مواهیب و ییا
کثرت و وفور آنها ،زودگذر و هر یک وسیلهای برای پیمودن مراحل تاامل است.

3

صبر گاهی انسان را به مقامی میرساند که به مصیبتها را؛ی میشود ،آنهیا را همچیون سیری
میان خود و خدا نگه میدارد و هیچ گلهای از آنها به بنیدگان دیگیر خیدا نمیکنید؛ ماننید صیبر
جمیل حضرت یعقو

بر فراق فرزندان دلبندش یوسف و بنیامین 4.امیام بیاقر

در تفسییر

ُليسُفي ِ َُشكوىُإل ُالَّا ِ ُ؛ 5آن ،صبری است که در آن نزد میردم
صبر جمیل فرمودَ « :
ُص ٌبر َ
ذلُ َ
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

.91

 .2بقره 155 :و .156
 .3ر.ک :محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغه؛
 .4یوسف 18 :و .81
 .5محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2

.93

 ،485حامت .99
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ِشاوه نشود».
حکایت اول

هنگامی که فرزند فا؛ل آیتالله العظمی حاج سید محمدر؛ا موسوی گلپایگیانی  ،حیاج آقیا
مهدی از دنیا رفت ،ایشان با آرامش و وقار و بردباری بر پیار او نماز گزارد و تسلیم مقدرات الهی
گشت .وقتی برخی دانشمندان و بازاریان تهران برای عرض تسلیت به حضورش رسیدند و گفتند:
«دعا کنید خدا ِمهر این فقید را از دلتان بیرون کند تا تحمل مصیبت برایتان آسان شیود» ،فرمیود:
«لان من میگویم :دعا کنید خدا ِمهرش را در دلم بیشتر کند تا مصیبت مرگش در دلم بیشتر اثیر
کند و صبر کنم تا خداوند اجر و ثوا بیشتری به من عطا نماید».
حکایت دوم

روزی انوشیروان در مسئلهای بر وزیر حایمش بزرگمهر خشمگین شد و دسیتور داد پیایش را بیا
بندی آهنین ببندند و در خانهای تاریک زندانیاش کنند .بزرگمهر میدتی در آنجیا محبیوس بیود.
پس از مدتی شاه شخصی را فرستاد تا از احواط او جویا شود .آن شیخص رفیت ،ولیی بیا کمیاط
تعجب او را بر خالف دیگر زندانیان ،بسیار عادی و با نشاط یافت .با تعجب پرسید« :تیو در ایین
تنگنا اینهنین سرحاط هستی؟!» .جوا داد« :شش عنصر یافتهام .آنها را به هم عجین کردهام و
به کار میگیرم .آن معجون مرا به این حاط نگه داشته است که میبینی» .آن شیخص پرسیید« :آن
عناصر کدامند؟» .گفت« :نخست توکل به خداوند ،دوم ایمان به این که آنچه مقدر است ،پییش
خواهد آمد؛ سوم شایبایی که بهترین هیزی است که فیرد گرفتیار میتوانید آن را بیه کیار گییرد؛
ههارم به فرض اگر من صبر نانم ،هه راهی دارم؟ آیا بیتابی کردن به من کمای میکند؟ پینجم
بدتر فر؛ی بهتیر
اندیشیدن در ایناه گرفتاری من میتوانست بدتر از این باشد و این ،نسبت به آن ِ
است؛ ششم از این ستون به آن ستون َفرج است و هر لحظه شاید و؛عیت مین دگرگیون شیود».
وقتی آن شخص این سخن را به گوش پادشاه رساند ،انوشییروان او را آزاد کیرد و او را بیه حضیور
1
طلبید و دوباره در جایگاه وزارت مورد عزت و احترام قرار داد.
 .2صبر بر طاعت

صبر بر طاعت ،به معنای استمرار و مداومت بر انجیام دادن واجبیات و مسیتحبات دیین اسیت.
 .1محمدکاظم بهرامی؛ منتخب سفینۀ البحار؛

.589
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واجبات مانند نماز ،روزه ،حج ،جهاد و زکات و خمس و مستحبات مثل نوافل مسیتحب یومییه،
روزه و صدقه مستحب است .آنچه در صبر بر طاعت مهم است ،مداومت و استقامت بیر انجیام
دادن آن است .اگر کسی به هر دلیلی مانند تنبلی و بیحوصلگی ،نمازهایش را ترک کند یا کسیی
با وجود سالمت جسمانی و قدرت و نشاط جوانی ،روزه ماه رمضانش را نگیرد ،صبر بیر طاعیت
ندارد و هنوز در مقام بندگی خداوند تثبیت نشده است .نمونههای زیبایی از شایبایی بر طاعت را
میتوان در سیره علما و بزرگان دین دید .برای مثاط در شرح حاط شیخ آقیا بیزرگ تهرانیی آمیده
است:
شیخ با همه اشتیاالت پر دامنه علمی و تتبعات فرصیتگییری کیه داشیت ،از انجیام دادن
عبادات اسالمی و ریا؛یات شیرعی و تهیذیب و تیرو ی

نفیس غفلیت نمییکیرد .شیب

ههارشنبه هر هفته ،پیاده از نجف به مسجد سیهله مییرفیت و در آنجیا بیه نمیاز و دعیا و
عبادت میپرداخت و این کار را تا رسیدن به سن  80سالگی ادامه داد .او امام جماعت نییز
بود و این سنت دینی و اجتماعی را تا هند ساط پیش از درگذشتش به پا میداشت.

1

در شرح حاط حاج مالهادی سبزواری نیز نوشتهاند« :در ههار فصل ساط ،ثل آخر هر شیب
را بیدار بود و در تاریای شب تا طلوع آفتا  ،به عبادت میپرداخت .اوط شب نیز سه سیاعت در
2
تاریای عبادت میکرد و نیم ساعت در حیاط راه میرفت».
 .3صبر بر معصيت

صبر بر معصیت ،به معنای استقامت و پایداری بر ترک معاصی است .انسان شایبا از منظر دین،
کسی است که در برابر شعلههای سرکش شهوات و امیواج هیوی و هیوس ایسیتادگی کنید .امیام
صادق فرموده است:
گروهی از مردم در روز قیامت بر میخیزند و تا در بهشت میآیند و آن را میکوبنید .بیه
آنان میگویند« :شما کیستید؟» .میگویند« :اهل صبریم» .بیه آنیان میگوینید« :بیر هیه
هیزی صبر میکردید؟» .میگویند« :بر طاعت خدا و از معاصی خدا ،صیبر میکیردیم».
[در این هنگام] خداوند عزوجل میفرماید« :راست میگویند ،آنان را به بهشت درآورید».

 .1ر؛ا مختاری؛ سیمای فرزانگان؛
 .2همان.

.164
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َّ
َّ ُ َ َ ُ َ
َّ
ون أ ْج َره ْْ ِبغ ْیر
این همان سخن خداوند عزوجل است که میفرماییدِ « :إنما ُی َوفی الص ِابر
ِ
2
ساب 1:همانا صابران اجرشان را بدون حسابرسی تمام میستانند».
ِح ٍ

«ترک معصیت» و «ارتاا آن» مانند باال رفتن از یک کوه یا پایینآمدن از آن اسیت کیه حرکیت

اوط سختتر و دشوارتر است و شایبایی و صبری در خوری مییطلبید و سیرانجامی نیایو دارد.
صبر بر معصیت ،برترین مرتبه صبر است که صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت از نظر رتبیه ،بعید
از آن قرار دارند.

3

اهميت و آثار صبر

در آیات قرآن و روایات ،میتوان اثرات ارزشمندی را برای صبر مشاهده کرد که به برخی از آنهیا
میپردازیم.
 .1محبوبيت صابران در نزد خداوند

َ َّ ُ ُ ُ َّ
الص ِابرین 4:خدا صیابران را دوسیت دارد».
قرآن کریم در وصف صابران میفرماید« :و الله ی ِحب

این فراز پس از نقل مجاهدتها و پایمردیهای رزمندگان خداجویی است که در رکا پییامبران
پیشین جنگیده ،در این راه سختیها را به جان خریده و روحیهشان ؛یعیف و سسیت نشیده و در
برابر باطل تسلیم نشدهاند.
صابران کسانی هستند که امتحانهای گونیاگون خداونید را پشیت سیر گذاشیته و از همیه آنهیا
سرفراز بیرون آمدهاند .صابران ،بندگان راستین خدا هستند که صیداقت خیود را در عرصیه عمیل
نشان داده و در آزمون بندگی خدا ،نمره کامل گرفتهاند .آنان پیرو همان هیزی هستند که خداونید
بیهمتا میپسندد؛ هه درد باشد و هه درمان ،هیه وصیل باشید و هیه هجیران .آنیان در هنگیام
نعمتها ،سرمست و میرور و سرکش و غرق گناه نمیشوند و در هنگام سختیها نیز بییتیا و
ناسپاس نمیشوند .هنین انسانهایی محبو درگاه خداوند هستند و خداونید رحمیت و عناییت
خا

خود را نثار آنان میکند.

 .1زمر.10 :
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2

 .3همان،

.91

 .4آط عمران.146 :

.75
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یكیوصملویكمیهجمرانپسم رد 

یكممیدردویكممیدرمممانپسمم رد  





پسمم رمآنچممهراجانممانپسمم رد 1

منازدرمانودردووصملوهجمران  





 .2همراهی خدا با صابران

ُالصابرين :خدا با صیابران اسیت»،
خداوند متعاط برای تشوی صابران ،ههار بار با تعبیر « ِاه َُم َع ِ

خود را همراه آنان معرفی کرده است که این همراهی ،به معنای فرو فرستادن نصرت و یاری خیود

َ
بر آنان است .ابتدا در سوره بقره ،مؤمنان را به مدد گرفتن از صبر و نماز فرا مییخوانید« :یـا أ ُّی َهـا
َّ َ َ ُ ْ َ ُ
َ
َّ َّ َ َ َ َّ
َّ ْ َ َّ
رین 2:ای مؤمنیان! از شیایبایی و نمیاز
ـاب
الذین آمنوا استعینوا ِبالصب ِر و الص ِة ِإن الله مـع الص ِ

یاری بجو یید که خداوند با شیایبایان اسیت» .سیه میورد دیگیر همراهیی خیدا بیا صیابران ،بیه

صحنههای نبرد و کارزار با دشمنان بر میگردد .از زبان همراهان صبور و با اسیتقامت «طیالوت»
که به رغم ؛عف ایمان و سسیت عنصیری بیشیتر لشیاریان ،سیخت ایسیتادگی کیرده بودنید؛
همراهی خود را با صابران بشارت میدهد و میفرماید:
مؤمنان همراه وی از آن (نهر) گذشتند [همراهان سست ایمان طالوت کیه
و هون طالوت و
ِ
از آن آ نوشی ده بودند و اکثریت لشار نیز بودند] گفتند :امروز ما را تا جیالوت و سیپاه

وی نیست؛ اما آنان که به دیدار خداوند یقین داشتند ،گفتند :هه بسا گروهی انیدک کیه بیه
اذن خدا بر گروهی بسیار ،پیروز شدهاند و خداوند با شایبایان است.

3

در جنگ بدر نیز ؛من نصایحی که رعایت آنهیا ؛یامن پییروزی مؤمنیان بیر دشیمنان اسیت،

ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َّ
َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ
ـه َم َ
الل َ
ناز ُعوا َف َت ْف ََّ ُلوا َو َت ْذ َه َ
ـع
ـبروا ِإن
اص
و
ْ
ُ
ریح
ب
میفرماید« :و أطیعوا الله و رسوله و ال ت
ِ
َ
َّ
رین 4:و از خداوند و رسولش فرمانبرداری کنید و با یادیگر نزاع نانید که سست میشو ید
الص ِاب

و شاوهتان از میان میرود و شایبا باشید که خداوند با شایبایان اسیت» .در آخیرین میورد نییز
خداوند ابتدا توان مؤمنان صابر را ده برابر دیگران معرفی میکند .سپس به دلیل ؛یعف و سسیتی
ً
که احیانا در برخی از مسلمانان رخنه کرده و میکند ،قدرت مؤمنان صیبور را دسیتکم دو برابیر
 .1بابا طاهر همدانی؛ دیوان اشعار؛ دوبیتیها ،سایت گنجور.

https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh/28
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کفار دانسته و همراهی خود را با آنان اعالم میدارد و میفرماید:

ٌ ْ
َ َ َّ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ً َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ٌ
ََ
صاب َرة َیغ ِل ُبوا ِمـائت ْی ِن َو
ة
اآلن خفف الله عنُْ و ع ِلْ أن فیُْ ضعفا ف ِإن یُن ِمنُْ ِمائ
ِ
َ
ْ َّ َ َّ ُ َ َ َّ
إ ْن َی ُُ ْن م ْن ُُ ْْ َأ ْل ٌف َی ْغل ُبوا َأ ْل َف ْ
رین 1:اکنیون خداونید بیر شیما
ـاب
الص
ع
م
ه
الل
و
ه
الل
ن
ا
إ
ب
ن
ی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ

آسان گرفت و دانست که در شما ناتوانی هست؛ پس اگر از شما صد تن شایبا باشیند ،بیر

دو یست تن پیروز میگردند و اگر از شما هزار تن باشند ،بیه اذن خداونید بیر دو هیزار تین
پیروز میشوند و خداوند با شایبایان است.
 .3پيوند جداییناپذیر صبر و ایمان

میان صبر و ایمان ،پیوندی مستحام برقرار است تا جایی که روایات ،رابطه صبر و ایمان را ماننید
يإنُالص ِ
وُعلَيكمُ ِب َّ ِ
ينُ
يبرُم َ
رابطه سر و جسد دانستهاند؛ هناناه امیرالمؤمنین فرمودَ « :
الصيبرُ َف َّ َّ َ
2
اإليمانُكالرأ ِ ُِمنُالجس ِ ُوَُلُخيرُف ُجس ٍ
ٍ
ِ
َُلُص َبر َُم َِ ُ :بر شیما
َ
َُلُرأ َ َُم َِ ُوَُل ف ُإيمان َ
َ َ
َ َ َ
َ َّ
َ َ

بدن بیسیر نیسیت
باد به صبر؛ زیرا صبر برای ایمان همچون سر است برای بدن و هیچ خیری در ِ
و هیچ خیری در ایمان بدون صبر» .بنابراین انجام هر طاعت و ترک هیر معصییت و تحمیل هیر

مصیبت ی که از لوازم عملی ایمان است ی تنها با صبر ممان است.
ایمان قلبی ،سازنده صبر اسیت و از سیوی دیگیر،
صبر و ایمان ،رابطهای متقابل دارند .از یکسو ِ
بدون صبر ،ایمان قلبی تحق نمییابید .بییشیک مقاومیت و ایسیتادگی در برابیر وسوسیههیای

شیطانی و نفسانی ،با ایمان به خدا تحق مییابد .بدون شیناخت خداونید و اوصیاف او و بیدون
ً
ایمان به وی ،صبر و بردباری تا رسیدن به سر منزط مقصود یعنی مراتب قر حی تعیالی ،عمیال
اماانپذیر نیست.
 .4صبر ،گذرگاه رسيدن به موفقيتهای بزرگ

صبر و پایمردی ،؛رورتی تردیدناپذیر برای پیمودن مسیر ح اسیت .هییچ رهروییی بیه مقصید
نمیرسد ،مگر آناه در طری ح  ،مقاوم باشد.
گوی رس گ،لعلشوددرماامصمدر  


3

آرىشود ،ولی رهخونجگرشود 


 .1انفاط.66 :
 .2محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغه؛

 ،482حامت .82

 .3شمس الدین محمد شیرازی؛ دیوان اشعار؛ غزط  ،226سایت گنجور.
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/226
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تحمل و استقامتی که جان آدمی را در کوره حوادث روزگار همچون فوالد آبدیده میکند ،سیرمایه
گرانقدری است که آدمی را به رستگاری میرساند .فراز و نشیبهای زندگی کیه برخیی از آنهیا
میتواند گردش هرخ زندگی را مختل کند و تا مرز تباهی دنیا و آخرت انسان پیش بیرود ،تنهیا در
سایۀ صبوری و ایستادگی عاقالنه و به هنگام مهار میشود؛ بلاه اکسییر اعظیم صیبر بسییاری از
تهدیدها را به فرصتهای سازنده و هالشها را به پرشگاهها مبدط میکند.
به قوط ناصر خسرو:

بانیایررادوراران،گلكجمارویماشمود 

باندی ررنجوسختی،مردكیگرددبممام  





بنا بر آیات قرآن ،رسیدن به بزرگترین دسیتاوردها و توفیقیات بیزرگ ،مرهیون صیبر و اسیتقامت
است .برای مثاط حضرت موسی

از همان ابتدای دعوت خود و پس از ایمان آوردن جمعیی از

جوانان بنیاسرائیل ،یاران خود را به صبر سفارش میکرد تا به پیروزی نهایی بر فرعون نائل شوند:

ُ
ْ َ ُ
َ ْ
َّ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ
َ ُ
َ ْ
عاق َبـة
ورثها من یَّاْ ِمن ِع ِ
باد ِه و ال ِ
«قال موسی ِلقو ِم ِه است ِعینوا ِبالل ِه و اص ِبروا ِإن اْلرض ِلل ِه ی ِ
ِل ْل ُم َّت ِقین 1:موسی به قوم خود گفت از خدا یاری بجو یید و اسیتقامت پیشیه کنیید کیه زمیین از ِآن

خداست .آن را به هر که بخواهد (و شایسیته بدانید) واگیذار مییکنید و سیرانجام (نییک) بیرای

پرهیزکیاران اسییت» .پییس از شاسییت فرعییون و غییرق شییدن او و لشییاریانش در دریییای نیییل،
بنیاسرائیل پیروز شدند و در روی زمین قدرت گرفتند .قرآن سر این پیروزی را صبر آنیان معرفیی
کرد:

َ َْ
َ ْ َ ُ
َّ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ
َ ْ
ض َع ُف َ
اْل ْرض َو َ
ون َ
باركنا فیها و َ ت َّمت ك ِل َمـة
غار َب َها التي
م
ق
َّار
م
و أورثنا القوم الذین كانوا یست
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
رائی َل بما َص َب ُروا َو َد َّم ْرنا ما َ
ـو ُن َو ق ْو ُم ُ
كان َی ْصن ُع ف ْر َع ْ
َر ِّب َك ْال ُح ْس َنی َع َلی َبني ْإس ْ
ـه َو مـا كـانوا
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ 2
َ
ُ
قوم مستضعف واگذار کردیم؛ و وعده
یع ِرشون :و مشرقها و میر های پر برکت زمین را به آن ِ

نیک پروردگارت بر بنیاسرائیل تحق یافت ،به سبب صبر و استقامتی که به خرج دادند و آنچه را
فرعون و قومش [از کاخهای مجلل] ساخته و از باغهای داربستدار فراهم آورده بودنید ،در هیم
کوبیدیم.

هابفآنروزرهمنمژدهایمندولمتداد   كهررانجوروجفاصمدروبدمابمدادنمر 


 .1اعراف.128 :
 .2اعراف.137 :
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ممیریمزد   اجرصدرىاستكزآنشاخندابمدادنر 1

اینهمهشهروشكركزسمخ




ملت مسلمان ایران نیز به پشتوانه صبر و استقامت ،به موفقیتهیای بزرگیی در عرصیه انقیال و
جنگ و سازندگی رسیده است و اگر در این راه همچنان شایبایی بورزد و بر اهداف مقدس خیود
پافشاری کند ،قلههای رفیعتر پیروزی و موفقیت را فتح خواهد کرد.
ماه رمضان ،سکوی پرش صابران

هر انسانی به حام طبیعت خود ،به بهرهمندیهای مادی و لیذتجیوییهیای شیهوانی متماییل
است .اگر هه این بهرهجوییها مادامی که در هارهو عقل و شرع سامان پذیرد ،مایه سیالمت
جسم و جان آدمی و رشد و تعالی اوست؛ اما هر انسانی باید با تمرین در قالب التزام بیه احایام
شریعت ،خود را برای پرهیز از کامیابیهای حرام و بلاه مشتبه آماده سازد .میاه مبیارک رمضیان،
فرصت بینظیری است که میتواند مؤمنان را در رسیدن به این هیدف ،ییاری برسیاند و از آنیان،
شایبایانی بسازد که هرگز اندیشه تجاوز از حدود الهی و شاستن حریمهای مقدس را به خود راه
ندهند .عنایات ویژه ح تعالی نسبت به افراد با ایمان در ماه رمضان ،در قالب تعیابیری همچیون
«بستن در جهنم» و «گشودن در بهشت» و «پاداشهای مضیاعف» ،زمینیهسیاز رشید و کمیاط
کسانی است که با تقویت صبر ،در صدد جلب ر؛ایت پروردگار خویشاند .از این روسیت کیه
در روایات متعدد ،ماه رمضان را ماه صبر نامیدهاند؛ هناناه رسوطخدا

يو َُشيهرُ
فرمیود« :وُه َ

2
الص ِ
ماه صبر است و پاداش صیبر ،بهشیت اسیت» .بییتردیید
بر َّ
ُالجََّّة؛ و آنِ ،
ُالص َبرُثَواب َ
ُوإن َّ
َّ
اجتنا از خوردن ،آشامیدن و ار؛ای تمایالت جنسیی حیالط در ییک میاه ،جلیوه شیایبایی و

صبوری آنان در مسیر بندگی است .از این روست که امام صادق

«صبر» را در آیه شریفه قیرآن

ِ
ازلَة ِ
به روزه تفسیر کرده است« :إذاُنَ َزلَتُ ِبالرج ِلُالَِّ ِ
ُ:وُ
ُاه
ُأو ِّ
ُعزُوُجيلُيقيول َ
َ
ُالش َّ ةُ َف َليصم؛ُ َفإ َّن ِ َ
َّ
ِ
ياُ؛ 3هرگاه مصیبت یا سختیای بر فرد وارد شد ،روزه بگییرد؛ هیرا کیه
َّيُالص َُ
الص ْب ُِر ُيِ
ْاستَِيَّواُُِْب َّ
ِّ

خداوند میفرماید :از صبر یاری بجو یید ،یعنی از روزه».
ُ
رمممماشدرروزهشممممكیداوم ِصمممممر 


ُ
رمممهدمقمممو خمممرارام ت ِ مممر 
دم 


 .1شمس الدین محمد شیرازی؛ دیوان اشعار؛ غزط  ،183سایت گنجور.
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/183

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4

.66

 .3محمد بن علی صدوق؛ فضائل األشهر الثالثة؛

 ،122ح .125
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هریمممههممماراممممیدهمممردرانت مممار 1

كممماررردرمممار 
كمممخنخمممراىخو 
ِ


فهرست منابع
کتب

 .1بهرامییی ،محمییدکاظم؛ منتخققب سققفینة البحققار؛ هییا اوط ،قییم :مؤسسییه بوسییتان کتییا ،
1394ش.
 .2جوهری ،اسیماعیل بین حمیاد؛ الصقحاح تقاج اللغقه و صقحاح العربیقه؛ تصیحیح احمید
عبوالیفور عطار؛ ها ههارم ،بیروت :دار العلم للمالیین1410 ،ق.
 .3شریف الر؛ی ،محمد بن حسین؛ نهج البالغقه؛ تحقیی صیبحی صیالح؛ هیا اوط ،قیم:
هجرت1414 ،ق.
 .4صدوق ،محمد بن علی؛ فضقائل األشقهر الثالثقه؛ تحقیی غالمر؛یا عرفانییان؛ هیا اوط،
نجف :اآلدا 1396 ،ق.
 .5فراهیدی ،خلیل بن احمد؛ کتاب العین؛ ها دوم ،قم :هجرت 1409 ،ق.
 .6کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تحقی علیاکبر غفاری؛ هیا سیوم ،تهیران :دارالاتیب
اإلسالمیة1388 ،ق.
 .7مختاری ،ر؛ا؛ سیمای فرزانگان؛ ها ههارم ،قم :دفتر تبلییات اسالمی1371 ،ش.
 .8مولوی بلخی ،جالطالدین محمد؛ مثنوی معنوی؛ ها اوط ،تهران :وزارت فرهنیگ و ارشیاد
اسالمی1373 ،ش.
مجالت

 .1خرمایی ،فرهاد؛ «نقش صبر به عنوان یک فضیلت اخالقی و شخصیت در پیشبینی نا امیدی
در دانشجویان»؛ فصلنامه علمی پژوهشیی اخیالق پزشیای؛ شیماره  ،28تابسیتان ،1393
.168-199
سایتها
سایت گنجور؛ دیوان اشعار حافظ شیرازی و دیوان اشعار بابا طاهر همدانی.

 .1جالط الدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛

.711

محبوبان الهی از نگاه قرآن کریم
(توکل کنندگان)
*

حجتاالسالموالمسلمینمربضیخوشنصیب وگروهبولیرمرتوا

اشاره

در این گفتار درباره توکلکنندگان به عنوان سومین دسته از محبوبان خیدا صیحبت مییکنییم کیه

خداوند دربارهشان میفرمایدِ « :إ َّن َّالل َه ُی ِح ُّب ْال ُم َت َو ِّكلین 1:خداوند متوکالن را دوست دارد».
ّ
مفهوم توکل

توکل از ماده «وکل» و به معنای اعتماد و تایه کردن بر دیگری و واگذاشتن کار خود بیه اوسیت.

2

کسی که به او تایه میشود و کار به او واگذاشته میشود« ،وکیل» نامیده میشیود کیه در فارسیی
نیز به او «وکیل»« ،کارگزار» و «مباشر» گفته میشود .توکل بر خدا ،به معنای واگذاشتن کار خود
به خداست.
چيستی و ارکان توکل بر خداوند

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

نخستین رکن توکل ،درک ؛عفها ،عجزها ،جهلها ،نیازها و محدودیتهای خود است .وجود
انسان با ؛عف و عجز و نیاز آمیخته است و حیات و وفات ،جوانی و پیری ،بیمیاری و سیالمت،
* دانش آموخته سطح  3حوزه علمیه قم .
 .1آط عمران.159 :
 .2ر.ک :خلیل بن احمد فراهیدی؛ کتاب العین؛ ج ،5
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فقر و ثروت و روزیاش به دست خداست .اگیر انسیان ایین حقیقیت را دریابید ،بیه دنبیاط ییک
تایهگاه مطمئن میگردد تا با تایه بر او ،کاستیهایش را جبران کند و نیازهایش را بر طرف نماید.
بموقماممرمهخمودنیسمتییم قممرم 


فمل دهمانرسمتهرمممودىزالف 
نه ِ


چممونمماف رریرنممروروزىگسسممت 


رمهدم 
ردم 
ردمیرسممممم 

زغیدمتممم
همیروزىآممررمهجموف

1

زنماف؟ 
2

رمهپستانممممادردرآویخمتدسممت 

 .2شناخت ضعف و عجزهای دیگران

دوم توکل ،دیدن ؛عفها ،عیبها و ناتوانیهای دیگران است .کسی که به اشیای بیجیانی
رکن ِ

مانند خانه و باغ و خودرو و پوط یا افراد ناتوانی مانند خود دط ببندد و آنان را بزرگتر از واقع ببینید،
به خدا توکل نارده است .رسوطخدا
داد:

از جبرئیل امین تفسیر «توکل» را پرسید و جبرئیل پاسیخ

ِ
ِ
ينُالخ ِ
ليق ُ
ُاليأ ِ ُِم
َُلُيض ُّر
ُالم َ
َ
الِلم ِ
ُوَُلُيَّ َفع ُوَُلُيِطيُوَُلُ َيمََّع ُوُاستِمال َ
َ
خلوق َ
ُبأن َ
ُسو ِ
ُسو ِ
ِ
فإذاُكانُالِب ُكذلُُلَمُيِمل ٍ ِ
يعُ
طم ْ
َمُي َخ ْف َ ِ
ُْلَ َ ِ
َ َ َ ْ َ
َ َ
َمُي َ
ىُاه ُوُل َ
َمُي ْرجُوُل َ
ىُاه ُوُل َ
3
ِ
ٍ ِ
ىُاه ُفهذاُهوُالتَّوكُّلُ؛ علم به این است که مخلوق نه زیان مییرسیاند و نیه
فيُأَ ُس َو ِ
َ
نفع ،نه میبخشد و نه منع میکند و هشیم امیید از خلی برداشیتن .هنگیامی کیه بنیدهای
اینهنین شد ،جز برای خدا کار نمیکند و از غیر او امید و بیم ندارد و در احدی جیز خیدا
طمع ندارد ،این همان توکل است.

 .3شناخت کماالت آفریدگار خود و تکيه بر او

اصلی توکل ،دیدن کماالت و تواناییهای خال و تایه و امید بر اوست .ایین ،همیان
رکن سوم و ِ

تایهگاه مطمئنی است که انسان باید به آن تایه کند؛ هرا که خداوند سه صفت ممتیاز دارد کیه او
را شایسته جایگاه بهترین وکیل میکند .این صفات عبارتند از:
الف .حيات سرمدی

نخستین شرط الزم برای وکالت ،حیات است که به نحو کامل در خداوند موجیود اسیت؛ هیون
 .1جوف :درون.
 .2مصلح بن عبدالله سعدی؛ بوستان؛ با هشتم،
 .3محمد بن علی صدوق؛ معانی االخبار؛

.261

.166-165
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خداوند تنها زندهای است که فانی نمیشود .از این رو همیشه میتوان بدون دغدغه و با اطمینیان
َّ
َ َّ ْ َ ْ
َُ ُ
ـوت 1:و توکیل کین بیر آن
خاطر به او تایه کرد؛ هناناه فرمودَ « :و ت َوكل َعلی ال َحـيِّ الـذال ال یم

زندهای که هرگز نمیمیرد» .دیگران روزی زندهاند و روزی نیسیتند و بیا میرگ آنیان ،رشیته همیه
وکالتها گسسته میشود.
ب .علم فراگير

دومین صفت الزم برای وکیل خو  ،علم و آگاهی است کیه بیه کامیلتیرین شیال در خداونید
موجود است .علم و آگاهی خداوند همه هیز را فرا میگیرد .او نیز از نیازها و خواستههای بندگان
َ

َّ
ْ ً ََ
َ َ َ ُّ ُ َّ
ـه َت َو َّك ْلنـا:
خود و موانع رفع آنها آگاه است؛ هناناه فرمود« :و ِسع ربنا كل شيْ ٍْ ِعلما علـی الل ِ

2

علم پروردگار ما ،به همه هیز احاطه دارد .تنها بر خدا توکل کردیم».

ج .قدرت نامحدود

سومین شرط وکیل خو  ،قدرت و توانایی است تا بتواند کارهایی را که به او سپرده شیده اسیت،
بهشایستگی انجام دهد .هنین شایستگیای در باالترین سطح ،تنهیا در خداونید متعیاط موجیود
است؛ هون دیگران یا ناتوان هستند و یا قدرتشان محیدود و رو بیه زواط اسیت؛ روزی بیر مسیند
قدرت تایه میزنند و روز دیگر سقوط میکنند ،روزی غرق در ثیروت و نیاز و نعمیتانید و روز
دیگر در فقر و فالکت؛ ولی خداوند متعاط فرمانروای آسمانها و زمین است ،بر همه هیز قدرت

و سیطره دارد و هیچ ؛عف و سستی و شاستی در کارش نیستَ « :و َت َو َّك ْل َع َلی ْال َعزیز َّ
الـرحیْ:
ِ

3

روزمند بخشاینده توکل کن» .حاکمیت و تیدبیر و اداره همیه امیور در کیف بیا کفاییت
و بر آن پی
ِ

اوست 4.کسی که خدا را دارد ،نباید از هیز دیگری بترسد؛ زیرا بهترین پشتیبان و کارگزار را دارد.
غصه روزی ،بخش مهمی از دغدغههای انسانهاست .کسانی که به خدا توکیل ندارنید ،همیواره
رسیدن روزی یا کاهش آن هستند و در مقابل ،کسانی هستند که با دلیی سرشیار از امیید و
نگران
ِ
توکل به قدرت الیزاط پروردگار ،ترس و نگرانی را از خود دور میکنند .خداوند متعاط میفرمایید:
 .1فرقان.58 :
 .2اعراف.89 :
 .3شعراء.217 :
 .4ناصر ماارم شیرازی و همااران؛ تفسیر نمونه؛ ج،15
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َ

َ

ُ

َ ْ ُ ْ َ َّ ُ ُ
َ َّ ُ
َ ْ ْ
الس ُ
ـو َّ
ـمیع ْال َع ُ
ـاك ْْ َو ُه َ
لـیْ 1:هیه بسییارند
ـه َی ْرزقهـا و ِإی
« َو كأ ِّین ِمن َد َّاب ٍة ال تح ِمل ِرزقها الل
جاندارانی که نمیتوانند روزی خود را بردارنید ،خداسیت کیه آنهیا و شیما را روزی مییدهید و
اوست شنوای دانا» .در ش ن نزوط این آیه از ابنعباس نقل شده است که وقتیی مشیرکان ،مؤمنیان
ماه را آزار و اذیت میکردند ،پیامبر آنان را به خروج از ماه و هجیرت بیه سیوی مدینیه امیر
کرد؛ اما آنان گفتند« :ما در مدینه نه خانهای داریم و نه ِملایی و نیه کسیی کیه بیه میا آ و غیذا
بدهد» .این آیه نازط شد تا به آنان بگوید باید به خدا توکل کنیید و خداونید هیمهنانایه در مایه
2
روزی شما را میداد ،در دارالهجره نیز خواهد داد.

بنابراین توکل کنندگان ،کسانی هستند که خود و جایگاه خود در عالم هستی ،جایگیاه مخلوقیات
دیگر و پروردگار و اسمای حسنای او را به درستی شناختهاند؛ از این رو در همه امیور بیه او تاییه
میکنند و در مسیر ر؛ای او حرکت مینمایند .خداوند نیز آنان را دوست دارد ،به خوبی برایشیان
کارگزاری میکند ،نصرت و رحمت خا

خود را بر آنان فرو میفرستد و موانع و مشاالت را از

سر راهشان بر میدارد.
رابطه توکل و استفاده از اسباب

طلب روزی و بییاعتنیایی
توکل و وانهادن کار خود به پروردگار ،به معنای دست کشیدن از کار و ِ
به اسبا و علل ظاهری و روی آوردن به تنبلی و بیااری و بیعاری نیست؛ مانند ایناه کسیی در

خانهاش بنشیند و کار و تالش برای طلب معاش را رها کند و منتظر رسیدن روزی خود و خیانواده
خود از خزانه غیب باشد؛ زیرا جریان یافتن امور عالم از طری ابزار و اسیبا و وسیائط اسیت و
این ،بخشی از مشیت و حامت الهیی اسیت .هییچ ییک از ایین وسیائط ،مسیتقل از قیدرت و
خواست الهی نیستند و حین استفاده از آنها باید امید اصلی ما به خدای مسبب اخسبا باشد.
مردی خدمت رسوطخدا آمد و عرض کرد« :ای رسوطخدا! پای شیترم را ببنیدم و [بیر خیدا]
ِ
اُوُ َ َوك َُّْل؛ 3پایش را ببنید و
توکل کنم یا او را رها کنم و توکل کنم؟!» رسوطخدا فرمودْ « :اعقل َْه َ
 .1عنابوت.60 :
 .2ر.ک :محمد بن احمد قرطبی؛ الجامع ألحکام القرآن؛ ج،13
.222
 .3محمد بن عیسی ترمذی؛ سنن الترمذی؛ ج ،4

.382

360؛ محمد بن حسین طوسیی؛ التبیقان؛ ج،8
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توکل کن»؛ یعنی از اسبا استفاده کن و در همان حاط بر خدا توکیل کین؛ زییرا انسیان در همیه
حاالت به توکل نیاز دارد تا مشال و مانعی در کارش پدید نیاید.
گفممتآرىگممربوكمملرهدممراسممت 

ایمنسممدبهممسم تپیسمدمراسممت 1

گفممممتپیسمدممممررممممهآوازرل ممممر 

رمممابوكممملزانممموىاشمممتررد مممر 





2

رممممزالكاسمممبحدیمممباللمممهشممم و 

ازبوكممملدرسمممدبكاهممملمشمممو 



آثار و نتایج توکل بر خداوند

توکل بر خداوند ،آثار و برکات فراوانی در زندگی انسان دارد که سه مورد آن را بیان میکنیم.
 .1کفایت خداوند

خدای متعاط در آیات متعددی تصریح میکند که در برآوردن نیازهای بندۀ مؤمن و متوکل خیود،

َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َّ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
ِّ
الل ُ
ـه ِلُـل
بالغ أمر ِه قـد جعـل
وی را کفایت میکنید« :و من یتوكل علی الل ِه فهو حسبه ِإن الله ِ
ِ
َ
َ
یْ ق ْد ًرا 3:و هر کس بر خدا توکل کند ،امرش را کفایت میکند .خداوند امر خود را بیه انجیام
ش ٍ

میرساند و خدا برای هر هیزی اندازهای قیرار داده اسیت» .بییتردیید کیارپردازی ،سرپرسیتی و
کفایت الهی در هر موقعیتی ،متناسب با آن موقعیت ظهور خواهد کرد؛ در امیر معیشیت و روزی
بییا نییزوط روزی و رفییع موانییع آن؛ در جنییگ بییا دشییمن ،بییا پیییروزی و غلبییه و در نگرانیییهییا و
پریشانیهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه ،با رفع عوامل تشویش.
حکایت توکل ابراهيم خليل

یای از مراحل دشوار که حضرت ابراهیم آن را به زیبایی طی کرد ،به آتشانداختن او از سیوی
نمرود به سبب تخریب بتشانی گسترده او بود .وقتی او را در منجنی گذاشتند و میخواستند به
وسط آن آتش عظیم بیندازند ،جبرئیل به مالقاتش آمد و گفیت« :ای ابیراهیم ،آییا بیا مین کیاری
داری؟» .ابراهیم گفت« :بیا تیو نیه ،ولیی بیا ر العیالمین ،آری» .در ایین هنگیام جبرئییل
انگشتری به او داد که بر رویش این کلمات مقدس نوشته بودََ « :ل ُِإلَي ُِإ ََّلُاهُمِمي ُرسيول ِ
ُاهُ
ِ
َ
ِ َ َّ ٌ َ
 .1یعنی استفاده از اسبا هم سنت پیامبر

است.

 .2جالط الدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛
 .3طالق.3 :

.39
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يُإلَ ُ[قو ِة ِ
ِ
]ُاه َُوُ َفو ْضتُ َأم ِر ِ
ُاهُ َأس ََّ ْ تُ َأم ِر ِ
ِ ِ
َ ْ
ُاه :معبیودی جیز اللیه
يُإلَي ِ ُِ
َّ ِ
َّ
ْ
ْ
أل َُْجأت َُظ ْهريُإلَ ِ ْ
نیست ،محمد رسوط خداست ،پشتم را به خدا تایه دادم ،کارم را بیه نییروی خیدا اعتمیاد دادم و
امرم را به خدا وانهادم ».ابراهیم آن انگشتر را در دست کرد ،سپس خدا را با همیان اسیمهیای
موجود در سوره اخال اینهنین ندا داد« :ياُاهُي ِ
َ
اُم ْنُُل َْم َُي ِل ْ َُوُل َْمُيولَي ْ ُ
َ ِ َ َ
اُص َم َُي َ
اُواَ َُياُأ ََ َُي َ
َوُل َْم َُيك ْنُلَ ُكفواًُ َأ ََ ٌُ» و از خداوند خواست تا به رحمت خودش ،او را از آتیش نجیات بدهید.
ُ
َْ ً َ َ
ً َ
ْ
ـراه َیْ 1:بیر ابیراهیم سیرد و
در آنجا بود که خداوند به آتش امر کرد« :ك ِ
وني بردا و س ما علی ِإب ِ
سالمت باش» .وقتی نمرود ،ابراهیم را در میان شعلههای آتش سرد و سالمت دید ،بیا همیان
عقیده شرکآلود خود به اطرافیانش گفت« :م ِنُا َّ َخذَ ُِإلَهاًُ َفلْيتَّ ِخذْ ُِ ِ ِ ِ
يم؛ 2کسیی کیه
ير ِاه َُ
َ
َ
ُم ْثي َلُإلَي ُإ ْب َ
معبودی برای خود مییگییرد ،بایید مثیل معبیود ابیراهیم را بگییرد»؛ یعنیی پیذیرفت کیه معبیود
ابراهیم  ،قدرتمند است و بنده مؤمن خودش را یاری کرد و او را تنها نگذاشت.
چمونرهمماازم ج یقآممممممرخلیمل 
گمفمت«:هملل حاج ٌه ُ
یاممجتمبدی» 

آمممرازدررمممارعممممز ،جمدمرممیمممل 
ُ
امم یمماجمدممریلال» 3
گمفمت«:أم ِ





مممننمرارمحاجتمممیازهمیممم كس 

رایكمیكمارممنافتادهسمممتورمس 
ُ
خمممواهویمممران،خمممواهآرمممادانك ممر 



ممقممممن،آنك مممر 
آنمممچهدانمممرالیم ِ
ممیبموانمر آبممشممم گملمشمنك ممر 



4

شممعلههماراشمماخنسمممترونك مر 




 .2آرامش و اطمينان

دومین رهآورد توکل ،اطمینان و آرامش خاطر است .متوکل حقیقی بیشک در ؛میر خود سرشار
از آرامش و اطمینان به پروردگار است ،نگرانی و ترس به خیود راه نمیدهید و از نتیجیه تالشیش
تردید ندارد .او میداند که آنچه به او برسد ،همان است که خداوند بیرایش مقیدر کیرده اسیت و
خدا نیز جز خیر او نمیخواهد؛ پس جای نگرانیی و تیرس نیسیت .خداونید خطیا بیه پییامبر
 .1انبیا.69 :
 .2ر.ک :علی بن ابراهیم قمی؛ تفسیر القمی؛ ج ،2

.73

 .3جبرئیل گفت« :ای بنده برگزیده خدا حاجتی داری؟» و ابراهیم گفت« :کمک میخواهم ،ولی نه از تو؛ بلاه فقیط
از خدا میخواهم».
 .4مال احمد نراقی؛ مثنوی طاقدیس؛
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َ َّ
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َ ََ
َّ َ ْ َ َ َ َّ
ُ ْ َ ْ ُ
ُ َ َْ
ـل
اکرم میفرماید« :قل لن ی ِصـیبنا ِإال مـا كتـب اللـه لنـا هـو موالنـا و علـی الل ِ
ـه فلیتوك ِ
ْال ُم ْؤم ُن َ
ون 1:به آنان بگو :جز آنچه خداوند برایمان نوشیته بیه میا نمیرسید .او میوالی ماسیت و
ِ

کسانی که ایمان آوردهاند ،باید تنها بر خدا اعتماد کنند».

قرآن ،داستان اختفای پیامبر

در غار ثور و اطمینان سرشار و آرامش وصفناشدنی حضرت را

اینگونه توصیف کرده است:
اگر پیامبر را یاری نانید ،خدا او را یاری کرد؛ آن هنگام که کافران [از ماه] بیرونش کردند،
در حالی که دومین آن دو نفر بیود؛ آنگیاه کیه آن دو تین در آن غیار بودنید ،آنگیاه کیه بیه
ِ
همراهش میگفت :غمگین مباش ،بیتردید ،خدا با ماست .پس خدا آرامشش را بر او فرود
آورد و او را با لشاریانی که آنها را ندیدند ت یید کرد و کلمه کافران را پسیتتیر قیرار داد؛ و
کلمه خدا برتر است؛ و خدا عزتمند و حایم است.

2

در منابع اسالمی نیز اشاره شده است که در آن هنگام ابوبار نگران بود ،ولی پیامبر
3

در کماط

آرامش بود.
امام خمینی  ،نمونهای از توکل به خدا را اینهنین نقل کرده است:
در آن روزهایی که در زمان ر؛اخان پهلوی و فشار طاقیتفرسیا بیرای تییییر لبیاس بیود و
روحانیون و حوزهها در تب و تا به سر میبردند ،شیخ وارستهای را نزدیک دکیان نیانوایی
دیدم که قطعه نانی را خالی میخورد و گفت :به من گفتند :عمامه را بردار ،من هم برداشتم
و به دیگری دادم که دو تا پیراهن برای خودش بدوزد .اآلن هم نانم را خوردم و سیر شدم تیا
شب هم خدا بزرگ است! من هنین حالی را به همه مقامات دنیوی نمیدهم.

4

امید و توکل به خداوند در بحرانهای اجتماعی نیز آثار روحی روانی نمایانی بر جای مییگیذارد؛
برای مثاط پیدایش و شیوع بیماری کرونا در اواخر ساط  1398شمسی بسییار درسآمیوز بیود .در
 .1توبه.51 :
 .2توبه.40 :
 .3محمد بن اسماعیل بخاری؛ صحیح البخاری؛ ج 5؛

 .204هم ظاهر آیه و هم ظاهر روایت اهلسنت ،داللت

می کند که ابوبار در آن هنگام هراسان و نگران بوده و ساینه یا آرامش تنها بر قلب پییامبر
حالی که در همان شب اوط هجرت ،امیرالمؤمنین

بدون هیچ ترس و هراسی در بستر پیامبر

ش ن آن حضرت نازط شد (بقره.)207 :
 .4سید روح الله موسوی خمینی؛ نقطه عطف؛

.13-12

نیازط شیده اسیت؛ در
خوابید و آیهای در
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آن شرایط بحرانی با دو طیف از انسانها روبهرو میشدیم:
ی عدهای که از شدت ترس و ا؛طرا به کلی خود را باخته و آرامش خود را از دسیت داده بودنید
واقعیی ناشیی از آن رنیج و
بیماری احتمالی آسیب ببینند ،از تیرس و ا؛یطرا
و بیش از آناه از
ِ
ِ

آسیب دیدند.

ی عدهای دیگر که به پشتوانه ایمان و معنویت خود ،به خداوند توکیل کردنید و در ؛یمن رعاییت
اصوط بهداشتی ،آرامش خود را حفظ کردند و حتی عدهای از آنان بیه ییاری آسییبدییدگان ایین
حادثه شتافتند.
 .3فائق شدن بر مشکالت

ً
اصوال کسانی که بر خدا توکل میکنند ،هرگز احساس ؛عف و حقارت نمیکنند؛ بلاه با اتاا به
امدادهای الهی به فتح و ظفر میرسند و حتی شاستهای مقطعی و ظاهری ،آنیان را نیا امیید و
افسرده نمیکند .توکل ،امیدآفرین ،نیروبخش و سبب تقویت اراده و تحایم مقاومیت و پیایمردی
است .آیات متعدد قرآن در بیان سرگذشت انبیا و اولیای الهی ،با ت کید بر روحیه بسیار باالی آنیان
به دلیل اعتماد و توکلشان به پروردگار متعاط ،توکل همیشگی آنان به خداوند در برابر مشیاالت
طاقتفرسا را یای از دالیل مهم پیروزی آنان دانسته است؛ هناناه در داستان حضیرت نیوح
میفرماید:

َ َْ
َ ْ ْ َ َُ ََ ْ َ َ
َّ
َو ْات ُل َع َلیه ْْ َن َب َأ ُنوح إ ْا َق َال ل َق ْ
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یُْ
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ِ
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ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
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َ
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ُ
ْ
َ
كْ عل ْ
كْ ث َّْ ال یُن أ ْم ُر ْ
كاْ ْ
كل ُت َف َأ ْجم ُعوا َأ ْم َر ْ
یُْ غ َّمة ث َّْ اقضوا إلـیَّ
كْ َوش َر َ
فعلی الل ِه تو
ِ
ِ
1
َ ُْ ُ
قوم من!
ون :سرگذشت نوح را بر آنان بخوان؛ در آن هنگام که به قومش گفت :ای ِ
وال تن ِظر ِ

اگر جایگاه من و این که آیات خدا را برایتان یادآوری میکنم بر شیما گیران آمیده اسیت [و
قصد سوئی به من دارید] من بر خدا توکل کردم؛ پس کار خود و شریاانتان (معبودهایتان)

را جمع کنید و همه جوانب کارتان را بنگرید و کارم را بسازید و مهلتم ندهید!

حضرت نوح

با تایه به قدرت الیزاط پروردگار ،همه آنان و بتهایشان را بیه مبیارزه طلبیید و

با اطمینان خاطر به آنان گفت که خداوند همه توطئههایتان را برای قتل یا طرد مین ،نقیش بیر آ

 .1یونس.71 :
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خواهد کرد 1.در نهایت نیز هنین شد و دشمنان نوح
دریای گناه خود غرق شدند و نوح
حضرت موسی

نه تنها کیاری از پییش نبردنید؛ بلایه در

و یارانش از آن طوفان فراگیر نجات یافتند.

نیز که رسالتش نجات ستمدیدگان بنیاسرائیل از زیر یوغ فرعونیان بیود ،تنهیا

راه برونرفت از مشاالت را تایه بر توان الیزاط خداوند و توکل بر او اعالم کرد و گفت« :یا َق ْ
ـو ِم
َ
ْ
ْ
ْ
ِإ ْن كن ُت ْْ َآمن ُت ْْ ِب َّالل ِه ف َع َل ِیه َت َو ُكلوا ِإ ْن كن ُت ْْ ُم ْس ِل ِم َین 2:ای قوم من! اگر به خدا ایمان آوردهایید ،بیر او

شبانه قیوم بنییاسیرائیل را از

توکل کنید اگر تسلیم فرمانش هستید» .آنگاه که حضرت موسی

مصر حرکت داد ،طولی ناشید که به رود نیل رسیدند و فرعون و لشاریانش نیز با همه اماانیات
در تعقیب آنان بودند .در این هنگام برخی از اصحا موسی
َّ

کیه بیه شیدت ترسییده بودنید،

گفتندِ « :إنا َل ُم ْد َر ُكون 3:اینها به ما میرسند»؛ اما حضرت موسی

که سرشار از امیید و توکیل

به پروردگار بود ،گفتَ « :ك َّ ِإ َّن َمعي َر ِّبي َس َی ْهدین 4:هرگز هنین نخواهد شد ،پروردگارم بیا مین

است و مرا رهنمایی خواهد کرد» .در این هنگام ،موسی
و دریا را شاافت .موسی

به وحی الهی ،عصایش را به درییا زد

و یارانش از دریا گذشتند و فرعون و لشاریانش هیم بیه دنبیاط آنیان

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

5

فهرست منابع

 .1بخاری ،محمد بن اسماعیل؛ صحیح البخقاری؛ تحقیی مصیطفی دییب البییا؛ دمشی  :دار
ابنکثیر1410 ،ق.
 .2ترمذی ،محمد بن عیسی؛ سنن الترمذی؛ تحقی احمد محمید شیاکر؛ قیاهره :دارالحیدی ؛
1419ق.
 .3سعدی شیرازی ،مصلح بن عبدالله؛ بوستان؛ ها سوم ،تهران :امیر کبیر1363 ،ش.
 .1ر.ک :سید محمد حسین طباطبایی؛ المیزان؛ ج،10
 .2یونس.85-84 :
 .3شعراء.61 :
 .4شعراء.62 :
 .5شعراء.66-63 :
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 .4صدوق ،محمد بن علی؛ معانی األخبار؛ قم :جامعه مدرسین1361 ،ش.
 .5طباطبایی ،محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ مؤسسه أعلمی ،بیروت1390 :ق.
 .6طوسی ،محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسقیر الققرآن؛ هیا اوط ،بییروت :دار إحییاء التیراث
العربی[ ،بیتا].
 .7فراهیدی ،خلیل بن احمد؛ کتاب العین؛ تحقیی مهیدی مخزومیی؛ قیم :مؤسسیه هجیرت،
1409ق.
 .8قرطبی ،محمد بن احمد؛ الجامع ألحکام القرآن؛ تهران :ناصر خسرو1364 ،ش.
 .9قمی ،علی بن ابراهیم؛ تفسقیر القمقی؛ تحقیی طییب موسیوی جزائیری؛ قیم :دار الاتیا ،
1404ق.
 .10ماارم شیرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران :دارالاتب االسالمیه1379 ،ش.
 .11موسوی خمینی ،روح الله؛ نقطه عطف؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثیار امیام خمینیی ؛ تهیران:
1373ش.
 .12مولوی بلخی ،جالطالدین محمد؛ مثنوی معنوی؛ تهران :وزارت فرهنگ و ارشیاد اسیالمی،
1373ش.
 .13نراقی ،مالاحمید؛ مثنقوی طاققدیس؛ تحقیی علیی افراسییابی نهاونیدی؛ قیم :نهاونیدیان،
1381ش.

محبوبان الهی از نگاه قرآن کریم
(توبه کاران)
*

حجتاالسالموالمسلمینمربضیخوشنصیب وگروهبولیرمرتوا

اشاره

دربارۀ پرهیزکاران ،صابران و متوکالن به عنوان گیروههیای میورد مهیر و محبیت وییژه پروردگیار،

َّ َّ َ ُ ُّ َّ َّ َ
ابین 1:خیدا توبیهکننیدگان را دوسیت
مباحثی بیان شد .اکنون در پرتو آیۀ شریفۀ « ِإن الله ی ِحب التو

دارد» ،درباره ههارمین گروه از محبوبان خدا ،یعنی توبهکاران سخن میگوییم.

مفهوم و حقيقت توبه

توبه در اصل ،به معنای بازگشت است .از همین روست که در اصطالح شیرعی نییز بازگشیت از
ً
گناه« ،توبه» نامیده شده است 2.از آنجا که توده مردم معموال نسبت به حقیقیت توبیه و شییوه آن
سؤاط و ابهام دارند و در ماه رمضان و شبهای احیا و شب قدر که بیشتر به فار توبیه و اسیتیفار
میافتند ،به دنباط رفع ابهامها و حل مشاالت علمی خود نیز هسیتند؛ ابتیدا حقیقیت توبیه را از
منظر قرآن و روایات بررسی میکنیم.
 .1توبه و پشيمانی

از منظر پیشوایان دین ،حقیقت توبه ،هیزی جز پشیمانی از ارتاا گناه نیسیت؛ هنانایه پییامبر
* دانش آموخته سطح  3حوزه علمیه قم .
 .1بقره.222 :
 .2احمد ابن فارس؛ معجم مقاییس اللغة؛ ج،1

357؛ اسماعیل بن جوهری؛ الصحاح؛ ج،1
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اکرم

فرمود« :الََّّ َ ُُُ َ ْو َب ٌُة؛ 1پشیمانی ،توبه اسیت» .امیام بیاقر

نییز فرمیود« :كَ َفي ُ ِبالََّّي َ ُُُِ

َ ْو َب ًُة؛ 2برای [تحق ] توبه ،پشیمانی بس است» .بنابراین اصل توبه و مهمترین رکن آن ،پشییمانی

است .امام زینالعابدین

در دعای سیی و یایم صیحیفۀ سیجادیه بیه خداونید هنیین عر؛یه

ين 3:بار الها اگر پشیمانی ،توبه بیه سیوی
ُُ َف َأ َناُ َأ ْن َ ُُالََّّ ِاد ِم َُ
میدارد« :اللَّه َّم ُِإ ْن َُيك ِنُالََّّ َ ُُُ َ ْو َب ًة ُِإل َْي َ
توست؛ من پشیمانترین پشیمانان هستم» .این بیان امام به معنای یک فرض ذهنی نیست؛ بلایه
ِ
معنای حقیقی توبه را در قالب جمله شرطیه بیان میکند.
پشیمانی یک حالت نفسانی و قلبی است و میتواند حتی به زبان ابراز نشود .بنیابراین اگیر کسیی
در درون خود از ارتاا گناه پشیمان شد ،گناهش بخشیده میشود؛ گر هه پشیمانیاش را هنیوز
در قالب طلب آمرزش از خدا یا همان استیفار هنوز به زبان نیاورده باشد .امام صادق

فرمیود:

اُمنُعب ٍ ُ َأ ْذنَبُ َذ ْنباًُ َفَّ ِ ُ ِ
ِ
ُاهُلَ ُ َق ْب َلُ َأ ْن َُي ْستَ ْغ ِف َُر؛ 4هر بندهای که گناهی را مرتایب
ُعل َْي ُِإ ََّلُ َغ َف َر ِ
َ َ َ
َ
« َم ْ َ ْ

شود و بر آن پشیمان شود ،خداوند پیش از آناه [به زبان] استیفار کند ،او را میآمرزد» .از سیوی

دیگر اگر کسی مرتاب گناه شود و به خیاطر خوشیایند میردم ،خودنمیایی ،ریاکیاری و  ...لفیظ
ً
استیفار را به زبان بیاورد ،ولی قلبا پشیمان نشده باشد و به گناه خود ادامه دهد؛ توبه نارده و گویا
پروردگار خود ی و در حقیقت خود ی را مسخره کرده است؛ هناناه امام باقر

فرمیود« :التَّ ِاِيبُ

ِم َنُالذَّ ْن ِبُ َك َم ْن ََُلُ َذ ْن َبُ َل ُُ َوُالْم ِقيم َُع َل ُالذَّ ْن ِب َُوُه َوُم ْستَ ْغ ِف ٌر ُِم َّْي ُ َكالْم ْسيتَ ْه ِز ُِ؛ 5توبیه کننیده از
گناه ،مانند کسی است که گناهی ندارد و کسانی که بر گناه مانیدهانید و از آن اسیتیفار مییکننید،
همچون مسخره کنندگانند».
پشیمانی از هر کاری و از جمله نافرمانی خدا ،زمینه ترک آن کیار و تایرار نایردن و جبیران آن را
فراهم میکند؛ هناناه امیرالمؤمنین

ُع َل ُالشَّ رُي ْ ع ِ
وُإلَ ُ َ ْر ِكي ُِ؛ 6پشییمانی
فرمودِ « :إ َّنُالََّّ َ َُ َ
ِّ َ

 .1ابن شعبه حرانی؛ تحف العقول؛
ح.5811
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

،380

55؛ علی بن محمد صیدوق؛ کتقاب مقن ال یحضقره الفقیقه؛ ج،4
426؛ علی بن محمد صدوق؛ الخصال؛ ج،1

 .3امام زین العابدین ؛ الصحیفة السجادیة؛
 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج2؛
 .5همان،

.435

 .6همان،

.427

.146

.427

.16
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بر بدی ،به ترک آن دعوت میکند» .بنابراین حقیقت توبه ،نوعی دگرگیونی در روح و جیان آدمیی
است که فرد را به تجدید نظیر در عقایید ،اخیالق و رفتارهیای ناپیاک و گنیاهآلیود گذشیتهاش وا
میدارد .برای مثاط کسی که عمری در کفر و شرک و نادانی به سر برده است ،ناگاه ایمان مییآورد
و از کفر و شرک اعالم بیزاری میکند؛ مانند ساحران فرعون که پس از عمری کفر و سیحر ،ییک
لحظه پشیمان شدند و به موسی

ایمان آوردند.

 .2توبه و اقرار

زشتی آن همیراه اسیت؛ هنانایه امیام بیاقر
پشیمانی از گناه همواره با اقرار و اعتراف به بدی و ِ

ِ
ُاهُماُيَّج ِ
وُم َنُالذَّ ْن ِب ُِإ ََّل َُم ْنُ َأ َق َّرُ ِب ُِ؛ 1تنها کسی از گناه نجات مییابد کیه بیه آن اقیرار
فرمودَ « :و ِ َ َ ْ

کند» .مراد از اقرار در اینجا ،اقرار قلبی در برابر کسی است که از او نافرمیانی کیردهاییم .بنیابراین
کسی که گناهی را مرتاب شود و بدی و زشتی آن را درک ناند یا گناهی را مرتاب شود و زشیتی
و بدی آن را اناار کند و عناد بورزد ،هیچگاه توبه نمیکند .امام باقر فرمیودََ « :لُو ِ
ُاه َُمياُ َأ َر َادُ
َ ِ
2
ِاهُ َ َِالَ ُِم َنُالََّّا ِ ُِإ ََّلُ َخصلَتَي ِنُ َأ ْنُي ِقرواُلَ ُ ِبال َِّّ َِ ِمُ َفي ِزي َ ه ْم َُوُ ِباليذُّ ن ِ
يم؛ بیه خیدا
وبُ َف َي ْغ ِف َر َهياُلَه ُْ
َ
ْ ْ
ُّ

سوگند ،خداوند متعاط جز دو خصلت را از مردم نخواسته است :ایناه به نعمتهیای او اعتیراف
کنند ،پس بر آنان بیفزاید و ایناه به گناهان اعتراف کنند ،پس آنان را ببخشد».
بنابراین گام اوط و اصلی در توبه ،اعتراف به گناه در دط و شرمندگی و پشیمانی درونیی و تصیمیم
گرفتن بر ترک آن است .در مواردی نیز که حقی از خدا یا حقی از مردم ؛ایع شده است ،بایید آن

ح را ادا کرد؛ زیرا هیزی جای این حقوق را نمیگیرد .برای مثیاط اگیر نمیاز و روزهای از انسیان
فوت شده است ،باید به تدریج قضای آنها را به جا آورد و اگر مالی از مردم ؛یایع شیده اسیت،
باید به آنان برگرداند و اگر آبرویی ریخته شده است ،باید از آنان عذرخواهی کرد.
اقسام توبه

توبه از یک منظر به دو قسم تقسیم میشود:
قسم اول ،توبهای است که شاسته میشود و انسان دوبیاره بیه سیوی گنیاه بیاز مییگیردد؛ مثیل
 .1حسین بن سعید کوفی؛ الزهد؛

.72

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2

.426
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شرابخوار یا معتادی که پس از ترک اعتیاد و پاک شدن ،دوباره به سوی مصرف مشروبات الالیی
یا مواد مخدر رو میآورد .هنین توبهای قبوط میشود ،ولی هیون بیه سیوی گنیاه بازگشیته؛ بایید
دوباره توبه کند.
قسم دوم ،توبهای است که هرگز شاسته نمیشود و انسان بعید از توبیه ،دیگیر هرگیز گیرد گنیاه
نمیگردد .قرآن کریم این قسم توبه را «توبه نصیوح» نامییده اسیت و از مؤمنیان میخواهید کیه
َ

ً َ

ُ

ً
َّ َ
ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ
ُ
ـوحا 1:ای کسیانی کیه ایمیان
ـه ت ْو َبـة نص
اینهنین توبه کنند« :یا أیها ال ِذین آمنوا توبوا ِإلـی الل ِ
َ
آوردهاید! به سوی خدا توبه کنید ،توبه نصوح» .نصوح در لیت ،بیه معنیای خیالص ییا محایم

است 2.اهلبیت
صادق

توبه نصوح را به توبه بیدون بازگشیت بیه سیوی گنیاه معنیا کردهانید .امیام

يَُل َُيِود ُِفي ِ ُ َأ َب ًُا؛ 3آن گناهی اسیت کیه هرگیز بیه
در تفسیر آن فرمود« :ه َوُالذَّ ْنبُال َِّذ َ

سوی آن باز نگردد».

این قسم از توبه ،ارزشمندتر از قسم اوط و نشانه ایمان راسخ بنده است .در واقیع توبیه نصیوح از
درجات واالی بندگی است که تنها نصیب عده معدودی از مؤمنان مییشیود و اغلیب مؤمنیان از
رسیدن به این مقام محرومند؛ زیرا پیوسته در معرض فتنههای نفس و شیطان قیرار دارنید و هیر از
هند گاه دوباره به سمت گناه میروند ،ولی دوباره توبه میکنند .هناناه ابوبصیر پیس از شینیدن
معنای توبه نصوح ،از امام صادق

پرسید« :کدام یک از ماست که به سوی گناه باز نگردد؟!».

امام فرمودِ « :إنُاهُي ِِ ِ ِ ِ ِ
اب؛ 4خداونید از بنیدگانش کسیی را کیه بیه فتنیه
يو َُ
َّ ِ َ ُّ
بُم ْنُع َبادُِالْم َفتَّ َنُالتَّ َّ

میافتد و [مرتاب گناه میشود ،ولی] توبهکار است ،دوست دارد» .امام صادق

نییز حقیقیت

ِ
ِ
يبُال َِْ ْبي َ ُالْم َفيتَّ َنُ
ُاهُيِ ُّ
فوق و مراتب توبه را به زبان روشنتری بیان کرده ،و فرمیوده اسیت« :إ َّن ِ َ
ِ
ل؛ 5خداوند بنده به فتنه افتیاده توبیهکار را دوسیت دارد و
انُ َأ ْف َض َُ
ُ ُِم َّْ ُُكَ َ
اب َُو َُم ْنُل َْم َُيك ْنُ َذل َ
التَّ َّو َ

ً
کسی که این از او واقع نشود [اصال گناه ناند] برتر است».
 .1تحریم.8 :
 .2ر.ک :حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردام ألفاظ القرآن؛

.808

 .3حسین بن سعید کوفی؛ الزهد؛

72؛ محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2

 .4حسین بن سعید کوفی؛ الزهد؛

.72

 .5محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2

.435

.432
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آثار و برکات توبه

در آیات و روایات میتوان آثار و برکات بسیاری را برای توبه و بازگشت به سوی پروردگار مشاهده
کرد که به هند اثر آن اشاره میشود.
 .1محبوبيت توبهکار در نزد خداوند
َ
َّ َّ َ ُ ُّ َّ َّ َ
ابین 1:خیدا تیوابین را دوسیت دارد» .تیوا  ،صیییه
خداوند متعاط میفرماییدِ « :إن الله ی ِحب التو

مبالیه از مصدر توبه و به معنای بسیار توبهکننده اسیت کیه در زبیان فارسیی ،مییتیوان آن را بیه

توبهکار ی و نه توبهکننده ی معنا کرد؛ یعنی کسانی که به توبه خو گرفتهاند .بنابراین محبوبیت توبیه
نزد خدا ،برای کسی نیست که در طوط عمر خود گناهان فراوانی مرتاب میشود و تنهیا یایی دو
بار توبه میکند؛ بلاه برای کسی است که پیوسته توبه میکند؛ یعنیی هیر گیاه خطیایی از او سیر
میزند ،به سرعت و بدون از دست دادن فرصت ،پشیمان میشود و به درگاه خدا توبه مییکنید و
آنهنان با توبه و انابه به درگاه خدا انس گرفته است که توبه از صفات آنیان و جزئیی از وجیود او
شده است.
تفاوت شیطان و آدم

نیز در همین ناته بود که هر دو خدا را نافرمانی کردنید و از درگیاه قیربش

دور شدند ،ولی شیطان بر گناه خود اصرار ورزید و تا روز قیامت مشیموط غضیب و لعنیت خیدا
قرار گرفت؛ در حالی که آدم

از همان ابتدا به گناه خود اعتیراف کیرد ،پشییمان شید و گرییه و

تضرع کرد تا خداوند گناهش را بخشید .امام صیادق

ِ
ِ
ِ
اب؛
يو َُ
ُاهُيِ ُّ
يرُالتَّ َّ
فرمیود« :إ َّن ِ َ
يبُالْمق َّ

2

خداوند اقرار کننده توبهکار را دوست دارد» .بنا بر روایتی ،خداوند به توبهکننیدگان سیه خصیلت
داده است که اگر یک خصلت از آن را هم به همه اهل آسمانها و زمین بدهد ،به سبب آن نجات

ِ 3
ِ
ِ
ِ
َيمُ
ين َُوُيِ ُّ
ُاهُيِ ُّ
ينُ َف َم ْنُ َأ ََبَّ ِ
ُاهُل ْ
بُالْمتَ َط ِّهر َ
بُالتَّ َّوا ِب َ
مییابند :نخستین خصلت این است« :إ َّن ِ َ
ي َِذِّ ْب ُ؛ 4خداوند توبهکاران و پاکیزگان را دوست دارد ،پس کسی که خدا دوستش بیدارد ،عیذابش

نمیکند».

 .1بقره.222 :
 .2حسین بن سعید کوفی؛ الزهد؛

.73-72

 3بقره.222 :
 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2

.433-432
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خصلت دوم در آیات هفتم تا نهم سوره غیافر آمیده اسیت کیه اسیتیفار فرشیتگان و درخواسیت
بهشتشان را برای کسانی نقل میکند که توبه نموده و از راه پروردگار پیروی کیردهانید و خصیلت
سوم نیز آیات  63تا  75این سوره است که عبیادالرحمن را افیرادی معرفیی میکنید کیه بیدکاری
نمیکنند و به مرتابان این عمل زشت ،وعده عذا مضاعف و خلود همیراه بیا ذلیت و خیواری
ياب َُوُ
ينُ َ
میدهد [که اساس و بنیاد خانواده را از هم میپاشد] ،ولی بالفاصله میفرمایدِ « :إ ََّل َُم ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
آمنُو ِ
ُاهُ َغفورا ًَُر َِيميًُا :مگیر کسیی
َُ َسَّاتُُ َو َ
ُع َم ًَلُصالِاًُ َفأ ْولئ َ
ُكان ِ
ُُي َب ِّ ل ِ
ُاه َُسُِّيئا ِه ْم َ
ُعم َل َ
َ َ َ َ

که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند بدیهایشان را به حسنات تبیدیل

میکند و خداوند بسیار آمرزنده مهربان است».
مشممونومیممراز لمممیكممهكممردى 


گ اهمممتراك مممربسمممدیعو اعممما





كمممهدریممماىكمممرمبورمممهپذیریسمممت 
1

پممذیرىرممین یریسممت 


كممهدربورممه

توبهای در ميان دو توبه!

قرآن کریم فعل توبه را هم به انسان و هم به خداوند نسبت داده است؛ یعنی هم توبه بنده به سوی
خدا و هم توبه خدا بر بنده آمده است .بیرای مثیاط در داسیتان حضیرت آدم

و خیوردن مییوه

تـاب َع َل ْیـه إ َّن ُ
ممنوعه و رانده شدنش از بهشت میفرمایدَ « :ف َت َل َّقی َآد ُم م ْن َر ِّبه َكلمـات َف َ
ـه ُه َ
ـو
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
َّ
الت َّو ُاب َّالرحیْ 2:آدم از جانب پروردگارش کلماتی را دریافت کرد ،پس خداوند بر او توبه کرد کیه

او بسیار توبهکننده مهربان اسیت»؛ یعنیی حضیرت آدم

کلمیاتی از جملیه توسیل بیه ذوات

مقدسه پنج تن آطعبا 3را به عنوان توبه به درگاه خداوند بر زبان آورد و خداوند نیز بر او توبه کرد و
گناهش را بخشید.
توبه خدا در اینجا ،به همان معنای لیوی یعنی بازگشت خدا به سوی بنده و توبیهپیذیری اسیت؛
زیرا بنده با ارتاا گناه از خداوند و رحمتش دور میشود و پیش از تحقی توبیه از سیوی بنیده،
باید خداوند با نظر لطف و رحمتش به او بنگرد تا توفی توبه پیدا کنید و پیس از اظهیار نیدامت
 .1جالط الدین محمد مولوی بلخی؛ دیوان شمس؛ غزلیات ،غزط  ،348سایت گنجور.
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh/348

 .2بقره.37 :
 .3ر.ک :محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،8
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محبوبان الهی از نگاه قرآن کريم (توبه کاران) 91 

بنده به درگاه خدا ،خداوند باید توبهاش را بپذیرد و او را ببخشد تا توبه واقعی محق شود .بنابراین
هر توبهای میان دو توبه خداوند قرار دارد.

منكهراشمكهررآنخا رعا ِ رگذرم 


1

هامیك یاىخاکدر باجسرم 

ل ف

 .2آمرزش گناهان

آیات متعدد قرآنی و احادی خاندان رسالت ،به صراحت بیانگر این حقیقیتانید کیه پروردگیار
مهربان ،آغوش لطفش را همواره به سوی بندگان گنهاار و توبهکار خود گشیوده اسیت؛ بلایه از
یک منظر ،همه بندگان باید کوبۀ با توبه و بازگشت به سوی ح تعیالی را باوبنید و متضیرعانه
عذر تقصیر به درگاه او آورند .از این رو خدای متعاط ،همه مؤمنان را به توبه دعیوت مییکنیدَ « :و
ْ
ً
ُ ُ َ َّ
میعا َأ ُّی َها ْال ُم ْؤم ُن َ
ون َل َع َّل ُُ ْْ ُتف ِل ُحون 2:ای مؤمنان! همگی به سوی خدا بازگردیید،
وبوا ِإلی الل ِه َج
ت
ِ
باشد تا رستگار شو ید» .امام صادق فرمود« :پیامبر اکرم روزی هفتیاد مرتبیه ایین ذکیر را
اه؛ 3به سوی خدا توبه میکینم» .قیرآن توبهپیذیری خداونید را هنیین
تارار میکردَ :أ وبُُ ِإلَ ُُ ِ ُ
ْ
َ ُ َ َّ
َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ
َ َْ ُ َ
َّ ِّ
ئات َو َی ْع َل ُْ ما َتف َع ُلـون 4:و
توصیف میکند« :و هو الذال یقبل التوبة عن ِع ِ
باد ِه و یعفوا ع ِن السی ِ
اوست که توبه را از بندگانش میپذیرد و از بدیها در میگذرد و آنچه را میکنید ،میداند».
گویا پروردگار ی بالتشبیه ی همچون پدر و مادری است که هشم انتظار آمدن فرزندشیان هسیتند؛
همان فرزندی که با آنان قهر کرده و نامهربانی میکند و هر لحظه منتظر شنیدن صدای زنیگ زدن
او هستند و هون پس از مدتها انتظار او را میبینند ،غیرق شیعف و شیادی میشیوند و او را در
آغوش میکشند .خداوند نیز هر شب و هر روز بیهویژه در میاه رحمیت و میفیرت رمضیان و در
شب قدر هشم انتظار بندگان گنهاار خود است تا بهترین رحمیتهیایش را نثیار آنیان کنید و از
آنچه بیشتر دوست دارد ،به آنان عطا کند .امام باقر فرمیودِ « :إ َّنُاهُ َِيالَ ُ َأ َشي ُّ ُ َفرَياًُ ِبتوب ِ
يةُ
َِ َ
َْ َ
َ
َع ْب ِ ِِ ُِم ْن َُرج ٍلُ َأ َض َّل َُر ِاَلَتَ َُو َُز َُادُُِ ِفيُل َْيل ٍَة َُظل َْميا َ ُ َف َو َجي َ َها؛ 5خداونید از توبیه بنیدهاش شیادتر
میشود ،از کسی که مرکب و زاد سفرش را در شبی تاریک گم کرده باشد و آن را بیابید» .بنیدگان
 .1شمس الدین محمد شیرازی؛ دیوان حافظ؛ غزط .328
 .2نور.31 :
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج .438 ،2
 .4شوری.25 :
 .5محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج  435 ،2و 436؛ حسین بن سعید کوفی؛ الزهد؛
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گنهاار ،گمشدگان خدا هستند که خداوند از پیدا کردن آنان شاد میشود .آنیان هیم خیود و هیم
خدای خود را گم کردهاند.
عجممممبدارىازل ممممفپروردگممممار 


كمممهراشمممرگ هكمممارىامیمممروار؟ت 

هممممیشمممرمدارمزل مممفكمممریم 


كهخموانمگ مهپمی

1

عفموشع میم 

دریای رحمت و رأفت پروردگار و توبهپذیریاش ،آنهنان گسترده است که حتی مرتابان گناهان
کبیره و زشتترین گناهان را نیز شامل میشود؛ هناناه در سوره نور کیفر کسانی را که نسیبت بیه
زنان پاکدامن تهمت بدکاری میزنند ،هشتاد تازیانه بیان ،و آنان را فاس معرفیی مییکنید؛ ولیی
َ

َ

َ ُ

َّ َّ
َ
َ
ْ َْ
َّ َّ َ ُ
ور َرح ٌ
الل َه غف ٌ
ـیْ 2:مگیر کسیانی
الك َو أ ْصل ُحوا ف ِإن
بالفاصله میفرمایدِ « :إال ال ِذین تابوا ِمن بع ِد ِ
ِ

که بعد از آن توبه کنند و [گناه گذشتهشان] را جبران کنند که خداوند غفور و رحیم است».
حکایت توبه شعوانه

در منابع دینی آمده است که «شعوانه» زنی در بصره بود که هر روزش را در مجلس فس و فجیور
میگذراند .روزی با جمعی از کنیزانش در کوهههای بصره میگذشت ،به در خانهای رسید که از
آن خروش و فیان بلند بود .گفت« :سبحان الله! عجب غوغایی است» .کنیزی را بیه درون خانیه
فرستاد تا خبر آورد ،اما کنیز برنگشت .کنیز دیگری فرستاد ،او هم برنگشیت .سیومی را فرسیتاد و
ت کید کرد که باید برگردی .وقتی کنیز برگشت ،گفت« :غوغای مردگان نیست؛ بلاه ماتم زنیدگان
است» .شعوانه داخل شد و واعظی را دید که جمعی را موعظه میکند و از عذا خدا میترساند
ََ
ً
َ
ً َ
َ
ََُْ ْ ْ َ
یـرا 3:هنگیامی کیه
ید َس ِم ُعوا لهـا تغ ُّیظـا َو ز ِف
ُان ب ِع ٍ
و این آیه را تفسیر میکندِ « :إاا رأتهْ ِمن م ٍ
[آتش] از ماانی دور آنان را ببیند ،نعره خشم و خروشی از آن مییشینوند» .شیعوانه متی ثر شید و
گفت« :ای شیخ! من یای از روسیاهانم .اگر توبه کنم ،خدا مرا میآمرزد؟» .شییخ گفیت« :بلیه.
توبه کن ،خدا تو را میآمرزد؛ اگر هه گناهانت مثل شعوانه باشد» .گفت« :یا شیخ! شیعوانه مینم.
توبه میکنم که بعد از این دیگر گناه نانم» .واعظ گفت« :خدا ارحم الراحمین اسیت» .شیعوانه
کنیزان را آزاد کرد و مشیوط عبادت شد؛ به نحوی که بدنش به نهایت ؛عف رسید .روزی با خود

 .1مصلح ابن عبدالله سعدی شیرازی؛ بوستان؛

 .2نور 4 :و .5
 .3فرقان.12 :

.198

محبوبان الهی از نگاه قرآن کريم (توبه کاران) 93 

میگفت« :آه آه از دنیا این طور گداخته شدم؛ ندانم آخرت حالم هگونه باشد».

1

 .3نجات از عذاب و گرفتاریهای دنيا

یای دیگر از آثار توبیه ،نجیات و رهیایی از نیزوط عیذا خیدا در ایین دنییا و مبیتال نشیدن بیه
گرفتاریهای گوناگون است .داستان قرآنی حضرت ییونس در ایین زمینیه بسییار عبرتآمیوز
است .از یک سو قوم یونس به سبب کفر و نافرمانی گرفتار نفرین حضرت یونس شیدند و
نشانههای نزوط عذا بر آنان نمایان شد .حضرت یونس از میان آنان خارج شد ،ولی در ایین
هنگام آن قوم به ارشاد عالمی که در میانشان بود ،از خوا غفلت بیدار شدند و دسیت بیه دعیا و
2
گریه و تضرع برداشتند تا عذا و هالکت از آنان برداشته شد.
از سوی دیگر حضرت یونس به علت لحظهای غفلت ،خطایی از او سر زد که گویا خطیایش
این بود که پیش از اجازه خدا از میان قومش خارج شد و راه دریا را در پییش گرفیت 3.بیه همیین
سبب خداوند او را در شام ماهی گرفتار کرد ،ولی او در همان فضای تاریک و مرطیو و پیر از
َ
سختی و فشار با تمام وجود رو به درگاه خدا کرد و از او اینهنین طلب آمررزش کیرد« :فنـادى
َ
َّ َ ْ
َّ
َ ِّ ْ
ُّ ُ
مات أ ْن ال ِإ َله ِإال أن َت ُس ْبحان َك ِإني ُكن ُت ِم َن الظ ِال ِم َین 4:او در میان آن تاریایها [ی شیام
ِفي الظل ِ
ماهی] فریاد برآورد که معبودی جز تیو نیسیت ،تیو منزهیی ،مین از سیتمااران بیودم» .اعتیراف
خالصانه و تسبیح توأم با ندامت یونس نیز مؤثر واقع شد و خداوند به ندایش پاسخ مثبت داد:
َ
ْ
ُْ
« َف ْاس َت َج ْبنا َل ُه َو َن َّج ْی ُ
ناه ِم َن ْالغ ِّْ َو َك ِذل َك نن ِجي ْال ُمؤ ِم ِن َین 5:ما درخواستش را اجابیت کیردیم و از
غم و اندوه او را رهانیدیم و اینگونه مؤمنان را نجات میدهیم» .پس از آن حضرت یونس  ،بیا
6
لطف الهی از دط ماهی رهید و به میان قوم خود بازگشت و وظیفه پیامبریاش را ادامه داد.
دسمممتی ز دل 

رمیمممابممارمممرآریم

رممهفصمملخممزاندر،ندی ممیدرخممت 

كمممهنتممموانرمممرآوردفمممردازگمممل 
ِ

كهرمیرمر مانمرزسمرماىسمخت؟ 


مپ مممرارازآندركمممههرگمممزندسمممت 

دسمممت 


كمممهنومیمممرگمممرددررآورده
.303

 .1حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی؛ تفسیر اثنی عشری؛ ج،7
 .2یونس.98 :
 .3ر.ک :فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان؛ ج96 ،7؛ علی بن ابراهیم قمی؛ تفسیر القمی؛ ج،1
 .4انبیا.87 :
 .5انبیا.88 :
 .6ر.ک :ناصر ماارم شیرازی و دیگران؛ تفسیر نمونه؛ ج،19

.152
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همممه اعممتآرنممرومسممكین،نیمماز 

ریمممابمممارمممهدرگممماهمسمممكیننمممواز 

چممموشممماخرره مممهرمممرآریمدسمممت 

كهریرر ازاینرمی نتمواننشسمت 


خراونمممرگاران مممركمممنرمممهجمممود 

كممهجممرمآمممرازر ممرگاندروجممود 

گ مممماهآیممممرازر ممممرهخاكسممممار 

رممممهامیممممرعفمممموخراونممممرگار 

ایمممم 

كریممممارمممهرزربممموپمممرورده

رهانعامول مفبموخموكمردهایمم 1 ...

فهرست منابع
کتب

 .1ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول؛ قم :جامعه مدرسین 1404 ،ق.
 .2ابنفارس ،احمد؛ معجم مقاییس اللغة؛ دمش  :اتحاد الاتا العر 1423 ،ق.
 .3امام زین العابدین  ،علی بن حسین؛ الصحیفة السجادیة؛ قم :نشر الهادی1376 ،ش
 .4جوهری ،اسماعیل بن حماد؛ الصیحاح :تقاج اللغقة و صقحاح العربیقة؛ بییروت :دار العلیم
للمالیین1410 ،ق.
 .5حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد؛ دیوان حافظ؛ تصیحیح :محمید قزو ینیی و قاسیم غنیی؛
تهران :زوار1385 ،ش.
 .6حسینی شاه عبدالعظیمی ،حسین بن احمد؛ تفسیر اثنی عشری؛ هیا اوط ،تهیران :میقیات،
ش.
 1363
 .7راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردام ألفاظ القرآن؛ دمشی ی بییروت :الیدار الشیامیة ی
دارالقلم1412 ،ق.
 .8سعدی شیرازی ،مصلح بن عبدالله؛ بوستان؛ ها سوم ،تهران :امیرکبیر1363 ،ش.
 .9صدوق ،محمد بن علی؛ الخصال؛ قم :جامعه مدرسین1362 ،ش.
 .10یییییی ،ییییییییییییییی؛ کتاب من ال یحضره الفقیه؛ قم :جامعه مدرسین1413 ،ق.
 .11طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان؛ تهران :ناصر خسرو1372 ،ش.
 .12قمی ،علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی؛ قم :دار الاتا 1404 ،ق.
 .1مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی؛ بوستان؛
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 .13کوفی اهوازی ،حسین بن سعید؛ الزهد؛ قم :المطبعة العلمیة1402 ،ق.
 .14کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تهران :دارالاتب اإلسالمیه1407 ،ق.
 .15مایییارم شییییرازی ،ناصیییر و دیگیییران؛ تفسقققیر نمونقققه؛ هیییا  ،39تهیییران :دارالاتیییب
االسالمیه1379،ش.
سایتها

سایت گنجور؛ مثنوی معنوی مولوی.

راه و رسم زندگی

 آسيبهای خردورزی و عوامل رشد عقل
 شاخصههای زندگی عاقالنه

آسیبهای خردورزی و عوامل رشد عقل
*

حجتاالسالم والمسلمین احمرلامانی 


اشاره

عوامل متعددی موجب آسیبرسانی به عقل و خرد آدمی میشود که ابتدا باید در صدد شناسایی
این عوامل بر آییم و سپس برای بر طرف کردن عوامل آسیبرسیان تیالش کنییم .آسییبشناسیی
عقل ،مو؛وعی بسیار مهم و ؛روری است که هر یک از ما با آموختن آن ،پیشگیریهیای الزم را
انجام میدهیم تا از این موهبت بیهمتا و نعمت نا و یاتا بهرۀ بیشتری ببیریم و بیرای سیعادت
ابدی خویش ،اندوختههای اخروی فراهم کنیم؛ زیرا نبود یا کمبیود عقیل ،خسیارات غییر قابیل
جبرانی به جامعه و فرد وارد میکند و طومیار حییات آدمیی را در هیم مییپیچید؛ هنانایه امیام
علی فرمود« :هیچ مصیبتی بیاالتر از بییعقلیی و هییچ فنیایی هماننید نیابودی عقیل آدمیی
1
نیست».
بالها و بدبختیهای این خسارت بهگونهای است که از آن با عنوان «اعظم المصائب :بزرگتیرین
مصیبتها» یا «شر المصائب :بیدترین زییانهیا و ؛یررها» ییاد شیده اسیت کیه «هییچ فقیر و
تنگدستی و هیچ مرض و بدبختی ،سنگینتر و خطرناکتر از آن نیست»؛ 2همیانگونیه کیه امیام
صادق فرمود« :هر گاه خداوند اراده کند نعمتی را از بندهای بگیرد ،نخستین هیزی کیه تییییر
میدهد ،عقل اوست»؛ 3زیرا «قوام و پایداری انسان ،به عقل اوست» 4.در این نوشیتار بیه تبییین
* نویسنده و مبلغ نخبه دفتر تبلییات اسالمی.

 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج « :165 ،75و ََُلُم ِ
ين».
صيبَ َةُكَ َِ َ ُُُِال َِْ ْق ِلُُ َو ََُل َُع َ َُ َُع ْق ٍلُكَ ِقل َِّةُالْيَ ِق ُِ
َ
 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛ ََ « :73لُ َف ْق َرُ َأ َش ُّ ُِم َنُال َْج ْه ُِل».
ٍ
انُ َأ َّول َُماُي َغ ِّير ُِم َّْ َُع ْقلَ ُ».
ُاهُ َأ ْنُي ِزي َل ُِم ْن َُع ْب ُِن ِْ َم ًةُكَ َ
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ِ « :94 ،1إذَاَُُأ َر َاد ِ
 .4همانِ « :ق َواُُُال َْم ْر ِ َُع ْقل ُ».
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عواملی میپردازیم که به عقل آدمی آسیب میزند و مانع رشد آن میشود.
عوامل آسيبرسان به عقل
 .1شهوتطلبی و هواپرستی

انسان در زندگی دنیایی دارای دو نوع شهوت است؛ شهوت صادق ماننید عالقیه بیه غیذا هنگیام
گرسنگی یا میل به همسر و ار؛ای غریزه جنسی و شهوت کاذ مانند عالقه به غذای بهتر ،رفیاه
فراوانتر و یا تنوع جنسی و تجربههای گوناگون شهوانی که بدون آنها زندگی سپری میشود ،امیا
با این دلبستگیها ،تمام عزم و جزم آدمی به امور دنیوی مشیوط میشود و از توجه و تیالش بیرای

فراهمسازی اندوختههای اخروی باز میماند؛ 1هناناه امام علی

فرموده استَ « :ذ َهابُ ال َِْ ْق ُِ
ل

َب ْي َنُ ال َْه َوىُ َُو الشَّ ْه َوة؛ 2عقل آدمی در کششهای هوای نفس و شهوات ،از بین میرود».

استاد شهید مطهری مینویسد:

یای از هیزهایی که موجب اعراض و تنفر مردم از خدا و دین و همیه معنو ییات مییشیود،
آلوده بودن محیط و غرق شدن افراد در شهوتپرستی و هواپرستی است ...بدیهی است کیه
غرق شدن در شهوات پست حی وانی با هر گونه احساس تعالی ،اعیم از تعیالی میذهبی ییا
اخالقی یا علمی یا هنری منافات دارد و همه آنها را میمیراند .آدم شهوتپرسیت نیه تنهیا
نمی تواند احساسات عالی مذهبی را در خود بپروراند ،احساس عزت و شرافت و سیادت را
نیز از دست میدهد. ...

3

 .2زیادهخواهی

اعتداط یا میانهروی ،نشانۀ تدبیر و خردمندی در زندگی است .آنان کیه بیه دور از افیراط و تفیریط
حرکت میکنند ،به نوعی آرامش روحی ی معنوی دست مییابند که رهاورد آن ،نجات از گیردا
ُاْلم ِ
يورُ
زیادهطلبی و هنگاط فقر و تنگدسیتی اسیت .از همیین روسیت کیه فرمیودهانیدَ « :خ ْيير ْ
َأ ْو َسط َها؛ 4بهترین هر هیز و هر کار ،حد میانه آن است».
 .1حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردام الفاظ قرآن؛ ترجمه غالمر؛ا خسروی؛ ج ،1

.360

 .2علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحکم و المواعظ؛ تصحیح حسین حسنی بیرجندی؛

.256

 .3مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج،3
 .4محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،73

.404
.292
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معترلشوكههمركمهاهملدلاسمت 

درجمیمممماممممورمعتمممرلاسمممت 

وسممممآممممرمرممملعمممزوشمممرف 

رممهوسمممروىنممهزهممردو ممرف 
ِ
ْ ُ
ُ
1
ُ
ْ
حكمممم«خ ْی ُ
مممورأوسممم ها»  
مممرامم
ِ

بمممارسمممانربمممورارمممهعمممزورهممما 

زیادهخواهی ،از بالهای افراط در کسب ماط در زنیدگی اسیت کیه آدمیی را بیه سیوی تایاثر ییا
ثروتاندوزی میکشاند ،راحتی و رفاه واقعی را از فرد میرباید و در گذر زمان ،باع کمعقلی و
بیعقلی انسان میشود؛ هناناه امام علی

ِ
ضياُُِالِْق ِ
ولُُ ِفيُُ َطل ِ
يول 2:؛یایع
َيبُُالْفض ُِ
فرمودَ « :

شدن و تباه گشتن عقلها ،در پی زیادهخواهیهاست» .داروی این درد ،دط سپردن به موعظههیا و
پند و اندرزهاست.
 .3خود برتربينی

تابر یا خود برتربینی ،از آسیبهای جدی است که سبب سقوط انسان ،و با زیانهای غییر قابیل
جبران ،منجر به شاست و ورشاستی شخصیتی او میشود .ریشه روانی کبر یا همیان نگریسیتن
مردم به دیده پستی و حقارت و خوار و ناهیز دیدن ح  3،ذلت و حقارتی است کیه فیرد در خیود

احساس میکند 4و آثار اعتقادی آن ،سقوط از قلۀ بندگی خداونید بیه سراشییبی کفیر و بیدبختی
دنیوی و اخروی است؛ 5زیرا «کبر و خود برتربینی ،جامهای است که مخصو

خداوند بینییاز

و شایسته آن ذات مقدس است و کسی که با او در این صفت به معار؛یه و مقابلیه برخییزد و بیه
مردم بزرگی بفروشد ،خداوند جز پستی و حقارت هیزی به او نمیافزاید».
در روایتی آمده است :مردی از امام علی

6

پرسید« :هرا ما در هیر رکعیت نمیاز دو بیار سیجده

میکنیم؟ هرا همینطور که یک بار رکوع میکنیم ،یک بار هم سجده نمیکنیم؟ هه خصوصیتی

 .1عبدالرحمن بن احمد جامی؛ هفت اورنگ؛ سلسلة الذهب ،دفتر اوط ،سایت گنجور.
https://ganjoor.net/jami/7ourang/7-1/sd1/sh4/

 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛
 .3عباس قمی؛ سفینة البحار؛ ج ،8

.453

 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2
 .5همان،
 .6همان.

.309

.476

اُمنُرج ٍلُ كَبرُ َأوُ جبر ُِإ ََّل ُِل ِذل ٍَّةُوج ه ِ
ِ
اُفيُنَ ْف ِس ُِ».
َ ََ َ
َ « :312قا َل َُم ْ َ
َ َّ َ ْ َ َ َّ َ
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پس از قرائت آیه  55سوره طه 1فرمود:

در خاک است؟» .امیرالمؤمنین

اوط که سر بر سجده میگذاری و بر میداری ،یعنیی ِم َّْهياُ َخلَ ْقَّياك ُْم؛ همیه میا از خیاک آفرییده
شدهایم .ریشه تمام پیار ما ،خاک است؛ هر هه هستیم ،از خاک به وجیود آمیدهاییم .دفعیه دوم
سرت را به خاک میگذاری که یادت بیاید میمیری و باز به خاک بر میگردی .دوباره سیرت را از
خاک بر میداری و یادت میافتد که یک بار دیگیر از همیین خیاک محشیور و مبعیوث خیواهی
شد.

2

استاد شهید مطهری میگو ید:
هند ساط پیش به انجمن دینی دانشگاه شیراز دعوت شده بودم .یای از استادهای آنجیا کیه
قبال طلبه ی و شاید شاگرد خود من هم ی بوده است ،م مور شده بود تا مرا معرفی کند .او در
آخر سخنانش گفت :اگیر بیرای دیگیران ایین لبیاس افتخیار اسیت ،فالنیی افتخیار لبیاس
روحانیت است .من از این سخن آتش گرفتم .بعد از او که برای سخنرانی برخاستم ،گفیتم:
ً
آقای فالن! این هه حرفی بود که از دهانت بیرون آمد؟ تو اصال میفهمی هیه مییگیو یی؟
من یک افتخار بیش ندارم و آن ،یک عمامه است و یک عبا .من که هستم که افتخیار عبیا و
عمامه باشم؟ این تعارفهای پوچ هیست که به همیدیگر مییکنیید؟ ابیوذر را بایید گفیت
افتخار است  ...اسالم افتخار دارد فرزندانی تربیت کرده است که دنییا روی آنهیا حسیا
میکند؛ زیرا در فرهنگ دنیا ،نقش مؤثری دارند .دنییا نمییتوانید نیام خواجیه نصییرالدین
طوسی را بر روی قسمتی از کرۀ ماه نگذارد؛ هرا که در بعضی از کشفیات کیرۀ میاه دخییل
است .ما هه هستیم و هه ارزشی داریم؟
زاهرغرورداشترمهسمالمتندمردراه 

3

رنممرازرهنیممازرممهدارالسممالمرفممت  
4

 .4همنشينی با جاهالن

رفاقت ،گفتگو و همنشینی ،پنجرههای ارتباطی انسان با همنوعان است که در پرتیو آن ،از تنهیایی
جدا ،و نسبت به امور آینده فعاط میشود و خود را در متن جامعه احساس میکند .این نشست و
ِ « .1م َّْهاُ َخلَ ْقَّاك ْم َُوُفيهاُنِي ك ْم َُو ُِم َّْهاُن ْخ ِرجك ْمُ َار ًةُا ْخرى».

 .2مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج،23
 .3ر؛ا مختاری؛ سیمای فرزانگان؛

.529

.321

 .4شمسالدین محمد حافظ شیرازی؛ دیوان غزلیام؛ شماره ،86

.117
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برخاستها ت ثیر مستقیم یا غیر مستقیمی بر شخصیت او دارد؛ از همین روست کیه فرمیودهانید:

«ال َْم ْر َُع َل ُُ ِد ِينُُ َخ ِل ِيل ُُِ َوُ َق ِري َِّ ُِ؛ 1روش آدمی بر طبی میذهب و سییرۀ دوسیت صیمیمی و رفیی
دلبندش خواهد بود» .بنابراین همانگونه که همنشینی با خوبان و عاقالن در گفتار و رفتیار آدمیی
ت ثیر دارد ،همنشینی با نادانان و جاهالن ت ثیر منفی و زیانباری در رفتار و گفتار آدمی مییگیذارد.
استاد شهید مطهری مینویسد:
بدانید که ریای کم و کوهک هم شرک به خداست و همنشینی بیا هواپرسیتان ،فراموشیخانه
ایمان است .تعبیر بسیار رسا و کامل همین است کیه [امیام] علیی

فرمیود فراموشیخانه

است؛ یعنی انسان آنقدر تحت ت ثیر دوستان و معاشران بد است که تا وقتی که با آنهاست،
ً
مثل این است که او را به فراموشخانه بردهاند .افاار و عقاید پاک خود را موقتا از یاد میبرد،
مثل این است که در آن وقت همچون افاار و عقایدی نداشیته اسیت .در [عیرف] معیروف
است که معاشرت بوی دارد؛ یعنی هر کس بوی معاشرت را میگیرد ،بوی خیوی مییآورد.
شاعر میگو ید:

ازرممادصممدادلمممچممورمموىبمموگرفممت 
دیگممرزممم

منرارگذاشمتجسمتجوىبموگرفمت 
روىبوگرفتهرمودوخموىبموگرفمت 2

هممی نمممیآیممریمماد 

 .5شوخی بيجا

طبیعت انسان ،مزاح را مییپسیندد و بیا آن شیاد مییشیود؛ زییرا شیوخی صیحیح و هیدفدار،
تصویرهای پیاپی غمناک را قطع میکند و عناصر شیادیبخیش را در الییههیای روان آدمیی فیرو
میبرد .وجود شوخی و مزاح صحیح که سبب شاد و بانشاط شدن روحیه افیراد و فضیای زنیدگی
میشود ،یای از ویژگیهای خانواده سالم و متعادط است؛ هناناه در سیرۀ پیامبر خدا و ائمه
3
ُوَُلُأقولُإ َِل ََُ ِقيا؛
مزح َ
معصومین نیز وجود داشت .رسوطخدا فرموده است« :إ ِن َُْل َ
من مزاح میکنم ،اما جز ح نمیگویم» .یونس بن شییبانی میگویید :امیام صیادق بیه مین
فرمود« :شوخی شما با یادیگر ،هیه انیدازه اسیت؟» .عیرض کیردم« :انیدک اسیت» .فرمیود:
«اینگونه نباشید؛ زیرا شوخی از خوشخلقی است و تو با شوخی ،برادرت را شیادمان مییکنیی.
 .1محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج ،12
 .2مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج،22
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،16

.206
.298

.48
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همانا رسوطخدا

با کسی شوخی میکرد و هدفش ،شاد کردن او بود».

1

گاهی شوخی و شادی از حد متعادط خارج میشود تا آنجا که برخی برای شیاد بیودن ،حتیی بیه
تمسخر و تحقیر دیگران با شوخیهای بیجا و شادیهای همراه با اذییت و آزار مییپردازنید .امیام
علی

ِ
ين َُع ْق ِلي ِ َُم َّجية؛
اُم َز َحُُ ْامر ٌؤ َُم ْز ََ ًة ُِإ ََّل َُم َّجُم ْ
درباره هنین شوخیهایی فرموده استَ « :م َ

2

هیچ کس شوخی بیجا ناند ،جز آناه مقداری از عقل خویش را از دست بدهد» .نقل اسیت دو
دوست شوخ با یادیگر عهد کردند که هر کدام زودتر از دنیا رفت ،دیگری به خوا او بیایید و از
آن طرف و؛عیت خود را تشریح کند .یای دعوت ح را لبیک گفت ،ولی تیا میدت زییادی بیه
خوا دیگری نیامد؛ تا ایناه پس از انتظار فراوان به خوا دوستش آمد و در جوا اعتراض دییر
به خوا آمدن و جویا شدن از هگونگی عالم برزخ و سیؤاط و جیوا گفیت« :دوسیت عزییز!
همین قدر بگویم ،من هر هه در دنیا به شوخی حرفیی را گفیتم ،ایینهیا جیدی نوشیتند و دلییل
خواستند!!».
 .6گوش ندادن به سخن عاقالن

یای دیگر از عوامل آسیبپذیری عقل و خرد ،نادیده گرفتن سخن عیاقالن اسیت؛ هنانایه امیام

ِ ِ
اُُِ ِمينُُ َذ ِويُُالِْق ِ
ياتُُ َع ْقلي ؛ 3کسیی کیه بیه سیخن
يولُُ َم َ
علی میفرمایدَ « :م ْنُ َ َر َكُُاَل ْسيت َم َ ْ
خردمندان گوش نسپارد ،عقلش نابود شود».

روزی خبرنگاری از افسر راهنمایی پرسید« :بهترین راننده کیست؟» .پاسخ داد« :کسی است کیه
نه تصادف کند و نه کاری کند که دیگران با او تصادف کنند» .اهمیت و ارزش عقل نییز از همیین
روست که انسان نه تنها گناه ناند؛ بلاه به آن فار نیز ناند .از همین روسیت کیه امیام علیی
فرموده استَ « :أ ْص َلُُال َِْ ْق ِلُُال َِْ َفا ؛ 4اصل عقل ،عفاف و خودبسندگی است»؛ یعنی کسیانی کیه
خردمندند ،هونان گلی زیبا و پوشیده در گلبرگهای شخصیتی خویش ،از عقل و خرد ،عاطفه و
قلب و فطرت پاک خویش مراقبت ،و با پرهییز از تظیاهر و تفیاخر و تجمیل بیرای خیود زنیدگی
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2

.663

 .2محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهجالبالغة؛ تصحیح صبحی صالح؛ حامت ،450
 .3حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج،11
 .4محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،75

.7

.207

.555
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میکنند تا در پایان عمر با خویش زمزمهای این هنین نداشته باشند که:
خمودرمیجهمترسمتم 

پشیمانمپشمیمانمكمهرمر 

ایممیورممیعالممیونممادانیت 

رهل فممیزخممودر
ایمنكمارممیكمردم؟ 

عالمیاگمرممیرمودكمی

مرا

ج



1

چمراعاقمملك ممركممارىكممهرممازآردپشممیمانی؟ت 

عوامل افزایش عقل

برای تقویت و افزایش عقل و خرد ،باید ؛من شناسایی عوامل افزایش عقل ،با تیالش و جیدیت
در صدد آراستن وجود خویش به این عوامل بر آییم.
 .1علم و دانش

ِ
اهُ ِفيُُ َقل ِْبُُ َم ْنُُ َي َشا ُ؛ 2علم نوری است که خداوند
ور َُي ْق ِذف ُُ ِ ُ
امام علی فرموده است« :الِْلْمُُن ٌ
به قلب هر کسی که بخواهد ،میافاند» .علم و دانش ،باع بالندگی شخصیت انسان میشیود
و اندیشه و انگیزه را صد هندان میکند .تحصیل علم ،مایه تقوییت عقیل آدمیی اسیت .مطالعیۀ
فراوان و ژرفاندیشی بسیار در امور علمی ،باع شافتگی عقل و تقویت فار و فهم مییشیود؛
هناناه استاد مطهری مینویسد:
مگر نه این است که برای بشر دانش ،بزرگترین منبع نیرو و قیدرت اسیت؟ قیدرت عظییم
انسان که جماد و نبات و حیوان و صحرا و دریا و فضا را مسخر کرده ،از منبیع عظییم علیم
سرهشمه میگیرد .انسان ماشین نیست که قدرتش به میزان بخار و برق و حیرارت بسیتگی
داشته باشد .حیوان هم نیست که مانند اسب و فیل همه قدرتش همان باشد که در دسیت و
پا و پشت اوست .قدرت بیشتر انسان ،قدرت فاری و میزی است .به موجیب ایین قیدرت
است که هنین تمدنی عظیم به وجود آورده ،قدرتهای برق و بخار و قدرتهای عضیالنی
اسب و فیل و هر حیوان دیگر را به استخدام خو یش درآورده است.

3

 .1کماطالدین علی محشتم کاشانی؛ دیوان اشعار؛ قصاید ،قصیده  ،77سایت گنجور.
https://ganjoor.net/mohtasham/divan-moh/ghaside-moh/sh/77

 .2منسو به امام صادق

؛ مصباح الشریعة؛

 .3مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج،22

169
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 .2بهرهگيری از تجربه

تجربه ،آزمایش اندوه و سختی در زندگی است 1که باع پختگی ،دنیادیدگی و آزمیودگی آدمیی
میشود و او را از تصمیمهای نسنجیده یا حرکتهای شتابزده حفظ مییکنید .آشینایی بیا تیاریخ
گذشتگان ،نشست و برخاست با نخبگان و دنیادیدگان ،مطالعۀ زنیدگی عالمیان و اندیشیمندان و
بهرهمندی از پند و نصیحت صاحبنفسان و کارآزمودگان ،تجربهای طوالنی به انسان میبخشد.
از این روست که امام حسین
موجب افزایش خرد است».

میفرمود« :طولُُالتَّ َج ِ
ل؛ 2تجربههای فیراوان،
ار ِبُُ ِز َي َاد ٌة ُِفيُُال َِْ ْق ُِ

 .3همنشينی با عالمان

امام سجاد

همنشینی ،گفتگو و آشنا شدن با شیوۀ زندگی صالحان و عالمیان و اندیشیمندان را

اینگونه توصیف کرده اسیت« :م َجالَسةُالص ِال ِِ َ ِ ِ
ُآدابُُالِْلَميا ِ ِ
ياد ٌة ُِفييُُ
ُز َي َ
الص ََل ِحُُ َو َ
ينُُ َداع َي ٌُةُإلَ ُُ َّ
َّ
َ
َ
ل؛ 3نشست و برخاست با صالحان ،باع انگیزهمنیدی بیه خییر و خیوبی مییشیود و روش
ال َِْ ْق ُِ

عالمان ،موجب افزایش عقل میگردد».

4

عیارعالموجاهلزهم شینپیراسمت 

رهامترانندموداهملهموشراحاجمت 

 .4موعظه و نصيحت

«موعظه ،عملی است که در انسان حالت بازدارندگی از بیدیهیا و گیرایش بیه خیوبی را ایجیاد
میکند و سختی را از دط انسان میشوید و آدمی را آماده اتصاف بیه کمیاالت الهیی مییکنید».

5

آیات و روایات بسیاری آدمی را به این اصل مهم فرا خواندهاند .قرآن کریم از زبان لقمیان حاییم
ْ

ْ

ُ

ْ

َ

ِّ

ُ

َ ُ
ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ ْ َّ
الله إ َّن الَّ ْر َك َلظ ْل ٌْ َع ٌ
ظـیْ 6:و [ییاد
میفرمایدِ « :إا قال لقمان ِالب ِن ِه و هو ی ِعظه یا بنی ال تَّ ِرك ِب ِ ِ

کن] هنگامی را که لقمان به پسر خو یش در حالی که وی او را اندرز میداد ،گفت :ای پسیر مین!
 .1فؤاد افرام بستانی؛ فرهنگ ابجدی عربی ق فارسی؛ ج ،1
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج .128 ،75
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1

.16

.20

 .4محمدعلی صائب تبریزی؛ دیوان اشعار؛ غزلیات ،غزط  ،1657سایت گنجور.
https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh1657/

 .5مصطفی دلشاد تهرانی؛ سیری در تربیت اسالمی؛
 .6لقمان.13 :

.294
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به خدا شرک میاور که بهراستی شرک ،ستمی بزرگ است» .همچنین در توصیه بیه برپیایی نمیاز و

َ َ
َّ َ َ ْ ُ ْ ْ
ـال َم ْع ُروف َو ْان َ
ـه
امر به معروف و نهی از منار به فرزندش میفرماید« :یا ُبن َّی أ ِق ِْ الص ة و أمر ِب
ِ
ْ
َع ِن ْال ُمن َُ ِر 1:ای پسر من! نماز را بر پا دار و به کار پسیندیده وادار و از کیار ناپسیند بیازدار» .امیام

علی

فرمود:

نیز امام حسن

را به خدا و معادبیاوری ،تقیواگرایی و موعظیهپیذیری سیفارش کیرد و

يُأوصيُُ ِبت ْقو ِ
يذ ْك ِر ُِِو ِ
ُعمار ِةُ َق ْل ِبُُ ِب ِ
وُ ِ ِ
ِ
ُاَل ْع ِت َص ِ
ياُُ ِب َِ ْب ِلي ِ ُ َوُ
ِإ ِّن
َ
َ
َ َ َ ِ
ُأم ِرِ َُو َ َ
ُأيُبََّ َّي َُوُلز ِ ْ
ىُاه ْ
أيُسب ٍبُأوثَق ُِمنُسب ٍبُبيَُُُّوُبين ِ
ِ
ُُ ِبيال َْم ْو ِعظ؛ 2پسیرم!
ُأَ ِيُ َقل َْب َ
ُّ َ َ ْ
ْ َ َ ََْ َ َ َْ َ ِ
ُاه ُِإ ْنُأ ْن َتُأ َخذْ َتُ ِب ْ
همانا تو را به ترس از خدا سفارش میکنم که پیوسته در فرمان او باشی و دلت را با یاد خدا
زنده کنی و به ریسمان او هنگ زنی .هه وسیلهای مطمئنتر از رابطه تو با خداست ،اگر سر
رشته آن را در دست گیری؟ دلت را با اندرز نیاو زنده کن.

موعظه امام خمينی

روزی جمعی از دانشآموزان یک مدرسه ابتدایی دخترانه در نامهای بیه امیام خمینیی نوشیتند:
«هون در کتا دینی ما نامه امام محمدتقی

به فرمانده سیستان و نصیحتهایی را که امام بیه

ایشان کردهاند ،نوشته؛ ما هم تصمیم گرفتیم که برای شما نامهای نوشته و شما را نصییحت کنییم.
ولی اماما ،ما شما را نمیتوانیم نصیحت کنیم؛ زیرا شما بزرگوارید و از همه گناهیان بیه دوریید».
امام در پاسخ به آنها نوشت« :فرزندان عزیزم! نامه محبتآمیز شما را قرائت کردم .کاش شیما
عزیزان مرا نصیحت میکردید که محتاج آنم»3.

 .1لقمان.17 :
 .2ناصر ماارم شیرازی و همااران؛ پیام امام امیرالم منین ؛ ج ،9
 .3سید روحالله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج ،17

 136و .137

.475
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فهرست منابع
کتب

 .1بستانی ،فؤاد افرام؛ فرهنگ ابجدی؛ ترجمه ر؛ا مهیار؛ ها دوم ،تهران :انتشارات اسیالمی،
1375ش.
 .2تمیمی آمدی ،عبدالواحد بین محمید؛ تصقنیف غقررالحکم و دررالکلقم؛ تحقیی مصیطفی
درایتی؛ ها اوط ،تهران :دانشگاه تهران 1366 ،ش.
 .3حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد؛ دیوان غزلیام؛ به کوشیش خطییب رهبیر؛ تهیران :نشیر
صفی علیشاه 1388 ،ش.
 .4حر عاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة؛ تحقی مؤسسة آطالبییت
مؤسسة آطالبیت

؛ هیا اوط ،قیم:

 1409 ،ق.

 .5دلشاد تهرانی ،مصطفی؛ سیری در تربیت اسقالمی؛ تهیران :مؤسسیه نشیر و تحقیقیات ذکیر،
 1376ش.
 .6راغب اصفهانی ،حسین بین محمید؛ مفقردام الفقاظ الققرآن؛ ترجمیه غالمر؛یا خسیروی
حسینی؛ ها دوم ،تهران :مرتضوی1374 ،ش.
 .7شریف الر؛ی ،محمد بن حسین؛ نهقجالبالغقة؛ تصیحیح صیبحی صیالح؛ قیم :هجیرت،
1414ق.
 .8قمی ،عباس؛ سفینة البحار؛ تهران :فراهانی 1402 ،ق.
 .9کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ ها اوط ،قم :دارالحدی 1429 ،ق.
 .10لیثی واسطی ،علی بن محمد؛ عیون الحکم و المواعظ؛ تحقی حسیین حسینی بیرجنیدی؛
ها اوط ،قم :دارالحدیت 1376 ،ش.
 .11مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ ها دوم ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
 .12مختاری ،ر؛ا؛ سیمای فرزانگان؛ ها ههارم ،قم :دفتر تبلییات اسالمی 1371 ،ش.
 .13مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار؛ قم :صدرا1372 ،ش.
 .14ماارم شیرازی ،ناصر و همااران؛ پیام امام امیرالم منین ؛ قیم :مدرسیة االمیام علیی بین
ابیطالب .1386 ،
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 .15منسو به امام صادق  ،جعفر بن محمد؛ مصباح الشریعة؛ ها اوط ،بییروت :اعلمیی،
1400ق.
 .16موسوی خمینی ،سیید روحاللیه؛ صقحیفه امقام؛ تهیران :مؤسسیه تنظییم و نشیر آثیار امیام
خمینی  1378 ،ش.
 .17نوری ،حسین بن محمدتقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ها اوط ،قم :مؤسسیة
آطالبیت

1408 ،ق.

سایتها

سایت گنجور؛ دیوان اشعار جامی ،صائب تبریزی و محتشم کاشانی.

شاخصههای زندگی عاقالنه
*

حجتاالسالم والمسلمین احمرلامانی 


اشاره

عقالنیت و خردگرایی ،در آموزههای دینی مورد ت کید قرار گرفته است تا آنجا کیه در قیرآن کیریم
 49بار از مشتقات ماده «عقل» استفاده شده و واژههایی مانند «یتفارون ،و یتیدبرون» بسییار در
قرآن آمده است .امام ر؛ا نیز فرموده اسیتَ « :ص ِ يقُُك ِّلُُ ْام ِر ٍُُ َع ْقل ُُ َو َُع ُّوُُِ َج ْهل ُ؛ 1دوسیت
هر انسانی عقل او و دشمن او ،جهل اوست» .در روایات دیگر نیز عقل ،ابیزاری بیرای شیناخت

حقای تلقی شده است؛ هناناه رسوطخدا

ِ
سم ِ ِ ِ
ينُُ
فرموده استَ « :ماُ َق َُ َ ِ
ُاهُللِْ َباد َُش ْيئاًُ َأ ْف َض َلُُم َ

ال َِْ ْقل؛ 2خداوند هیزی بهتر از عقل برای بندگانش قسمت نایرده اسیت» .یایی از اهیداف بلنید

انبیا که در صدد جامعه عقالنی بودند ،افزایش خرد جمعی بیوده اسیت؛ هنانچیه امیام علیی

فرمودَ « :وُي ِثيرواُلَه ْمُُ َد َف ِاِ َنُُالِْقُول؛ 3و توانمندیهای نهفتیه عقیوط را ظهیور دهنید»؛ زییرا خیرد
جمعی موجب افزایش بلوغ فاری میشود .در جامعه عقالنی است که مردم رهبرانی را انتخیا

میکنند که شایسته رهبری هستند .در جامعهای که عقل افوط کند ،رهبران ظالم و قانونشیان بیر
مسند قدرت قرار میگیرند؛ هناناه در عصر امام حسین
گرفتن نابخردان بر مسند قدرت و شهادت امام

حاکمیت جهل مقدس موجب قرار

شد .بر همین اساس است که امام علیی

از

ِ ِ
ياهُُ ِمينُُسيب ِ
اتُُ
جامعهای که شور با شعور جابهجا شود ،به خدا پناه میبرد و میفرمایید« :نَِوذُب ِ ْ َ
* نویسنده و مبلغ نخبه دفتر تبلییات اسالمی.
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج .26 ،1
 .2همان،

.12

 .3محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهجالبالغة؛ تصحیح صبحی صالح؛

.43
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ال َِْ ْقل؛ 1به خدا پناه میبریم از خاموشی عقل» .استاد مطهری پیرامون نقیش عقیل در شیناخت
اصوط دین میفرماید« :شما کدام مذهبی را در دنیا پیدا میکنید کیه بیه انیدازه قیرآن بیرای عقیل

احترام قائل شده باشد 2»...و نیز میفرماید« :یک حمایت فوقالعادهای از عقل را در متون اسالم
میبینیم و در هیچ دینی از ادیان دنیا به اندازه اسالم ،از عقل یعنی از حجیت عقل و از سیندیت و
اعتبار عقل حمایت نشده است» 3.در این نوشتار برخی از شاخصههای جامعیه عقالنیی بییان و

تبیین شده است.
 .1شناخت جایگاه عقل و خرد در زندگی

درک و دریافت عقل و ت ثیر آن در امروز و فردای زندگی ،باع انگیزهای فراوان در دستیابی به این
در این باره فرمیوده اسیت« :برتیرین موهبیت خداونید بیه

موهبت الهی میشود .رسوطخدا

بندگان ،عقل است؛ زیرا خوا عاقل برتیر از بییداری جاهیل ،و افطیار عاقیل بهتیر از روزهداری
جاهل است و نشستن عاقل ،افضل از قییام جاهیل اسیت و خداونید ،هییچ پییامبر و رسیولی را
مبعوث نارده ،مگر با عقل کامل».

4

 .2آراستگی به علم و دانایی

یای از شاخصههای مهم جامعه عقالنی ،آراستگی به علم است؛ زییرا فراگییری علیم و دانیش،
آدمی را از نادانی دور ،و زمینه تقویت خردورزی را فیراهم مییکنید .از همیین روسیت کیه امیام
علی فرمود« :الِْ ْقلُُوُالشَّ هوة ِ
ُض َّ ِانُُ َوُم َؤ ِّي ُال َِْ ْق ِلُُال ِِْلْمُ...؛ 5عقل و شهوت ،دو دشیمنانید و
َ َ
َْ
ِ
تحصیل علم و دانش ،مایه تقویت عقل است» و نیز فرمودٌ ََ « :قُُ َعلَي ُُال َِْ ِاق ِ
ييفُُ ِإلَي ُُ
يلُُ َأ ْنُُيض َ

ِ
ِ ِِ
ِ
وُُالِْكَ َما ُِ؛ 6سزاوار است انسان عاقل ،رأی خردمنیدان را
َر ْأ ِي ُُ َر ْأ َيُُالِْ َق ََل َُو َُي ْج َم َع ُِإ َل ُعل ُْم ُعل َ
به رأی خود بیفزاید و دانش علما و حاما را بر دانش خو یش ا؛افه نماید».
 .1همان،

.347

 .2مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج ،21
 .3همان ،ج ،23

.464

.184

 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1

.12

 .5عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛
 .6علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحکم و المواعظ؛

.232

.53
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آدمی باید زمان خود را بشناسد و از مقتضیات آن آگاه باشد ،خو یشتن را با پیشرفتهیای علمیی
منطب کند و برای ادامه زندگی به شرایط الزم مجهز شود؛ زیرا جامعه بدون علم ،جامعه عقبگرا
و عقبمانده از قافله تمدن است .از همین روست که امام صیادق

فرمیودَ « :علَي ُُال َِْ ِاق ِ
يلُُ َأ ْنُُ

ونُُ َع ِارفاًُ ِب َز َم ِان ُِ ُم ْق ِب ًَل َُعل ُُ َش ْأ ِن ؛ 1بر خردمند است که زمان خود را بشناسد و به کار خیویش
َيك َ
بپردازد».
 .3زمانشناسی و بصيرتافزایی

شناخت زمان و پیشآمدهای آن ،توجه به نیازها و دوری از غیافلگیر شیدن در حیوادث ،یایی از
نتایج جداییناپذیر زندگی عاقالنه است .کسی که خردمندانه زندگی میکنید ،هییچگیاه بازیچیه
دست این و آن نمیشود؛ هه در مسائل کوهک خانواده و هه در مسائل بزرگ جامعیه و کشیور و

ِ ِ
ٍ
ن؛ 2انسیان
ير َ ْي ُِ
حتی مسائل جهانی؛ از همین روست که فرمودهاندََ « :لُيل َْسعُُال َِْاقلُُم ْنُُج ِْير َُم َّ

عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود» .امام صادق

نیز فرموده است« :الِْ ِ
يالمُُ ِب َز َم ِاني ُُِ ََلُ
َ

3
ِ
ِ
عالم آگاه به زمان ،مسائل پیچیده بر او شبیخون نمیزند».
َ ْهجمُُ َعل َْي ُُالل ََُّوابس؛ ِ

 .4خوشسخنی در زندگی

یای از نویسندگان میگفت:
طرح جلدی توسط یای از طراحان برای کتابم انجام شیده بیود .مین فرامیوش کیرده بیودم
هزینه آن را بپردازم .روزی یای از دوستان مشترک من و طراح کیه بیرای انجیام کیاری نیزد
ایشان رفته بود ،مرا دید و شاالتی به من تقدیم کرد و با خوشسخنی بسیار گفت« :فالنیی!
طراح این شاالت را به من داد تا تقدیم شما کنم و سالم رساند» .ناگهیان متوجیه فرامیوش
کردن پرداخت هزینه شدم!

بسیاری از مشاالت را میتوان با ههره باز و سخن شیرین و دلنشین حیل کیرد؛ زییرا بشاشیت و
گشادهرویی در برخوردهای اجتماعی ،مایه جلب محبیت میردم و قیر و نزدیایی بیه خداونید
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

.117

 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،1

.132

 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1

.27
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است 1.از همین روست که امام علی

َ
الس َف َها ِ ُ
در معرفی کمعقلترین کمعقالن فرمود« :أ ْس َف ُُ ُّ

الْمتَب ِّجحُ ِبف ِْ ِ
شُا ْلكَ ََل ُُِ؛ 2نادانترین نادانان ،کسی است که با فحش دادن به مردم ،شاد و خرسیند
َ

شود».
يشُُكَ ِ
ير ٌيمُُ َقي ُُّ؛ 3آدم
انسان بزرگوار و بردبار ،هرگز زبان به فحش و بدگویی نمیگشیایدَ « :ماُ َأ ْف َِ َ
ييم؛ 4بردبیار ناسیزا
يشُُ ََ ِل ٌُ
بزرگوار و با شخصیت هرگز فحش نمیدهد» و نیز فرمودهاندَ « :ماُ َأ ْف َِ َ
نمیگوید».
خانمی که برای طالق به دادگاه مراجعه کرده بود ،درباره علت طالقش میگفت:
همسرم علیرغم همه خوبیهایش ،نمیخواهد بفهمد مین همسیر او و میادر دو فرزنیدش
هستم .در مجالس با دست انداختن من ،مایه تفیریح مییشیود و مین بسییار خجالیتزده
میشوم .هر هه از او خواهش و التماس کردهام ،بیفایده است .من آدم شوخ و بذلیهگیویی
نیستم تا با او مانند خودش رفتار کنم .هون خواهشهایم فایدهای ندارد ،اگر هیه مییدانیم
بعد از طالق دهار مشاالت بسیاری خواهم شد؛ اما میخواهم از او جدا شوم.

5

 .5رضایت به مال اندک با فهم و حکمت
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يعُُ
اُم َ
روزی امام موسی بن جعفر به هشام بن حام فرمود« :إ َّنُُال َِْاق َلُُ َرض َيُُبال ُّ ونُُم َنُُال ُّ ْن َي َ
ِ ِ
ُُ ِبال ُّ ِ
ون ُِم َنُال ِِْ ْك َم ِة َُم َعُال ُّ ْن َيا؛ 6انسان عاقل از زنیدگی انیدک و نیاهیز دنییا بیا
الِْ ْك َمة َُوُل َْم َُي ْر َ

فهم و حامت ،را؛ی و خشنود است و از زندگی عالی و مرفه دنیا ،با کمی علم و فهم نارا؛یی و
آزردهخاطر است».
حامت ،نیرویی نورانی و درونی است که به وسیله آن ح و واقعیت قضایا به خوبی درک ،و هیر
عملی متقن و محام انجام میشود 7.حایم نیز کسی است که قدر و منزلت خویش را میداند و
 .1حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل؛ ج .453 ،8
 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛
 .3همان.223 ،
 .4همان.286 ،
 .5ابراهیم امینی؛ آیین همسرداری؛

.43

 .6محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1
 .7علی اکبر قرشی؛ قاموس قرآن؛ ج ،3

.17
.163

.77
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بر اعضای خود لگام دارد؛ 1یعنی سنجیده سخن میگوید ،سنجیده مییشینود و سینجیده رفتیار
میکند.
 .6پرهيز از هرزهگویی و هرزهشنوی

شیوۀ سخن گفتن ،به اندازۀ مو؛وع سخن مهم است؛ زیرا مردم بیشیتر از آنایه قیدرت قضیاوت
داشته باشند ،گوشی برای شنیدن دارند 2.هه بسا یک جملۀ کوتاهی که دوستیهیای دیرینیه را بیه

دشمنی مبدط کرده و حتی سرنوشت کشورها را دگرگون ساخته است.

3

ساوت یا خاموشی در پارهای مواقع ،برتر از سخن گفتن و در همه عرصهها عالیتر از هرزهگویی
است؛ هناناه امام علیی

يار 4،الِْصيرُ َخي ِ
ينُُ
يمتُُ َو َق ٌُ
يرُم َ
يار ُال َْهيذَ ر َ
فرمیوده اسیتَّ « :
ُع ٌُ َ َ
الص ْ
ْ ٌ

ال َْهذَ ُِر...؛ 5خاموشی تماین و وقار ،و هرزهسرایی یا بیهودهگویی ،عیب و عار است .عیاجز بیودن
از حرف زدن ،بهتر از هرزه و پوچ گفتن یا بسیار گفتن است».
اینزرانچونس گوهمآهمنوشسمت  


وآنچهرجهراززرانچونآب

اسمت 



سمم گوآهممنرامممزنرممرهمممگممزاف  


گممهزروىنامملوگممهازروىالف 


زآنكهباری اسمتوهمرسموپ دمهزار  


درمیممانپ دممهچممونراشممرشممرار 


ممالمآنقممومیكممهچشممماندوخت ممر  


آنسممخنهمماعممالمیراسمموخت ر 

ز


عمممالمیرایممم سمممخنویمممرانك مممر  


رورهمممانممممردهراشمممیرانك مممر 
6

ج 

ِ ِ
ِ
ِ
ية؛ دوسیتی و
يش ُِ
ُالر ْفقُُ ِن ْصفُُال َْم ُِِ َ
رسوطخدا فرموده است« :التَّ َو ُّددُإلَ ُُالََّّا ُُن ْصفُُال َِْ ْقلُُ َو ِّ
مهربانی با مردم ،نیمی از عقل است و رف و مدارا ،نیمی از [رفاه و راحتی] زندگانی میباشد.
7

 .1فؤاد افرام بستانی؛ فرهنگ ابجدی عربی ق فارسی؛ ج ،1

.339

 .2هیستر فیلد.
 .3بنتام.
 .4عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛
 .5همان؛

.216

.213

 .6جالطالدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر اوط ،بخش  ،86بیت  ،1594سایت گنجور.
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh/86

 .7محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،68

.349
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 .7ادب و احترام به دیگران

احترام به شخصیت مردم ،باع جلب مهر و محبت و رمز پیروزی و شادکامی اسیت .از ایین رو
یای از مهمترین عوامل سازگاری در خانواده و اجتماع ،احترام به شخصیت و عیزت نفیس تمیام
افراد در خانواده و اجتماع است.
انسان از احترام دیگران نسبت به خود ،خشنود و دلشاد میشود و آن را بیزرگتیرین نیایی دربیاره
خود میداند؛ همهناناه از اهانت و تحقیر دیگران ناراحت و خشمگین میشیود و آن را بیدترین
رفتار نسبت به خود میداند .در واقع انسان به طور طبیعی ،دوستدار کسی است کیه بیه او نیایی
کرده است و دشمن کسی است که به او بدی کرده است؛ هناناه رسوطخدا

فرمیوده اسیت:

ِ
اُوُب ْغ ُُِ َم ْنُُ َأ َسا َ ُِإل َْي َهيا؛ 1دطهیا بیر دوسیت داشیتن آن
بُُ َم ْنُُ َأ َْ َس َنُُ ِإل َْي َه َ
«ج ِبلَتُُالْقلوبُُ َع َل َُُ ِّ
کس که بر آنها نیای کند و دشمن داشتن آن کس که به آنها بدی نماید ،سرشته شده است».

در روایتی آمده است :مردی نزد رسوط اکرم

آمد و عرض کرد« :به من هیزی بیاموزید کیه بیه

وسیله آن داخل بهشت شوم» .حضرت فرمود« :آنچه را که دوست داری مردم نسبت به تیو رفتیار
کنند ،تو نیز درباره مردم همانطور عمل کن و آنچه را که میل نداری درباره تو عمل کنند ،تیو هیم
نسبت به مردم آن طور رفتار مان».

2

همانطور که ما از اهانیت دیگیران آزردهخیاطر و ناراحیت مییشیو یم و مماین اسیت از خیود
عاسالعمل موهن نشان دهیم ،اهانت ما نیز برای دیگران ناراحتکننده و دردناک است؛ بنابراین
اگر با عاسالعمل موهن آنان مواجه شدیم ،باید خو یشتن را مالمت نماییم .از همین روست کیه
در روایات ،اد را برترین معیار عقلگرایی و بهترین همراه و همنشینی در خردورزی دانستهانید:

ِ
يجةُال َِْ ْقل؛ 3دینداری و اد ورزی ،ثمرۀ خردمندی است».
«ال ِّ ين َُو ْ
ُاْلَ َدبُ َنت َ
ازخمممممراجممممموییمبوفیمممممقاد




رممیاد ب هممانممهخممودراداشممترممر  


درمیمممانقمممومموسمممیچ مممركمممس  


م ا مممشممرخمموانونممانازآسمممان  
 .1حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

رممیاد مرممروممانممرازل ممفر




رلكمممهآبممم درهممممهآفمممارزد 


رممیاد گفت ممركمموسممیروعممر




لوداسمممان 
مانممررنممجزربوریمم
ِ

.37

.146

 . 3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛

.84
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ازاد پرنممورگشممتهاسممتایممنفلمم




وزاد معصوموپماکآممرملم



1

ج 



 .8پرهيز از تعصب و استبداد رأی

جمود فاری ،تعصب خشک یا استبداد رأی ،یایی از آسییبهیای راییج مییان صیاحبان هیوش
هشمگیر و استعداد عالی است .عالمان اخالق این رخداد تلخ را «تایه کیردن بیه حایم هیوای
نفس» دانسیتهاند کیه نیوعی انعطیافناپیذیری و جیزمگراییی را بیه همیراه مییآورد و فیرد را بیه
لیزشگاههای انحصارطلبی یا پرتگاههای استبدادپیشگی میکشیاند .از همیین روسیت کیه امیام
علی

ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
يوُُ
فرموده استََ « :قُُ َع َل ُُال َِْاق ِلُُ َأ ْنُُيض َ
يفُُ ِإلَ ُُ َر ْأ ِي َُر ْأ َيُالُِْ َق ََل َُو َُيض َّم ُِإلَ ُعلْم ُعل َ

الِْكَ َما ُِ؛ 2سزاوار است انسان خردمند ،رأی خردمندان را به رأی خود بیفزاید و آگاهی خیویش را

با بهدست آوردن دانش حایمان و دانایان افزون سازد» .اهمیت این مس له تا آنجاست که خداوند

خطا به رسوطاکرم
کن» .امام ر؛ا

َ

َ
شاو ْر ُه ْْ ِفي اْل ْم ِـر 3:و در کارهیا بیا آنیان مشیورت
فرموده اسیت« :و ِ

با یارانش فرمیوده اسیتِ « :إ َّنُرسيولُ ِ
اهُ
َِ
َ

درباره مشورت کردن پیامبر

انُُ َي ْستَ ِشيرُ َأ ْص َِ َاب ُُث َّمُُ َي ِْ ِزُُُ َع َل ُُ َمياُي ِريي ُ؛ رسیوطخیدا
كَ َ
مشورتخواهی میکرد و سپس برای انجام دادن خواستهاش تصمیم میگرفت».

ُ

پیوسیته از اصیحابش در کارهیا

4

مشممممور ادراکوهشممممیارىدهممممر  


عامملهممامممرعامملرایممارىدهممر 

شمممار ُممممؤبمن 5
ُ
كالمست
ُ
مشمممور


گفممممتپیسمدممممرركممممناىرأىزن  





 .9مهربانی با مردم

َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ َ ْ
َّ ْ َ َ 6
ـه الرحمـة:
آفرینش بر اساس رحمت و مهربانی آفریدگار بنا شده اسیت« :كتب ربُْ علی نف ِس ِ

پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر کرده» .کتا انسانساز قرآن و واژه واژۀ سخنان پروردگار نیز
 .1جالطالدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر اوط ،بخش ههارم ،بیت  ،78سایت گنجور.

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh/4

 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛

.55

 .3آطعمران.159 :
 .4محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج ،12

.44

 .5جالطالدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر اوط ،بخش  ،57بیت  ،1043سایت گنجور.
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh/57

 .6انعام.54 :
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ُ َ
َ ُ َ ِّ ُ َ ْ ُ ْ
ـو ش ٌ
ـفاْ َو
آن ما ه ِ
همراه با آرامش و مهرورزی برای دینباوران نازط شده است« :و ننزل ِمن القر ِ
ٌ ْ ْ
َ
نین1:و ما آنچه از قرآن فرستادیم ،شفا[ی دط] و رحمت [الهیی] بیرای اهیل ایمیان
َر ْح َمة ِلل ُمؤ ِم

است» .فرستادگان پروردگار و سرسلسلۀ رسوالن نیز برای رحمت و مهربانی به جهانیان مبعیوث
َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ً ْ َ
2
عالمین».
شدهاندَ « :و ما أرسلناك ِإال رحمة ِلل
در میان کارهای خیر و پسندیده ،مهربیانی نسیبت بیه همنوعیان و حتیی حیوانیات ،از ممتیازین
حسنات است که سبب ریزش برکات الهی میشود ،هناناه امام علی فرموده اسیتِ « :ب َبيذْ ِلُُ
ِ
الر َْ َمةُ؛ 3با مهربانی و رحمت ،رحمت الهی فرو میبارد».
الر َْ َمةُ ْستَ َّْ َزلُُ َّ
َّ
اىصمماحبكرامممت،شممكرانهسممالمت  


روزىبفارىكندرویم رمینموارا 4


امام علی

در توصیهای به دوستان ،صالحان و پیروان خویش فرموده است:

قلب خود را به مهربانی با مردم و دوست داشتن آنان عادت دهیید کیه نرمیی و محبیت بیه
انسانها ،شادی و آشتی با آنان را فراهم میکند ،دلیل زیرکیی و نجابیت فیرد اسیت ،تنیدی
مخالفت و یا دشمنی را میکاهد ،کلید درستاندیشی و سلوک راه است ،باع سیرافرازی
و نجات و زمینهساز ریزش رحمت الهی و فراوانی برکات است .کسی که رحیم نمییکنید،
رحم نمیشود و همانگونه که مهربانی و گذشت میکنید ،به شما مهربانی میشود.

5

افزون بر آثار مهرورزی در زندگی فردی و اجتماعی ،مهربانی در خانواده یا زندگی زناشیویی نییز
برکات فراوان میآفریند و کینهها و کدورتهای ویرانگر را دور مییکنید؛ هنانایه رسیوطخدا
ِ
ُالر ََ َم ُِة؛ 6بیه
ُامر َأ ِ ِ َُوُ َن َظ َرتُإلَي ِ ُ َن َظ َر ِ ُ
ُالرج َلُإذاُ َن َظ َرُإ َل
فرموده استَّ « :
ُاه َِال ُإلَيهماُ َن َظ َر َّ
إن َّ
َ
راستی هون مردی به همسرش و همسرش به او از روی مهر بنگرد ،خداوند بزرگ آن دو را با دیدۀ
مهر بنگرد».
 .10راستی

برترین نشانه عاقل واقعی ،آن است که به دروغ آلوده نمیشود؛ گر هه مییل فراوانیی بیه گفیتن آن
 .1اسراء.82 :
 .2انبیاء.107 :
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛
 .4شمسالدین محمد حافظ شیرازی؛ دیوان غزلیام؛ غزط پنجم.
 .5عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحکم و دررالکلم؛ ج ،7
 .6ابوالقاسم پاینده؛ نهج الفصاحة؛
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انُُ ِفي ُُِ َه َيواُِ؛ 1:بیه
داشته باشد؛ هناناه امام کاظم فرموده استِ « :إ َّنُُال َِْ ِاق َلُُ ََل َُي ْك ِذبُُ َو ُُِإ ُْنُكَ َ
درستی که عاقل دروغ نمیگوید؛ گر هه میل او به دروغ باشید» .رسیوطخیدا دربیاره ریشیه
دروغگویی فرموده است« :دروغگو ،دروغ نمیگوید؛ مگر به خاطر حقارتی کیه در نفیس خیود
احساس میکند».
امام صادق نیز به گونهای لطیف و دلنشین وظیفه عاقل را توصیه کرده و فرموده استَ « :ي َّْ َب ِغييُُ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ُالز َي َادَُة؛ 2سیزاوار اسیت شیخص
ِلل َِْ ِاق ِلُُ َأ ْنُُ َيك َ
ب ِّ
َُ يث َُو َُشكوراًُل َي ْستَ ْوج َ
ُعلَ َ
ونُُ َص وقاًُلي ْؤ َم َن َ

عاقل راستگو باشد تا به سخنش اعتمیاد کننید و سپاسیگزار نعمیتهیا باشید تیا باعی افیزایش

نعمتها گردد».
 .11نيکوسازی کارها و تدبير درست و بجا

کوشش درست و دقی و تدبیر شایسته و عمی  ،نماد دلسیوزی و خردمنیدی اسیت تیا افیزون بیر
خو کار کردن ،کار خو کردن نیز تحق یابد و رهاورد این دو ،کارنامهای روشن و برکتآفرین
برای انسان رقم زند .امام علی

این ویژگی عیاقالن را در سیخنی زیبیا ترسییم کیرده و فرمیوده

است« :الِْ ِاقلُُمنُُ َأَسنُُصَّ ِاِِ ُُوُو َضعُُسِي ُِفيُمو ِ
اض ِِ ُِ؛ 3عاقل کسی است که سیاختههیای
ََ
َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ
خود را نیاو بسازد و کوشش خود را در جایی که الزم است ،به کار اندازد».

سپردن کارها به غیر متخصصان و کمخردان که به دور از برنامهریزی و آیندهنگیری سیرمایههیای
ملی را هدر میدهند ،رهاوردی جز نابودی سرمایههای یک مرز و بوم ،تلف کیردن اندیشیههیا و
استعدادهای پر فروغ ندارد و افزون بر آن ،راه را برای کارهای عالمانه و پیشرفتهیای هوشیمندانه
مسدود میکند .از این روست که امام علی فرمیوده اسیتِ « :قيواُُُال َِْيي ِ
شَُُ ْسينُالتَّ ْقي ِ ِير َُوُ
ْ
َ
ير؛4مایه سامانیابی زندگی ،برنامهریزی درست و مالک آن ،تدبیر کارشناسیانه
ِم ََلك َُ ْسنُالتَّ ْ ِب ُِ
است».

 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج .143 ،1
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ .364
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛
 .4علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحکم و المواعظ؛ . 370
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فهرست منابع
کتب

 .1ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول؛ ها دوم ،قم :جامعه مدرسین1404 ،ق.
 .2امینی ،ابراهیم؛ آیین همسرداری؛ ها بیست و نهم ،قم :بوستان کتا 1389 ،ش.
 .3بستانی ،فؤاد افرام؛ فرهنگ ابجدی؛ ترجمه ر؛ا مهیار؛ ها دوم ،تهران :انتشارات اسیالمی،
1375ش.
 .4پاینده ،ابوالقاسم؛ نهج الفصاحة؛ ها ههارم ،تهران :دنیای دانش1382 ،ش.
 .5تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد؛ تصقنیف غقررالحکم و دررالکلقم؛ تصیحیح مصیطفی
درایتی؛ ها اوط ،تهران :دانشگاه تهران1366 ،ش.
 .6حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد؛ دیوان غزلیام؛ به کوشیش خطییب رهبیر؛ تهیران :نشیر
صفی علیشاه1388 ،ش.
 .7شریف الر؛ی ،محمد بن حسین؛ نهقجالبالغقة؛ تصیحیح صیبحی صیالح؛ قیم :هجیرت،
1414ق.
 .8قرشی ،علی اکبر؛ قاموس قرآن؛ ها ششم ،تهران :دارالاتب االسالمیه1412 ،ق.
 .9کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ ها اوط ،قم :دارالحدی 1429 ،ق.
 .10لیثی واسطی ،علی بین محمید؛ عیقون الحکقم و المقواعظ؛ هیا اوط ،قیم :دارالحیدیت،
1376ش.
 .11مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ها هشتم ،قم :صدرا1372 ،ش.
سایتها

سایت گنجور؛ اشعار جالطالدین محمد مولوی بلخی.

معاشرتها در عصر جدید

 شيوههای پيشگيری از همسایهآزاری و راههای مقابله با آن از منظر روایات
 اخالق و آداب ميهمانی در اسالم
 مراتب صله رحم و آسيبشناسی آن در عصر حاضر
 درد بخل و نسخههای شفابخش اسالمی
 اعتدال در بخشش اموال از دیدگاه قرآن و روایات

شیوههای پیشگیری از همسایهآزاری و راههای
مقابله با آن از منظر روایات
*

حجتاالسالم والمسلمین كا مدلیرى 


اشاره

همسایه کسی است که در مسان ،همجوار انسان است 1.این همجواری و همزیسیتی ،حقیوق و
وظایف متقابلی را برای هر یک از همسایگان پدید میآورد که اگر رعایت شود ،آرامش و آسیایش
اهل یک محله را به ارمیان میآورد و زندگی را بر آنان شییرین و گیوارا مییسیازد .از جملیه ایین
حقوق ،ترک آزار همسایه است که امروزه بیا تییییر بافیت جمعیتیی و سیبک معمیاری شیهرها و
روستاها و گسترش آپارتماننشینی و افزایش وسایل ارتباطی ،اهمیتی دو هنیدان یافتیه اسیت .در
این مقاله با استفاده از روایات اهلبیت

ابتدا ههار شیوه پیشیگیری از همسیایهآزاری و ههیار

راهاار مقابله با آن را تشریح میکنیم.
الف .شيوههای پيشگيری از همسایهآزاری

برای پیشگیری از وقوع معضل همسایهآزاری هه از جانب خود و هه از جانب دیگران ،باید هنید
ناته نظری و عملی رعایت شود که این امور عبارتند از:
 .1شناخت حقوق همسایه و موارد همسایهآزاری

گام اوط برای پیشگیری از وقوع همسایهآزاری ،آشنایی با حقوق همسایگان است کیه در رواییات
* دانشآموخته سطح  3حوزه علمیه قم.

 .1خلیل بن احمد فراهیدی؛ کتاب العین؛ ج،6
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متعدد بیان شده 1و مقدمهای برای شناخت مصادی همسایهآزاری و اجتنا از آنهاست .برخیی
از مصادی همسایهآزاری عبارتند از:
ـ آزارهای زبانی :مانند درگیری لفظی ،بدگویی ،غیبت ،تهمت ،فحاشی و سخنهینی.
ـ آزارهای چشمی :از طری دید زدن و سرک کشیدن در خانه همسایه برای تجسس یا هشیمهرانیی
و هرزگی.
ـ آزارهای صوتی :مانند باالبردن صدای خود و فرزندان در خانه و آالینیدههیای صیوتی همچیون
صدای ساز و آواز ،رادیو و تلویزیون.
ـ آزارهای عملی :مانند حسادت و دشمنی و خشیم و درگییری ،تصیرف غییر مجیاز در امیاکن و
وسایل مشاع ،ورود بیخبر و ناگهانی به خانه همسایه ،دستبرد زدن بیه امیواط همسیایه ،گذاشیتن
زبالههای خود بر در خانه همسایه ،ساخت در و پنجرههای مشرف بر خانیه همسیایه ،افیزایش
ارتفاع ساختمان خود و محروم ساختن همسایگان از نور و هیوا و هشیمانیداز مناسیب .هنانایه

ِ
پیامبر اکرم فرموده است« :و ََُلُيست ِطيل ِ ِ
ُالر َيح ُِإ ََّلُ ِب ِإ ْذ ِني ُِ؛ 2جیز بیا
َ َْ َ
ُعلَُ ْي ُفيُا ْل ِب ََّا َُي ِْجب َ
َ
ُع َّْ ِّ
اجازه او بنیایش را بلنیدتر از همسیایه نسیازد تیا میانع وزش بیاد بیه سیوی او شیود» .بیرجهیا و

آپارتمانهای بلندی که در کنار خانههای ویالیی و کمارتفاع ساخته میشود و خانه همسیایگان را
مانند زندان ،تاریک و هوایش را نامطبوع میسازد ،از معضالت همسایهداری امروز است که باید
دستگاههای حاومتی و نهادهای مردمی ،هارهای برای آن بیندیشند .مصادی همسیایهآزاری گیاه
آنچنان ظریف و دقی است که بیوی غیذا و نحیوه انتقیاط مایحتیاج خیود بیه خانیه را نییز در بیر
میگیرد.

3

 .2شناخت بزرگی گناه همسایهآزاری

گام دوم برای اجتنا از گناه همسایهآزاری ،داشیتن تصیور و درک روشینی از بیدی آن اسیت .در
روایییات نبییوی ،پیونیید آشییااری میییان ایمییان بییه خییدا و تییرک همسییایهآزاری دیییده میییشییود.
 .1ر.ک :محمد بن یعقو کلینیی؛ الکقافی؛ ج،2

669-666؛ امیام زیین العابیدین ؛ الصقحیفة السقجادیة؛

 ،126-124دعای .26
 .2محمد بن احمد فتاط نیشابوری؛ روضة الواعظین؛ ج،2
 .3ر.ک :همان.
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ِ ِ ِ
ِ
اهُوُالْيو ُِ ْ ُ ِ
يُج َارُِ؛ 1کسی که به خیدا و
رسوطخدا میفرمایدَ « :م ْن َ
ُالخ ِرُ َف ََلُي ْؤذ َ
ُكانُي ْؤمنُب ِ َ َ ْ
روز واپسین ایمان دارد ،همسایهاش را نمیآزارد» .مردی از انصار خدمت رسیوطخیدا آمید و
همسیایگان همجیوارم ،کسیی اسیت کیه نیه
گفت :خانهای در محلهای خریدهام و نزدیکتیرین
ِ
امیدی به خیرش دارم و نه از شرش در امانم .رسیوطخیدا  ،امیام علیی  ،سیلمان ،ابیوذر و
شخص ههارمی را ی که گویا مقداد بوده است ی م مور کرد تا در مسجد با صدای رسا این مطلب
ان ُِل َم ْنُل َْم َُي ْأ َم ْن َُجارِ َُب َو ِاِ َق ُ؛ ایمانی ندارد کسیی کیه همسیایهاش از
را سه بار اعالم کنندََ « :ل ُِإ َيم َ
ستم و خشمش در امان نباشد» .اصل این سخن و م مور کیردن بزرگیان اصیحا پییامبر بیه
اعالن عمومی و تارار آن ،گویای اهمیت این مو؛وع است .بر طب سنت نبوی ،همسایه شیامل
ههل خانه از ههار طرف روبهرو ،پشت سر ،دست راست و دسیت هیم مییشیود 2.هیر هیه
همسایه نزدیکتر باشید ،بیهویژه اگیر دییوار بیه دییوار باشید ،حی بیشیتری دارد؛ ولیی در تیرک
همسایهآزاری تفاوتی میان همسایه دور و نزدیک نیست.
نخواهمممردرزیمممانهمسمممایگانرا  


مخممممواهآزردنهمسممممایهزنهممممار  
ْ
رهاحسان كوشراهمسایهوخوی   4




دلهمسممایهگممرشممادازبمموراشممر  


كهن ْدو ُ
دسخرهاینك ْ
مونومكمانرا 
مزگفتممار 
زقممرآندرنیمموش3ایممننسم ْ






زآزاردلآنممممممانری ممممممری
رسیر ْهبمارمهفریمادازبموراشمر 5
ِ




سعادت و شقاوت اخروی انسان نیز با نحوه همسایهداریاش گره خورده اسیت .امیام صیادق

فرمود« :منُ َكفُ َأ َذاُِعنُج ِ ِ
ُاه َُع ْث َر َ َُي ْو َُُال ِْق َي َام ُِة 6:کسی که آزارش را از همسایهاش بیاز
َ ْ َّ
ارُِ َأ َقالَ ِ
َ ْ َ
دارد ،خداوند در روز قیامت از لیزش او در میگذرد».

 .3خوشبينی نسبت به همسایه

عیبجویی یای از مهمترین مصادی همسایهآزاری و برخاسته از بدبینی و بیدخواهی نسیبت بیه
.1محمد بن یعقو کلینی؛ الاافی؛ ج  ،667 ،2ح.6
.2ر.ک :همان ،ج2؛  ،669ح 2-1و  ،666ح 1و  ،667ح.12
.3بشنو.
.4به آیه  36سوره نساء که به احسان به همسایه امر میکند ،اشاره دارد.

.5مهدی الهی قمشهای؛ شاوفههای عرفان؛  .57
.6محمد بن علی صدوق؛ األمالی؛ 552؛ علی بن حسن طبرسی؛ مشکاة األنوار؛

.214

  126رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 1399

اوست .فضای بدبینی ،عیبجویی ،کینه و کدورت در روابط همسایگی ،زندگی را بر همسایگان
ِ
ِِ ِ
ِ
ِِ
ُجيارُ
ير َ
تلخ و ناگوار میکند .امام باقر در این باره فرمود« :م َنُا ْل َق َواصمُا ْل َف َواقرُالَّتيُ َ ْقصمُالظَّ ْه َ
ىَُسََّ ًةُ َأ ْخ َفا َه َ ِ َ
ِ ِ َ
ىُس ِّيئَ ًةُ َأ ْف َشا َها؛ 1از بالهای کمرشان ،همسایه بد است کیه
َّ
اُوُإ ْن َُرأ َ
الس ْو ُإ ْن َُرأ َ َ

اگر خوبی ببیند ،آن را پنهان میکند و اگر بدی ببیند ،آن را افشا میکند».
ُ
سممهعاممملاسممتكممهدلراك ممرمكممرروغمگممین 





رگوشراشكهبارشم وى بمو رفمهحكایمت 





ممررمممرخو  
ممرناسممماز،یممماروهممممرهرم ِ
مجممماوررم ِ




2

عیالرر،همهآنهاعاورتاسمتوسیاسمت 



ِ ِ
ُج ِ
يو ِ ُ
پیامبر اکرم نیز از هنین همسایهای به خدا پناه میبرد و میفرمایدَ « :أعوذُ ِب ِاهُم ْن َ
ار َّ
ُالس ْ
ٍ
ِ
ِ
آكُ ِب َخي ٍرُسا ِ َُو ُِإ ْن َُر َ ِ
يرُِ؛ 3بیه خیدا پنیاه
ُع ْي ََّاِ َُو َُي ْر َع َ
يُد ِار ُِإ َق َامةُ َ َر َاك َ
ف َ
اكُ َقلْب ُإ ْن َُر َ ْ َ َ
ير َُس َّ
آكُب َش ٍّ

میبرم از همسایه بد در محل اقامت که هشمانش تو را میبیند و دلش مراقب توسیت [کیه از تیو
عیبی بگیرد]؛ اگر تو را در حاط خوبی و خوشی ببیند ،ناراحت میشود و اگر تو را گرفتار و بدحاط
ببیند ،خوشیحاط مییشیود» .میراد از همسیایه در دار اقامیت ،همسیایه دائمیی انسیان در برابیر

همسایگان موقتی همچون همسایه در سفر است.
ُ
راهاار پیشگیری از عیبجویی ،خوشبینی یا حسین ظین بیه همسیایه و خیرخیواهی نسیبت بیه
4

اوست .هناناه امام زینالعابدین

نسبت به همسایگان خود از خداوند هنین مییخواهیدَ « :وُ

َأ ْستَ ِْ ِم َلَُ ْس َنُالظَّ ِّن ُِفيُكَاف َِّت ِه ُْم؛ نسبت به همه آنان خوشبینی را به کار بندم» .اگر انسیان نسیبت
به همسایگان خود بدبین باشد ،در کیار و زنیدگی خصوصیی آنیان دخالیت میکنید و بیه دنبیاط
5

عیبها و اسرارشان میگیردد و پیس از شیناخت عییو  ،آنهیا را بیا غیبیت و بیدگویی آشیاار
میسازد؛ در حالی که نباید به دنباط عیو آنان باشد و اگر هم از عیو آنان مطلع شید ،نبایید آن
 ،667ح.15

.1محمد بن یعقو کلینی؛ الاافی؛ ج ،2
.2عمادالدین نسیمی.
.3محمد بن یعقو کلینی؛ الاافی؛ ج،2

 ،669ح16؛ حسین بن سعید اهوازی؛ الزهد؛

.4ابن ابی الحدید؛ شرح نهج البالغه؛ ج،17

.11

.5امام زین العابدین ؛ الصحیفة السجادیة؛

.124

 .43
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را افشا کند.
بدبینی

دخالت و تجسس

کشف عیو

افشای عیو

يو َر ًةُ َف ِيإ ْنُ
امام سجاد یای از حقوق همسایگی را این هنین بر مییشیماردَ « :و ََُلُ َُتَّ ِبي ْعُلَي َ
ُع ْ
َع ِل ْم َت َُعل َْي ِ ُسو ا ًَُستَ ْر َ َُعل َْي ُِ؛ 1به دنباط عیب و امر پنهیان او نگیرد ،پیس اگیر بیدیای هیم از او

دانستی ،بر او بپوشان».

این مشال در جوامع روستایی بیش از جوامع شهری اسیت .در زنیدگی روسیتایی در اطیالع از
ً
جزئیات و کلیات زندگی یادیگر افراط میشود ،ولیی در مقابیل آن در جوامیع شیهری معمیوال
همسایگاه هنان از هم بیخبر و بیگانهاند که گاه همسایهای از دنیا میرود و تا هند روز کسیی از
آن خبر ندارد.
 .4دقت در انتخاب همسایه خوب

یای از راهاارهای در امان ماندن از آزارهای همسایه بد ،دقت در انتخا محل ساونت خیود و
انتخا همسایه خو برای خود است که از راههایی مثل مشیورت بیا اهیل محیل ،پرسییدن از
نیروهای انتظامی و کسبه اهل محل یا گشت و گذار و کشیک دادن در محل ،اماانپیذیر اسیت.
ابتالی به مردمان همسایهآزار اغلب از آنجا ناشی میشود که فقط بیه ظیواهر و تشیریفات خانیه،
قیمت آن و شهرت و زیبایی محله و  ...اهمیت میدهیم .امیرالمؤمنین

ُع ِ
ينُ
میفرمایدَ « :س ْ
يل َ

ُع ِنُال َْج ِ
يقُ َقب َلُالطَّ ِر ِ
ِ ِ
ار؛ 2پییش از راه [افتیادن بیرای مسیافرت] ،از همسیفرت
ارُ َق ْب َلُال َّ ُِ
يق َُو َ
الرف ْ
َّ

بپرس و پیش از خانه ،از همسایهات بپرس»؛ یعنی پییش از انتخیا خانیه ،دربیاره همسیایهات

پرسوجو کن.

3

بممانممرانیكممهكیسممتهمسممایه  


مردمممممیآزمممممودهرایممممروراد  


4

رممهعمممار بلممفمكممنمایممه 
ِ


كممهرممهنزدیكشمماننهممیر یمماد 5


لقمان حایم نیز به فرزندش توصیه کرده است« :ياُبَّيُالْجارُثمُُال َّ ارُياُبَّي ِ
يق َُياُ
يقُث َّمُالطَّ ِر َ
ُالرف َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
 .1محمد بن علی صدوق؛ الخصال؛ ج.569 ،2
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج24 ،8؛ ابن شعبه حرانی؛ تحف العقول؛ .98
 .3سید علیخان بن احمد مدنی؛ الطراز األول؛ ج230 ،7؛ محمد بن علی صدوق؛ علل الشرائع؛ ج،1
 .4سرمایه و ماط.
 .5اوحدی مراغهایhttps://ganjoor.net/attar/pandname/sh/42 .
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ِ
اُج َاو َر َُرج ٌل َُج َار َُس ْيو ٍ ُ َأ َبي ًُا؛ 1پسیرم! همسیایه سیپس خانیه،
ُعلَ ُال َِْ َج ِل َُم َ
ب ََّ َّيُل َْوُكَانَتُالْبيوت َ
پسرم همسفر سپس راه ،پسرم اگر خانهها بر روی هرخ قرار داشیت [و امایان جابیهجیایی آنهیا

بود] هرگز فردی با همسایۀ بد ،همسیایگی نمیکیرد» .اگیر میردم در کنیار همسیایه بید زنیدگی
دشواری تیییر محل ساونت است .بنابراین باید از همیان ابتیدا مایان
میکنند ،از سر ناهاری و
ِ
خوبی را انتخا کند تا ناهار به زندگی در کنار همسایه بد نباشد.
ب .راهکارهای مقابله با همسایهآزاری

برای مقابله با همسایهآزاری ،راهاارهایی نیز وجود دارد که به ههار مورد از آنها اشاره میکنیم.
 .1نصيحت و ارشاد همسایه

برای رهایی از دست مردم همسایهآزار ،باید او را نصیحت و ارشاد کیرد تیا اگیر زمینیه هیدایت و
اصالح را داشته باشد ،بپذیرد و دست از آزارش بردارد .امیام سیجاد دربیاره حی همسیایگی
ِ
ِ
میفرماید« :و ُِإ ْن ِ
اُب ْي ََّ َُ َُو َُب ْي ََّ ُ؛ 2اگر مییدانیی در آنچیه بیه
يِتَ َ
َ
ُعل ْم َتُ َأنَّ َُي ْق َبلُنَص َ
َ
ُُنَ َص ِْتَ ُف َيم َ
نصییحت تیو را مییپیذیرد؛ او را نصییحت کنیی» .ابوبصییر از
رابطه میان تو و او بر مییگیردد،
ِ
اصحا امام صادق  ،همسایهای داشت که به سبب تقر به دستگاه سلطنتی ،امواط فراوانیی
به هم زده بود .در نتیجه مجالس عیش و نوش و ساز و آواز به راه میانداخت و از این راه ابوبصیر
را میآزرد .ابوبصیر هر هه نزد او گله و شاایت کرد ،سودی نبخشید تا ایناه بیه امیام صیادق
متوسل شد .امام با این نصیحت که «اگر دست از کار زشتت برداری ،؛مانت میکینم خیدا
تو را به بهشت درآورد» ،او را هدایت کرد؛ بهگونهای که دست از کارهای زشتش برداشت و همیه
3
امواط حرام را از مالش خارج کرد و در نهایت عاقبت به خیر شد.
 .2صبر و مدارا

در مقابله با همسایه بد ،باید صبور بود و با او مدارا کرد؛ زیرا در روابیط همسیایگی بعضیی آزار و
اذیتها خواسته یا ناخواسته پیش میآید .در هنین میواقعی انسیان بایید تیا حید امایان حرمیت
همسایه را نگه دارد و با مدارا و گذشت و بزرگواری از کنار آنها بگیذرد .امیام موسیی کیاظم
 .1محمد بن محمد مفید؛ اإلختصاص؛

.337

 .2محمد بن علی صدوق؛ الخصال؛ ج،2

.569

 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،1
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1
ِ
ينُال ِْج ِ
همسیایگی
ُص ْيبر َك َُعلَي ُْاْلَ َذى؛
فرمود« :ل َْي َسَُ ْسنُال ِْج َو ِارُكَ َّف ْ
ُاْلَ َذ َ
ىُوُلَك َّنَُ ْس َ
يوار َ
َ
ِ
خو  ،خودداری از اذیت نیست؛ بلاه همسایگی خو  ،صبر بر اذیت اوست» .شخصی به نیام
َ
عمرو بن ِعارمه بر امام صادق وارد شد و گفیت« :همسیایهای دارم کیه میرا مییآزارد» .امیام
فرمود« :او را ببخش» .عمرو گفت« :خدا او را نبخشد!» .امام از روی ناراحتی ،ههیرهاش را از او

برگرداند.

2

امام زینالعابدین

در دعای بیست و ششم صیحیفه سیجادیه بیرای همسیایگان و دوسیتداران

خویش از خداوند اینهنین درخواست میکنید« :و ِ
اإلَس ِ
َ ِ ِ ِ
يانُم ِسيي َئه ْم َُوُ
َ ْ
ُاج َِلَّْيُاللَّه َّمُأ ْجيزيُب ْ ْ َ
أ ْع ِرُُ ِبالتَّ َجاو ِز َُع ْن َُظ ِال ِم ِه ُْم؛ 3بارالها! مرا اینهنین قرا بده که با نیاوکاری ،همسایگان و دوسیتان

بدکارم را مجازات کنم و با گذشت ،از همسایگان و دوستان ستماارم روی بگردانم».

توجه به ایناه آزار و اذیت همسایگان ،نوعی بال و امتحان است ،تحمیل آن را آسیانتیر میکنید.
امام صادق

فرمود:

مؤمن از یای از این سه هیز خالصی ندارد و گاهی هر سه با هم بر او جمع مییشیوند :ییا
برخی از آنان که در خانه با اوست در را بر او میبنیدد و او را مییآزارد ،ییا همسیایهای او را
میآزارد یا در راهی که برای حوائجش میرود ،کسی به او بر میخیورد کیه او را مییآزارد و
اگر مؤمن بر قله کوهی هم باشد ،خداوند شیطانی را بر میانگیزد تا او را بیازارد و خدا برای
او از ایمانش ،انسی قرار میدهد که با وجود آن احساس وحشت و نیاز به احدی نمیکند.

4

این آزار و اذیتها ،گاه امتحان الهی برای مؤمن است تا با صبر در برابیر آن ،بیه او اجیر بدهنید و
درجه او را باال ببرند یا گناهان و خطاهیایش را پیاک کننید؛ هنانایه خداونید همیواره پییامبران و
اولیایش را با اذیتهای گوناگون مردم از توهین و تهدید ،فشارهای روانیی و اقتصیادی و جنیگ و
کشتار آزموده و آنان را به صبر و مدارا با مردم امر کرده است.
 .3مراجعه به محاکم اسالمی و توسل به تدابير بازدارنده

انسان باید تا حد ممان بر آزارهای همسایهاش صبر کند ،حیرمتش را نگیه دارد و او را نصییحت
 .1همان ،ج ،2

 ،667ح.9

 .2همان ،ج ،2

 ،666ح.1

 .3امام زینالعابدین ؛ الصحیفة السجادیة؛
 .4علی بن حسن طبرسی؛ مشکاة األنوار؛

.124
215-214؛ حسین بن سعید اهوازی؛ الم من؛

.23
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کند؛ ولی اگر آزارهایش از حد گذشت و تحملناپذیر شد ،میتواند با مراجعه به دادگاه اسالمی و
توسل به تدابیر مناسب ،همسایهاش را به تیییر رفتار و در نهایت قطع آزاررسیانی وا دارد .یایی از
این تدابیر ،اعالن عمومی آزارهای اوست که وی را تحت فشار روانی و فشار افاار عمیومی قیرار
میدهد و ههبسا به همین سبب دست از کارهای زشت و بدش بر میدارد .امام بیاقر

فرمیوده

است:
میردی خیدمت پییامبر
رسوطخدا

آمید و از اذیتیی کییه از همسیایهاش دییده بیود ،شیاایت کییرد.

به او فرمود :صبر کن .بعد از مدتی دوباره آمد و پیامبر

کن .باز برای بار سوم به نزد آن حضرت آمد و شاایت کرد .اینبار پیامبر

به او فرمود :صیبر
بیه او فرمیود:

در هنگام رفتن مردم به سوی نماز جمعه ،اثاثت را از خانه بیرون ببر و بر سیر راه بگیذار تیا
کسانی که به سوی نماز جمعه میروند ،آن را ببینند و هنگامی که [علت این کیار را] از تیو
پرسیدند [علتش را] به آنان خبر بده .وقتی آن مرد هنیین کیرد ،همسیایهاش آمید و گفیت:
اثاثت را برگردان که با خدا عهد میبندم دیگر تو را نیازارم.

1

یای دیگر از تدبیرها برای نجات از همسایهآزاری ،مقابله به مثل است؛ مانند اینایه وقتیی کسیی
مرتب زبالههایش را جلوی در خانه همسایه میگذارد و به تذکرهایمان گوش نمیدهد ،ما هیم
زبالههایمان را جلوی در خانه او بگذاریم تیا متنبیه شیود ،ییا وقتیی بیه عمید صیدای وسیایل
صوتیاش را باال میبرد و نصیحت و گذشت میا در او تی ثیری نیدارد ،مییتیوانیم بیا صداسیازی
متقابل او را آزار دهیم تا دست از این کارش بردارد .در واقع بر اساس اخالق اسیالمی ،تیا جیایی
که ممان است باید جوا بدی را با خوبی و تحمل و مدارا و گذشت داد ،ولیی اگیر بیدکاری از

َ َ ُ َ ِّ َ
ـیئ ٍة
حد گذشت ،میتوان جوا بدی را با بدی داد؛هناناه قرآن کریم مییفرمایید« :و جـزاْ س
َ
ََ
ٌَ ْ َ
َس ِّیئة ِمث ُلها ف َم ْن َعفا َو أ ْص َل َح فأ ْج ُر ُه َع َلی َّالله 2:جزای بدی ،بدیای است مثیل آن؛ پیس کسیی

که عفو و اصالح کند ،اجرش بر خداست».

بیشک برخی از اقدامات ایذایی مانند قطع درختان و تخریب ساختمانها ییا قصیا

از قتیل و

جنایت ،باید با نظر و اجازه حاکم شرع انجام شود تا مفاسد دیگر بر آن مترتب نشود .در برخیورد
با فرد همسایهآزار باید شخصیت او در نظر گرفته شود .شیوه برخورد با همسایه متابیر و همسیایه
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج 2؛
 .2شوری.40 :

 ،667ح.13
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متوا؛ع یا همسایه عالم و همسیایه جاهیل متفیاوت اسیت .در برخیورد بیا همسیایگان بایید بیا
هوشمندی و درایت بهترین نوع برخورد را برگزید.
 .4تغيير محل سکونت

آخرین راه برای نجات از دست همسایه مردمآزار ،تیییر محل سیاونت خیود و انتقیاط بیه جیای
دیگر است .بنا بر روایتی از امام صادق  ،دعا در سه جا مستجا نمیشود کیه یایی از آنهیا

ار ُُِِ َوُ َق ْ ُجِ َلُاهُع َّز َُوُج َّلُ َل ُالس ِبي َل ُِإ َل ُ َأ ْنُيتَِو َلُع ِ
ُج ِ
يو ِار ُِِ
َ َ َّ َ ْ
َ
ََ ِ َ
وُع َل َ
این اسیتَ « :رج ٌل َُي ْ ع َ
َّ
ينُج َ
يع َُد َارُِ؛ 1مردی که همسایهاش را نفرین میکند ،در حالی که خداوند عزوجل راهیی بیرای او
َو َُي ِب َ

همسایگی او نقل ماان کند و خانهاش را بفروشید» .البتیه اگیر راهیی بیرای
قرار داده است که از
ِ

فروش یا تیییر خانه نبود مانند سالخوردگانی که اماان خرید و فروش خانه را ندارند ،ح نفیرین
برایشان محفوظ است.
َ
ابواالسود ُد َوئلی وا؛ع علم نحو (م 99یا 101ق) در شهر بصره همسایهای داشت که از بسیتگان
خودش بود ،ولی به سبب اختالف عقییدتی هیر شیب بیا سینگ انیداختن بیه او ،او را مییآزرد.
ابواالسود شاایت او را نزد قومش برد و آنان هم با او صحبت کردنید ،ولیی سیودی نبخشیید .در
نتیجه ابواالسود خانهاش را فروخت و به محل دیگری رفت .بیه او گفتنید :خانیهات را فروختیی؟
َ
2
گفت :خانهام را نفروختم؛ بلاه همسایهام را فروختم! و این کالم او در زبان عربی َمثل شد.
یای دیگر از راههای خالصی از دست همسایه مردمآزار نیز این است که از او بخواهند خانیهاش
را به همسایگان بفروشد و از آن محل برود که البته موفقییت ایین شییوه ،منیوط بیه موافقیت فیرد
همسایهآزار است؛ و گرنه باید با اهل محل و معتمدین رایزنی شود تا حمایت آنان برای فشیار بیر
فرد همسایهآزار برای تخلیه یا فروش منزط به دست آید.

 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج510 ،2؛ علی بن حسن طبرسی؛ مشکاة األنوار؛
َ
ُ
داری».
 .2علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی؛ األغانی؛ جِ « .496 ،12بعت جاری و لم ِأبع ِ

.214
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إلحییاء

اخالق و آداب میهمانی در اسالم
*

حجتاالسالم والمسلمین كا مدلیرى 


اشاره

میهمانی و میهمانیداری ،از رسیوم و سینتهیای کهین و پسیندیده بشیری اسیت کیه در برخیی

مناسبتهای زندگی مانند ازدواج و تولد نوزاد ،سنت ثابت و مسلم اسالمی نیز میباشد 1.اسیالم
برای اموری مانند خرید و ساخت خانه و بازگشت از سفر حج نیز بیه برگیزاری میهمیانی توصییه
کرده است 2.این امر به طور کلی در اسالم مطلو است و بیا عبیارات مختلفیی بیه آن ،ترغییب

شده است .رسوطخدا فرمود« :وقتی میهمیان از راه مییرسید و بیر گروهیی فیرود مییآیید،
روزیاش با او از آسمان فرود میآید و هنگامی که هیزی می َ
خورد ،خداونید گناهیان آن گیروه را
به سبب نزوط میهمان بر آنان میآمرزد» 3.اسالم وظایف و آدابی را برای میزبیان و میهمیان معیین
کرده است که رعایت آن ،پیوند دوستان و آشنایان و خویشاوندان را تقویت میکند ،زنیگ کینیه و
کدورت و دورنگی را از دطهایشان میزداید و از فشیارها و بیمیاریهیای روانیی و جسیمی آنیان
میکاهد .میهمانی ،فرصتی میتنم برای همیاری و همااری در کارهیای خییر ،تبیادط تجیار و
اطالعات علمی و دینی و تاریم شعائر الهی است .حاط اگر وظایف و آدا اسالمی جای خیود
را به تشریفات و تجمالت و تالفات زائد و دست و پاگیر بدهد ،نتیجیهای جیز کیاهش روابیط و
رفت و آمدهای خویشاوندی و دوستانه و افزایش تنشها نخواهد داشت .امروزه شاهد بیرغبتیی
* دانشآموخته سطح  3حوزه علمیه قم.
 .1ر.ک :محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،6

.282-281

 .2ر.ک :محمد بن علی صدوق؛ کتاب من الیحضقره الفقیقه؛ ج،4
األحکام؛ ج،7

.409

 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،6

.284

356؛ محمید بین حسین طوسیی؛ تهقذیب
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به این سنت نیاوی انسانی و اسالمی هستیم که از آفیات مهیم اخالقیی در زمیان حیاط شیمرده
میشود .در این مقاله به مهمترین وظایف و آدا میزبان و میهمان میپردازیم.
الف .وظایف و آداب ميزبان

برای آشنایی با آدا و وظایف میزبان ،انگیزه پذیرایی از میهمیان ،رعاییت اعتیداط در پیذیرایی و
پرهیز از تجمالت و اکرام و بزرگداشت میهمان بیان و بررسی میشود.
 .1انگيزه ميهمانی

در هر کاری ،نیت حرف اوط را میزند و ارزش و پاداش هر عملی ،به نیت ییا انگییزه آن بسیتگی

ِ ِ
يلُام ِ
ِ
ير ٍ َُمياُ َن َيوى؛ 1اعمیاط ،بسیته بیه
دارد .پیامبر اکرم فرمودِ « :إن ََّم ْ
اُاْلَ ْع َمالُبال َِّّيَّات َُوُلك ِّ ْ
نیتهاست و برای هر کس همان هیزی است که نیت کرده است» .سنت میهمانی نیز مییتوانید

با نیت درست یا نادرست انجام شیود .جلیب ر؛یای خداونید متعیاط ،پییروی از سینت پییامبر
اکرم

 ،پیوند با خویشاوندان و دوستان و اطعام و رسیدگی بیه نیازمنیدان ،از اهیداف ارزشیمند

میهمانی است که آن را به ییک عمیل صیالح و مسیتح پیاداش تبیدیل مییکنید .فخرفروشیی،
ریاکاری ،شهرتطلبی ،هشم و همهشمی ،شامهرانی ،هشمهرانی و برگزاری مجالس عییش
و نوش و گناه نیز از جمله انگیزههای نادرست میهمانی اسیت کیه آن را بییارزش میکنید و گیاه
سبب گناه و معصیت نیز میشود.
انگیزههای نفسانی و شیطانی در برگزاری میهمانیها ،صورتهای مختلفیی دارد ،گیاه بیه قصید
ِ
ِ
انُم ْكرم ٌة َُوُ َث ََل َثيةُ َأي ٍ
ياُُ
َّ
خودنمایی و شهرتطلبی است .امام باقر فرمود« :ال َْوُل َيمة َُي ْو ٌُ َُو َُي ْو َم َ َ
ِر َيا ٌ َُوُس ْم َِ ٌُة؛ 2ولیمه (غیذای عروسیی) 3،ییک روز و دو روز سیبب کرامیت اسیت و سیه روز،
خودنمایی و آوازهطلبی است» .گاه برای هشم و هیمهشیمی ییا خودنمیایی اسیت کیه در نیوع
پذیرایی زیادهروی و یا با نوع دعوت میهمان ،خودنمایی مییکنید ،ماننید دعیوت کیردن از افیراد
ثروتمند و صاحب منصب؛ در حالی که فقرا به این سفرهها سیزاوارترند .امیام موسیی کیاظم

 .1محمد بن حسن طوسی؛ األمالی؛

.618

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،5

368؛ محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب األحکام؛ ج،7

 .3برای مثاط رک :خلیل بن احمد؛ کتاب العین؛ ج،8

344؛ ابوعبید هروی؛ الغریب المصنف؛ ج،1

.409
.191
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اُاْلَ ْغ َِّ َيا َُوُي ْت َركُالْف َق َيرا ُ؛ 1رسیوطخیدا
فرمود« :نَ َه َُرسول ِ ُِ
ُاه ُ َع ْن َُط َِ ِاُ َُو ِل َيم ٍةُي َخ ُّصُ ِب َه ْ
از ولیمهای که مختص ثروتمندان باشد و فقرا رها شوند ،نهی کرد» .ایین آفتیی اسیت کیه بیشیتر
حنیییف انصییاری ،کییارگزار
گریبییانگیر مسییئوالن حاییومتی و اشییراف میشییود .عثمییان بیین
ِ
امیرالمؤمنین در بصره ،روزی به دعوت یایی از جوانیان ،بیر سیر سیفرهای حا؛یر شید کیه
غذاهای رنگین و لذیذ در آن نهاده بودند .امیرالمؤمنین پس از اطالع از ایین جرییان ،نامیهای
اُظََّّتُ َأنَُُّ ِجيب ُِإلَ َُطِ ِاُُ َقو ٍُُع ِ
ياِله ْم َُم ْجفيوُ
َ
مفصل و توبیخآمیز به وی نوشت و فرمودَ « :و َُم َ َ ْ
َ ْ َ
َوُ َغ َِّيُّه ْم َُم ْ عوُ؛ 2من گمان نمیبردم که دعوت به غذای گروهی را بپذیری کیه بیه فقیرشیان جفیا
کرده و ثروتمندشان را دعوت کردهاند».
 .2رعایت اعتدال در ميهمانداری

اسالم در روابط اجتماعی و از جمله در سنت میهمانی ،خواهان فضای انس و صمیمیت و پرهیز
از تالف است .تالفات و تشریفات زائد و اسراف در میهمانیها ،سبب میهمانگریزی و کاهش
رفت و آمدها و پیدایش دلخوری و ناراحتی میشود .امام صادق فرمود:

ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اُد َخي َلُ َأ ْنُ
الْم ْؤمن ََُل َُي ِْتَشمُم ْنُ َأخي َُو ََُلُيي ْ َرىُ َأيُّه َمياُ َأ ْع َجيبُالَّيذيُيكَلِّيفُ َأ َخياِ ُِإ َذ َ
َيتَكَل ََّفُلَ ُ َأ ِوُالْمتَكَلِّف ُِْلَ ِخي ُِ؛ 3مؤمن از برادرش خجالت و گرفتگی ندارد و کسی نمیداند
کدام یک از این دو عجیبترند :کسی که به هنگام ورود بر برادرش ،او را مالف میکند که
برای او خودش را به زحمیت بینیدازد ،ییا کسیی کیه خیودش را بیرای بیرادرش بیه تالیف

میاندازد؟!
دررممارهمیهمممان بكلممفسممرهنیسممت 


مهمممانچممورسممیرآنچممهدارىحا ممر 


روزی حارث َه ْمدانی ،از امیرالمیؤمنین
.1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،6

4

درنیمموورممرشنیممزبصممرفسممرهنیسممت  
مت 6
پممی آرسممدوبممركممهبوقممفسممره5نیسم 

خواسیت کیه آن روز را میهمیان او باشید .حضیرت

 ،282ح.4

.2محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغة؛ نامه ،45

.3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،276 ،6ح.2
.4یعنی میهمان هه بد باشد و هه خو باید از او پذیرایی کرد.
.5درست و روا.
.6محمد عوفی؛ جوامع الحکایام؛ ج،1

.284

.416
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فرمود« :به شرطی میآیم که هیزی از آنچه را که در خانه داری ،از من پنهان نسازی و خیود را بیه
تهیه هیزی از بیرون خانه هم مالف نسازی» 1.وقتی امیرالمیؤمنین وارد خانیه حیارث شید،
حارث تاه نانی آورد و در سفره نهاد و حضرت مشیوط خوردن آن شد .در این هنگیام حیارث بیا
اشاره به پوطهایی که در دست داشت ،از حضرت اجازه خواست هیز دیگیری هیم بخیرد؛ ولیی
امام اجازه نداد و فرمود« :این همان هیزی است که در خانهات بود» 2.البته این شرط امام ،بیرای
میهمانیهای ناگهانی و بدون دعوت از قبل است؛ وگرنه ی هیمهنانایه در برخیی رواییات دیگیر
آمده 3ی پسندیده است که میزبان در حد معموط و متعارف ،پذیرایی خیوبی از میهمیان بیه عمیل
آورد.
اد دیگر این است که نه میهمان و نه میزبان ،نباید نوع پذیرایی را نیاهیز بشیمارند .صیفوان بین
یحیی ی از اصحا امام صادق ی میگوید:
عبدالله بن ِسنان نزد من آمد و گفت :آیا هیزی نزدت هست؟ گفتم :آری ،مقداری پیوط بیه
پسرم دادم تا گوشت و تخممرغ بخرد .عبدالله پرسید :پسرت را کجا فرستادی؟ من قضیه را

گفتم .عبدالله دو بار گفت :او را برگردان! بعد گفت :آییا روغین زیتیون داری؟ گفیتم :آری.
ُاَتَ َق َر ُِْلَ ِخي ِ َُمياُ
ُامر ٌؤ ْ
گفت :آن را بیاور که من از امام صادق شنیدم که میفرمودَ « :هل ََُ ْ
ُاَتَ َق َر ُِْلَ ِخي ِ َُماُ َق َّ َُ ُِإل َْي ُِ؛ 4هالک شد کسی که آنچه را بیرای بیرادرش
ُامر ٌؤ ْ
َي ِْضرِ َُوُ َهل ََُ ْ
حا؛ر دارد ،خوار بشمارد و هالک شد کسی که آنچه برادرش پییش روییش نهیاده اسیت،
خوار بشمارد.

شاید علت هالکت میزبان و میهمان در این حیدی  ،بیه سیبب تحقییر نعمیتهیای خداونید و
ناسپاسی از او باشد که به هالکت آدمی میانجامد .بنابراین عذرخواهیهای فراوان از میهمان در
کوتاهی از پذیرایی شایسته نیست ،بهویژه اگر در سفرههای رنگین باشد.
 .3اکرام ميهمان

یاییی از خصییلتهییای پسییندیده انسییانی و اسییالمی ،اکیرام یییا میهمییاننوازی میهمییان اسییت.
طُ َأ ْن ََُلُ َّ ِخر ِن َ ِ ِ ِ
« :415علَ َُشر ِ
ييئا ًُِم َّمياُ
ُ َُو َ ُ
َُلُ َتَكَل َ
يُش ْيئاًُم َّماُفيُبَ ْيت َ
َ
َّيف َُش ْ
َ َ
ْ

 .1احمد بن محمد برقی؛ المحاسن؛ ج،2
ُ».
َو َرا َ ُبَا ِب َُ
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،276 ،6ح.4
 .3همان ،ح.6
 .4همان ،ح.3
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رسوطخدا فرمود« :منُكَانُيؤ ِمنُ ِب ِ
اه َُوُال َْي ْو ُِ ُْال ِخ ِرُ َفلْي ْك ِر ُْ َُض ْيي َف ُ؛ 1هیر کیه بیه خیدا و روز
َ ْ َ ْ
ِ
واپسین ایمان دارد ،میهمانش را اکرام کند» .این جمله افزون بر وجو اکرام میهمیان ،گوییای آن
است که بیاحترامی به میهمان ،از ؛عف ایمان یا بیایمانی ناشیی مییشیود .از جملیه آخیرین
2
وصیتهای امیرالمؤمنین به فرزندش امام حسن نیز اکرام میهمان بود.

میهماننوازی شامل همه نوع احترام و بزرگداشت میهمان است .پیامبر اکرم

ِ
ينُ
فرمیودِ « :إ َّنُم ْ

ُالضي ِ
فُ َأ ْنُي ْك َر َُ َُوُ َأ ْنُي َِ َّ ُلَ ُال ِْخ ََللُ؛ 3از حقوق میهمان آن است کیه گرامیی داشیته شیود و
ََ ِّق َّ ْ

ِخالط [دندان] برایش آماده شود» .خالط دندان ،کناییه از کوهیکتیرین و جزئییتیرین نیازهیای

میهمان است .هناناه در فرهنگ ایرانی ی اسالمی ،همواره بهترین اتاقهای خانه ،بهتیرین غیذاها
و میوهها و بهترین وسایل استراحت همراه با رفتاری نیاو برای میهمان بوده است.
در سیره پیشوایان دین ،نمونههای متعددی از میهماننوازی دیده میشود .در شرح حاط حضیرت
ابراهیم

گفتهانید« :آنقیدر میهمیاننیوازی کیرد کیه او را ابواخ؛ییاف ،یعنیی پیدر میهمانیان

نامیدند» 4.بنا بر آیات قرآن کریم وقتی دستهای از فرشتگان به صورت ناشناس بیر او وارد شیدند،
گوسالهای را سر برید و آن را بریان کرد و در پیش رویشان نهیاد 5.ایین سینت در مییان فرزنیدان و
پیروان دین حنیف ابراهیم  ،مانند یعقو نبی  ،لوط نبی

و حضرت عبدالمطلب 6ادامیه

یافت و حتی در میان عر های جاهلی نیز رواج داشت 7.پس از ظهور اسالم نیز پیامبر اکرم
آن را تداوم و تحایم بخشید؛ برای مثاط وقتی حضیرت مییخواسیت یایی از اسییران مشیرک را
مجازات کند ،جبرئیل دو بار بر او نازط شد .در نوبت اوط تقا؛ای ت خیر مجازات آن اسیر را کیرد
و در نوبت دوم ،گفت :این اسیر تو ،اطعیام و از میهمیان پیذیرایی میکیرد .بیر مشیاالت صیبر
 .1همان؛ ج،2

 ،667ح 6و ج،6

 ،285ح 1و .2

 .2محمد بن محمد مفید؛ األمالی؛ 221-220؛ محمد بن حسن طوسی؛ األمالی؛
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،6

.7

 ،285ح.3
.40

 .4علی بن حسین مسعودی؛ اثبام الوصیة؛
 .5ذاریات.27-24 :
 .6رک :محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،6
بن مسعود عیاشی؛ کتاب التفسیر؛ ج،2
 .7محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4

287؛ احمد بن محمد برقی؛ المحاسقن؛ ج،2

 .245علی بن حسین مسعودی؛ اثبام الوصیة؛
.212

.134

 .421محمید
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میکرد و بارهای مالی دیگران [مثل دیه و غرامت] را بر دوش میکشید .پییامبر

؛یمن ابیالغ

این مطلب به آن اسیر ،او را آزاد کرد .اسیر آزاد شده با شنیدن این مطلب ،مسیلمان شید و سیوگند
یاد کرد که احدی را [نا امید] از مالش برنگرداند.

1

ب .وظایف ميهمان

درباره آدا و وظایف میهمان ،سه مورد مهم و اساسی ذکر گردیده است .ابتیدا انگییزه رفیتن بیه
میهمانی مورد بررسی قرار گرفته است .پذیرش دعوت مسلمان و عدم رد آن مورد بعیدی در بییان
وظایف است .در انتها نیز رعایت آدا و شرایط میهمانداری آورده شده است.
 .1انگيزه خداپسندانه

میهمان همچون میزبان باید انگیزه خداپسندانه از رفتن به میهمانی داشته باشید؛ بیرای مثیاط اگیر
میهمان فقط انگیزه شامهرانی داشته باشد و در پذیرش دعوت ،میان اغنیا و فقرا فیرق بگیذارد و
بیدرنگ بر سر سفرههای اغنیا بنشیند و از نشستن بر سر سفرههای فقرا ابا داشته باشد و نسبت به
آن تعلل بورزد ،عمل او ارزشی نخواهد داشت .ناراحت شدن از پذیرایی ساده و بیپیرایه و اخم و
گله و مسخره کردن میزبان و پیذیرایی او ،نشیانه انگییزههیای غییر الهیی میهمیان اسیت .پییامبر
اکرم دعوت پایینترین طبقات اجتماع مانند بردگان و بر سادهترین نوع غذاها ماننید نیان جیو
یا دست و پاهه گوسفندی را هم میپذیرفت 2.یای از بهرههای تربیتی همنشینی و همسیفرگی بیا
نیازمندان این است که روحیه تابر یا خودبزرگبینیی را از جیان انسیان مییزدایید ،بیر توا؛یع او
میافزاید 3و روحیه قناعت و زهد را در درون انسان تقویت میکند.
به رخ کشیدن ماشین ،لباس ،کیف ،کفش و تلفن همراه که مت سفانه در زنان نمود بیشیتری دارد و
نیز غیبت و بدگویی مردم و شوخی زییاد و افراطیی ،از دیگیر انگیزههیای ناپسیند بیرای رفیتن بیه
میهمانیاست.
 .2پذیرش دعوت مسلمان

یای از وظایف میهمان ،پذیرش دعوت مسلمان است که بر طب روایات ،از حقوق مسیلمان بیر
 .1همان ،ج ،51 ،4ح9؛ احمد بن محمد برقی؛ المحاسن؛ ج.388 ،2
 .2رک :فضل بن حسن طبرسی؛ ماارم اخخیالق؛  15و  29و  .16محمید بین حسین طوسیی؛ األمقالی؛
393؛ ابن شهرآشو ؛ مناقب آل أبیطالب؛ ج.146 ،1
 .3ر.ک :مسعود بن عیسی ابیفراس؛ مجموعه ورام؛ ج.211 ،1
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مسلمان میباشد 1.رسوطخدا
َ
َغ ْي ِر ُِعل ٍَُّة؛ 2از بدترین ناتوانیها ،مردی است که برادرش او را به طعامی فرا خواند و او بیدون هییچ
عذری آن را ترک کند» .تعبیر ناتوانی در این روایت ،گوییا اشیاره بیه نیاتوانی در برقیراری روابیط
اجتماعی است که سبب انزوای فرد و تضعیف یا از هم گسیختگی روابیط اجتمیاعی مییشیود.
اهمیت پذیرش دعوت تا آنجاست که طوط مسافت نیز تیا حید معقیولی ،دلیلیی موجیه بیرای رد
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ييبُ
ينُأ َّمت َ
يبُ َأ ْنُيج َ
ييُوُا ْل َغاِ َ
دعوت مسلمان نیست .پیامبر اکرم فرمود« :أوصيُالشَّ ياه َ ُم ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ين؛ 3بیه حا؛یر و غاییب از امیتم سیفارش
ُ ُِم َنُال ِّ ُِ
ُعلَيُ َخ ْم َس ُةُ َأ ْم َيالُ َف ِإ َّنُ َذل َ
َد ْع َو َةُالْم ْسل ِم َُوُل َْو َ
میکنم که دعوت مسلمان را بپذیرد ،گرهه از فاصله پنج میل باشد 4که این کیار از دیین اسیت».
امروزه که به لطف وسایل نقلیه ،مسافتها کوتاهتر شده؛ پذیرش هنین دعوتهایی نییز آسیانتیر
شده است.
ِ
ِ
ينُ
فرمود« :م ْنُ َأ ْع َج ِزُال َِْ ْج ِز َُرج ٌل َُد َعاُِ َأخوُُِ ِإلَ َُط َِ ٍاُُ َفتَ َر َك ُم ْ

 .3رعایت آداب و شرایط مهمانداری

میهمان باید نسبت به زمان ورود و خروجش به میهمانی مراقب باشد ،به موقیع بیه منیزط میزبیان
برود و به موقع از آنجا خارج شود و کاری ناند کیه میزبیان و خیانوادهاش را بییازارد .زمیانی کیه
پیامبر اکرم با زینب دختر َج ْحش ازدواج کرد ،در حجره او ولیمهای ترتیب داد و اصیحابش را
به آن دعوت کرد .اصحا دسته دسته میآمدند و غذا میخوردند و مییرفتنید ،ولیی گروهیی از
اصحا بعد از خوردن غذا در جای خود نشسته بودند و مشییوط صیحبت بیا یایدیگر بودنید.
پیامبر اکرم

دوست داشت کنار همسرش باشد ،ولی شدت حیایش اجازه نمیداد کیه هییزی

بگوید یا میهمانان را بیرون کند .از این رو در حیاط خانه قدم میزد تا ایناه میهمانان برخاسیتند و
رفتند .به همین مناسبت این آیه نازط شد:

َْ َ َ
َ
ین إ َن ُ
َ َُ َ َ َ َ ُ َ َْ ُ ُ ُُ َ َ َ َ ْ ُْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ
ـاه
ـام غیـر ن ِ
«یا أیها ال ِذین آمنوا ال تدخلوا بیوت الن ِبيِ ِإال أن یؤان لُْ ِإلی طع ٍ
ـاظ ِر ِ
َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َْ ُ َ َ ُ ْ َْ
َ
ـْ َك َ
ـین ل َحـدیث إ َن َال ُُ ْ
ـان
ول ُِن ِإاا د ِعیتْ فادخلوا ف ِإاا ط ِعمتْ فانت َِّـروا وال مستأ ِن ِس ِ ِ ٍ ِ ِ

 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،274 ،6ح3-2و .5
 .2احمد بن محمد برقی؛ المحاسن؛ ج.411 ،2
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج.274 ،6
ِ .4میل در زبان عربی ،مقدار مسافتی است که در هشمانداز انسان قرار میگیرد و هر سه میل را ییک فرسیخ شیرعی
دانستهاند .رک :محمد بن احمد ازهری؛ تهذیب اللغة؛ ج،15

.285
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َ َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ َ َ
ُیؤ ِاال الن ِب َی ف َی ْست ْح ِیي ِمن ُُ ْْ َوالل ُه ال َی ْست ْح ِیي ِم َن ال َحـ ِ ...؛ 1ای مؤمنیان! بیه خانیههیای
پیامبر وارد نشوید ،مگر ایناه برای خوردن غذایی به شما اجازه دهند و منتظیر فیرا رسییدن

وقت خوردن آن هم نباشیید؛ پیس هنگیامی کیه دعیوت شیدید ،وارد شیوید و هیون غیذا
ِ
خوردید ،بی آناه [پس از صرف غذا] سرگرم سخن گفتن با یادیگر گردید ،پراکنده شوید،
[زیرا] این [کار که بنشینید و سرگرم سخن گردید] پیامبر را میآزارد و از شما حییا مییکنید
[که بیرونتان کند] ولی خدا از ح حیا نمیکند».

2

بنابراین اگر میهمان فقط برای َصرف غذا دعوت شود ،نباید هنان زود و بیموقع بیرود کیه میدت
زمان طوالنی در انتظار غذا بنشیند و سبب شرمندگی میزبان شیود .پیس از اتمیام میهمیانی هیم
نباید بیجهت بنشیند تا مزاحم کار و آسایش میزبان و خانوادهاش شود.
میهمان سختعزیزاستولیكنچونفس


3

خفاممانآرداگممرآیممروریممروننممرود 

اقامت طوالنی در منزط میزبان ،ممان است صاحبخانه را تحت فشیار میالی نییز قیرار دهید .در
روایات آمده است که میهمانی به دو و یا حیداکثر سیه روز خیتم شیود و اگیر میهمیان بعید از آن
بماند ،به نحو متعارف و معموط از او پذیرایی شود .رسوطخدا

يي ِنُ
فرمودَّ « :
الض ْيفُُيل َْطفُل َْيلَتَ ْ

َف ِإ َذاُكَانَ ْتُُل َْيلَةُالثَّ ِال َث ِةُ َفه َو ُِم ْنُ َأ ْه ِلُال َْب ْي ِتُُ َي ْأكلُُ َماُ َأ ْد َر َُك؛ 4میهمان تا دو شب پذیرایی میشیود ،از

الض َيا َفةُ َأ َّو َلُ
شب سوم او از اهل خانه است و هر هه رسید ،میخورد» .همهنین فرموده استِّ « :
يو ٍُ َُوُالثَّ ِاني َُوُالثَّ ِال َث َُوُماُب ِْ َ ُ َذ ِل َ ِ
ياُعل َْيي ُِ؛ میهمیانی ،روز اوط و دوم و
اُص َ َق ٌةُ صي ِّ َقُ ِب َه َ
ُُ َفإن ََّه َ
َ َ
َْ
َ

مابعد آن ،صدقهای است که میزبان بر میهمیان مییدهید» .یعنیی در حایم فقییر و
سوم است و ِ

مساین است که صدقه میگیرد و بهتر است هر هه زودتر از خانیه میزبیان خیارج شیود .سیپس
پیامبر فرمودََ « :لُيَّ ِزلُ َأَ كمُعلَ ُ َأ ِخي ِ َُت ُي ِ
وث َم َُم َِ ُ؛ کسی از شما بیر بیرادرش میهمیان
َ َّ
َْ
َ ْ َ
نشود تا این که او را با خودش به گناه [و مشقت] اندازد» .گفتند :ای رسوطخیدا! هگونیه او را بیه
 .1احزا .53 :
 .2ر.ک :علی بن ابراهیم قمی؛ تفسیر القمی؛ ج 2؛
27؛ فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان؛ ج ،8
.224
 .3علی اکبر دهخدا؛ امثال و حکم؛ ج،4

.1779

 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،6

.283

195؛ محمد بن جریر طبری؛ جامع البیقان؛ ج،22

-25

576؛ محمد بن احمد قرطبی؛ الجامع ألحکام القرآن؛ ج،14
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ون ُِع َّْ َ ِ َُماُي َّْ ِفق َُعل َْي ُِ؛[ 1آنقدر میماند] تا ایناه هیزی بیرای
گناه میاندازد؟ فرمودََ « :تَّ ََُل َُيك َ
خرج کردن بر او نداشته باشد» .طبیعی است در هنین شرایطی آن مرد در تنگنا قرار مییگییرد ییا
روحیهاش ؛عیف میشود و یا برای پذیرایی از میهمان ،ممان است بیه گنیاه افتید؛ مثیل اینایه
قرض ربوی کند یا به ماط کسی دستبرد بزند.

ولیكننهچ مرانكمهگوی مررمس 


دیرارمردمشرنعیبنیسمت 

ره ِ

مالمممتندایممرشمم یرنزكممس 2

اگممرخویشممتنرامالمممتك ممی 
فهرست منابع

 .1ابن شهرآشو مازندرانی ،محمد بن علی؛ مناقب آل أبیطالب؛ ها اوط ،قم :عالمه1379 ،ق.
 .2ابوعبید هروی ،قاسم بن سالم؛ الغریب المصنف؛ تحقی  :محمد مختار عبیدی؛ هیا اوط ،تیونس:
المؤسسه الوطنیه للترجمه و التحقی و الدراسات بیت الحامة[ ،بیتا].
 .3أبیفراس ،مسعود بن عیسی؛ مجموعه ورام (تنبیه الخواطر و نزهقة النقوا ر)؛ چقا اول ،ققم ماتبیه
فقیه1410 ،ق.
 .4ازهری ،محمد بن احمد؛ تهذیب اللغة؛ ها اوط ،بیروت :دار احیاء التراث العربی[ ،بیتا].
 .5برقی ،احمد بن محمد؛ المحاسن؛ تحقی  :جالط الدین محدث ارموی؛ ها دوم ،قیم :دار الاتیب
اإلسالمیة1371 ،ق.
 .6دهخدا ،علی اکبر؛ أمثال و حکم؛ ها دوزادهم ،تهران :امیر کبیر1383 ،ش.
 .7سعدی ،مصلح بن عبدالله؛ گلستان؛ تصحیح :محمدعلی فروغی ،تهران :امیر کبیر1363 ،ش.
 .8شریف الر؛ی ،محمد بن حسین؛ نهج البالغه؛ تحقی  :صبحی صیالح؛ هیا اوط ،قیم :هجیرت،
1414ق.
 .9صدوق ،محمد بن علی؛ کتاب من الیحضره الفقیه؛ تحقی  :علی اکبر غفاری؛ هیا دوم ،قیم :دفتیر
انتشارات اسالمی1413 ،ق.
 .10طبرسی ،حسن بن فضل؛ مکارم االخالق؛ ها ههارم ،قم :الشریف الر؛ی1412 ،ق.
 .11ییییییی ،ییییییییییییی؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ تصحیح :فضل الله یزدی طباطبیایی و هاشیم
رسولی؛ ها سوم ،تهران :ناصر خسرو1372 ،ش.
 .1همان.
 .2مصلح بن عبدالله سعدی؛ گلستان؛ با  ،2حاایت ،29

.87
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 .12طبری ،محمد بن جریر؛ جامع البیان فی تفسییر القرآن؛ ها اوط ،بیروت :دار المعرفة1412 ،ق.
 .13طوسی ،محمد بن حسن؛ االمالی؛ تحقی  :مؤسسة البعثة؛ ها اوط ،قم :دار الثقافة1414 ،ق.
 .14یییییی ،ییییییییییییییی؛ تهذیب االحکام؛ تحقی  :حسن الموسوی خرسان؛ هیا ههیارم ،تهیران:
دار الاتب اإلسالمیه1407 ،ق.
 .15عوفی ،سدید الدین محمد؛ جوامع الحکایام و لوامع الروایام؛ تحقی  :امیر بیانو مصیفا و مظیاهر
مصفا؛ ها دوم ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1386 ،ش.
 .16عیاشی ،محمد بن مسعود؛ کتاب التفسیر؛ تحقی  :سید هاشم رسولی محالتی؛ هیا اوط ،تهیران:
المطبعة العلمیة1380 ،ق.
 .17فراهیدی ،خلیل بن احمد؛ کتاب العین؛ تحقی  :مهدی مخزومیی و ابیراهیم سیامرایی؛ هیا دوم،
قم :نشر هجرت 1409 ،ق.
 .18قرطبی ،محمد بن احمد؛ الجامع ألحکام القرآن؛ ها اوط ،تهران :ناصر خسرو1364 ،ش.
 .19قمی ،علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی؛ تحقی  :طیب موسوی جزائری ،ها سوم ،قیم :دار الاتیا ،
1404ق.
 .20کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تحقی  :علی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ هیا ههیارم،
تهران :دار الاتب اإلسالمیة1407 ،ق.
 .21مسعودی ،علی بن حسین؛ اثبام الوصیة؛ چا سوم ،قم :انصاریان1426 ،ق.
 .22مفید ،محمد بن محمد؛ االمالی؛ تحقی  :حسین استاد ولی و علی اکبیر غفیاری؛ هیا اوط ،قیم:
کنگره شیخ مفید1413 ،ق.

مراتب صله رحم و آسیبشناسی آن در عصر حاضر
*

حجتاالسالم والمسلمین كا مدلیرى 


اشاره

بخش مهمی از روابط اجتماعی انسان ،به روابط او با خویشاوندانش باز میگردد .شیباه روابیط
خویشاوندی ،همواره دوشادوش روابط خانوادگی در جوامع مختلف حضور داشته اسیت .آنچیه
که این شباه را به هم گره میزند ،پیوند همخونی است کیه پیونیدی تایوینی ،فطیری و مانیدگار
است و بر همه مناسبات فامیلی سایه میگستراند .روابط خویشاوندی در کنار روابط خیانوادگی،
به منزله عمود خیمه اجتماع است که با تحایم آن ،بنیای اجتمیاع مسیتحام ،و بیا تضیعیف آن،
بنای جامعه سست و متزلزط میشود و حیات مادی و معنوی و سالمت جسمی و روانی افیراد آن
به خطر مییافتید .یایی از معضیالت اخالقیی جوامیع معاصیر ،تضیعیف ییا قطیع پیونیدهای
خویشاوندی است که پیامدهای ناگوارش دامن جامعه بشری را گرفته است و به دین و دنیای آنان
آسیب میزند.
در دایره روابط خویشاوندی ،حقوق و وظایف متقابلی برای هر یک از اعضا تعریف شیده اسیت
که همه آنها در مفهوم «صله رحم» میگنجد .صله رحم ،به معنای پیوند با خویشیاوندان اسیت
و در برابر قطع رحم قرار دارد .صله رحم مراتبی دارد کیه در بخیش اوط ایین گفتیار دربیاره آنهیا
سخن میگوییم .سپس در بخش دوم ،آسیبهای مرتبط به آن را با ت کیید بیر مراتیب پیشیگفته و
آسیبهای عصر حا؛ر تشریح میکنیم.
الف .مراتب صله رحم

نگاهی به توصیههای نورانی اهلبیت
* دانشآموخته سطح  3حوزه علمیه قم.

در با صله رحم ،دستکم ههار مرتبه از صله رحیم
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را میتوان بازشناسی کرد که در اینجا به تبیین آنها میپردازیم.
 .1سالم ،احوالپرسی و خوشرویی

اولین و پایینترین مرتبه صله رحم ،سالم و احوالپرسی و ارتباطات گفتاری با خویشاوندان اسیت
که شامل گفتگوی حضوری و ههره به ههره ،تلفنی ،ارساط پیام شیفاهی و کتبیی (ماننید نامیه و
پیامک) میشود .امیرالمؤمنین

صلواُ َأرَيامكمُُوُلَيوُ ِبالتس ِ
فرمودِ « :
يم 1:بیا خویشیاوندانتان
يل ُِ
ْ َ َ ْ َ ْ َّ ْ

پیوند داشته باشید ،گر هه به سالم کردن باشد» .امام صادق

ِ
َ
يامك ْم َُوُ
نیز فرمیود« :صيلواُأ ْر ََ َ

ِ ِ
اب 2:بیا خویشیاوندانتان پیونید داشیته باشیید و بیه
يو ِ ُ
َب ُّرواُ ِبإ ْخ َوانك ْم َُوُل َْوُ ِبِ ْس ِنُُ َّ
الس ََل ُِ َُو َُر ِّدُال َْج َ

کردن خو و جوا دادن سالم باشید» .سیالم ،ییک پییام
برادرانتان نیای کنید ،گر هه به سالم ِ
کردن خو و محبتآمیز و با صدای
کوتاه به نشانه صلح و صفا و دوستی و برادری است و سالم ِ
دادن درست به سالم خویشاوند ،میتواند این پیام را به خوبی منتقل کند.
رسا و جوا
ِ

خوشرویی و برخی رفتارهای ساده و محبتآمیز و بدون هزینه دیگر نیز میتوانید همچیون سیالم
کردن ،مصداق این مرتبه صله رحم باشد؛ مانند دادن جرعه آبی به دست خویشاوند .هناناه امام
ر؛ا

فرمودِ « :ص ْل َُر َِ َم َُ َُوُل َْوُ ِب َش ْر َب ٍة ُِم ْن َُما ٍُ 3:با خویشاوندت پیوند داشته باش ،گر هیه بیه

آ نوشیدنی باشد».
 .2دید و بازدید

دومین مرتبه از صله رحم ،رفت و آمد بیا خویشیاوند و دیید و بازدییدهای فیردی و خیانوادگی از
یادیگر است که در قالبهیایی مثیل رفیت و آمیدهای متعیارف ،عییادت در هنگیام بیمیاری و
دلجویی در هنگام مصیبت و گرفتاری ،برگزاری میهمیانی و شیرکت در آن واقیع مییشیود .ایین
مرحله از صله رحم ،بسیار ارزشمند است و سبب انس و الفت و محبت و صمیمیت با یایدیگر
میشود .گاهی انسان خویشاوندانی دارد که به دالیلی مانند کینه ،کدورت ،قهیر و دشیمنی بیا او
رفت و آمد نمیکنند و حا؛ر به رفت و آمد هم نیسیتند ییا خویشیاوندانی دارد کیه اهیل فسی و
فجورند؛ برای مثاط حتیی در محافیل خویشیاوندی بیه مشیاهده و تماشیای برنامیههیای مبتیذط
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2
 .2همان،

.155

.157

 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

151؛ ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛

.445
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ماهوارهای مینشینند یا بر سر سفره عروسی یا میهمانی ،شرا مییگذارنید و از آن میینوشیند و
اماان رفت و آمد سالم خانوادگی با آنیان فیراهم نیسیت .در هنیین میواردی بیه حایم احادیی
پیشین ،میتوان رفت و آمد خود را با آنان کاهش داد و به مراتب حداقلی صله رحیم ماننید سیالم
کردن و احوالپرسی یا مراتب دیگر ی که در ادامه خواهد آمد ی اکتفا کرد تا هم از آفات رفت و آمید
با آنان در امان بود و هم قطع رحم اتفاق نیفتد.
 .3حمایت قلبی و عملی از خویشاوند

مرتبه سوم صله رحم ،حمایت از خویشاوند است که شامل حمایت قلبی ،حمایت زبانی (ماننید
دفاع از آبروی او) ،حمایت مالی (مانند هبیه و صیدقه و قیرض دادن) و حماییت بیدنی و جیانی
(مانند حفظ جان او و مبارزه با دشمن او و همااری و همیاری با او) از او میشود .هنانایه قیرآن

کریم در آیات متعددی به احسان و اعطای ماط به خویشاوندان دستور داده اسیت 1.ایین مرتبیه از
صله رحم ،از سختترین و ارزشمندترین مراتب آن است و بیشیتر آثیار گفتیه شیده بیرای صیله
رحم ،برای این مرتبه است؛ زیرا صله رحم بدون حمایت از خویشیاوند ،ماننید قیالبی خشیک و
بیمحتواست .اگر صله رحم به این معنا تحق یابد ،خویشاوندان را یکدط و یاپارهه مییکنید،
توان مادی و معنوی آنان را افزایش میدهد و ؛امن بقای حیات فرد و اجتماع است.
وصيت اميرالمؤمنين

به فرزندش امام حسن

يرُ ِ
ُُ
يير َ َ
امیرالمؤمنین در فرازی از وصیت معروفش به امام حسن میفرماییدَ « :وُ َأ ْك ِ ْ َ
ُعش َ
ِ ِ ِ
ُُال َِّذ ِ
يُإلَُْي ِ ُ َ ِصير َُو َُي َكُال َِّتيُ ِب َهاُ َصيولُ؛ 2و خویشیاوندانت
ُُُالَّذيُُ ِب ُ َطير َُوُ َأ ْصل َ
ُج ََّاَ َ
َف ِإنَّه ْم َ

َ
َ
را گرامی بدار که آنان باط تواند که به کمک آن میپری و ریشة تواند که به سویش باز مییگیردی و
َ
دست تواند که به کمایش حملیه مییبیری» .در ایین توصییه ارزشیمند ،پیس از امیر بیه اکیرام

خویشاوندان سه تشبیه زیبا برای آنان به کار رفته است که به منزله بیان علت این امر است:
 .1تشبیه خویشاوندان به باط پرواز پرندگان؛ یعنی همهناناه پرندگان به کمک بیاطهایشیان پیرواز
میکنند و اوج میگیرند ،انسان نیز به کمیک خویشیاوندانش مییتوانید از نظیر میادی و معنیوی
پیشرفت کند و به اوج برسد.
 .1ر.ک :بقره83 :؛ نساء36 :؛ بقره177 :؛ نحل .90
 .2محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛

.405
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 .2تشبیه خویشاوندان به ریشه گیاهان که رشد و تیذیهشان به آن بر میگیردد .هیمهنانایه سیاقه
گیاه باید همیشه به ریشهاش متصل باشد و از آن تیذیه کند و با قطع ارتبیاط سیاقه و ریشیه ،گییاه
میخشاد و شاخ و برگش فرو میریزد ،کسی هم که قطع رحم مییکنید ،در حقیقیت تیشیه بیه
ریشه خود میزند و خود را نابود میکند.
 .3تشبیه خویشاوند به دست و بازوی انسان که به پشتوانه حمایت و یاری آنان ،میتواند در برابیر
دشمنان و بدخواهان خود بایستد و بر آنان هیره شود .همهناناه فرد دست بریده ،نیاتوان اسیت؛
فرد برییده از خویشیاوند هیم ؛یعیف و نیاتوان اسیت .از ایین رو بهآسیانی در برابیر دشیمنان و
ِ
بدخواهان شاست میخورد.

ُعَّ ِ
ِ
ُالش َّ ُِة؛ و آنان ذخیره تو در هنگیام سیختیانید»؛
آن حضرت در ادامه میفرمایدَ « :وُهمُالِْ َّ ة ْ َ

یعنی میتوانی دلگرم باشی که هنگام سختیها مانند فقر و بیماری و گرفتاری ،کسانی را داری که

به یاریات بشتابند که این امر به انسان آرامش میدهید .امیرالمیؤمنین

پیس از امیر بیه اکیرام

خویشاوندان و بیان بهرههای پیوند با آنان ،درباره سایر وظایف انسیان در قبیاط آنیان مییفرمایید:

ور ِهمُوُ َُيسر ِ
ِ
ُع َّْ َ ُمِس ٍ
ِ
يم 1:پیس کریمشیان
ورُلَه ُْ
« َف َأ ْك ِر ُُْكَ ِر َيمه ْم َُوُع ْ َُس ِق َيمه ْمُُ َو ْ
َْ
ُاش َر ْكه ْمُفيُأم ْ َ َ َّ ْ

را اکرام کن و از بیمارشان عیادت کین و در کارهایشیان بیا آنیان شیریک شیو و هنگیام سیختی و

تنگدستیشان ،بر آنان آسان بگیر»؛ یعنی نسبت به آنان همان نقشی را ایفا کن کیه از آنیان انتظیار
ِ
داری نسبت به تو ایفا کنند.

2

خطبۀ اميرالمؤمنين

بعضی از افراد وقتی به ثروتی میرسند ،هنان مستی و غرور ثروت آنان را میگیرد که مییپندارنید
دیگر از همه بینیاز شدهاند و حتی به خویشاوندانشان هم نیازی ندارند؛ لذا رابطهشان را بیا آنیان
سست یا قطع میکنند ،در حالی که هنین نیست و انسان در هر حاط نیازمند حماییت و محبیت
 .1ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛

 .87این بخش از ادامه نامه فقط در تحف العقوط آمده بود ،لیذا از آنجیا نقیل

کردیم.
 .2امام

پس از آناه در ابتدا به اکرام خویشاوندان امر کرده بود ،در اینجا هم دوباره به اکرام خویشاوندان کریم امر

کرده است که با مقایسه این دو عبارت و ت مل در آنها ،روشن میشود که انسان یک وظیفه عام اکرام و احترام نسیبت
به همه خویشاوندان ،اعم از خو و بد دارد و یک وظیفه خا
خود دارد.

و بیشتر نسبت به اکرام خویشاوندان خیو (کیریم)
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در این باره میفرمایید« :ای

خویشاوندان و بازگشت به اصل و ریشه خود است .امیرالمؤمنین

مردم! فرد گر هه ثروتمند باشد ،از خو یشاوندانش بینیاز نیست که با دست و زبانشان از او دفیاع
کنند .آنان ،بزرگترین گروهی هسیتند کیه از او پشیتیبانی مییکننید و ا؛یطرا و آشیفتگی او را

میزدایند و در هنگام فرود آمدن حوادث ناگوار ،پرعاطفهترین میردم نسیبت بیه او هسیتند» 1.آن
حضرت در ادامه درباره رسیدگی به خویشاوندان فقیر و مهرورزی نسبت به عمیوم خویشیاوندان
میفرماید:
هان ،اگر یایی از شیما در نزدیایان خیود نیازمنیدی مییبینید ،مبیادا از رفیع نییاز او روی
برگرداند؛ به مالی که نگاه داشتنش ،زیادی نمیآورد و مصرفش کمبودی ایجاد نمیکند .آن
کس که دست خود را از اعطا به بستگانش ببندد ،تنها یک دست را از آنان بسته است؛ ولیی
دستهای فراوانی را بر خودش بسته است و کسی که پر و باط محبتش را بگستراند ،دوستی
بادوامی از خو یشاوندانش خواهد داشت.

2

دیدگاه روانشناختی و جامعهشناختی

یافتههای علمی جدید درباره صله رحم با آموزههای قرآنی و روایی در این باره انطباق دارد و آنها
را ت یید میکند .برخی از روانشناسان معاصر 3نیازهای انسان را بیه هفیت سیطح اصیلی تقسییم

کردهاند که از نیازهای فیزیولوژیک مانند گرسنگی و تشنگی شروع میشود و بیا نیازهیای ایمنیی
ادامه مییابد که دومین سطح از نیازهای ؛روری انسیان اسیت .نیازهیای ایمنیی ،شیامل ییافتن
محیطی است که منظم و پاییدار و بیه دور از اسیترس و ا؛یطرا باشید و در آن محییط ،انسیان
احساس امنیت و آرامش کند .پس از نیازهای ایمنی ،نیازهای تعل و محبت قرار دارد که سیومین
سطح از نیازهای ؛روری انسان است و به معنای نیاز به پیوستن به دیگران ،پذیرفته شیدن ،توجیه
کردن و مورد توجه قرار گرفتن است 4.اگر روابیط خیانوادگی و خویشیاوندی همیواره بیه درسیتی
برقرار و در جریان باشد ،هر سه قسم نیاز فوق ت مین میشود؛ هیرا کیه کیانونهیای خیانوادگی و
 .1محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛

.65

 .2همان.
 .3ابراهام مازلو (م1970م).
 .4برای مثاط ر.ک :رابرت ویلیام النیدین؛ نظریقهها و نظامهقای روانشناسقی (تقاریخ و مکتبهقای روانشناسقی)؛
.322-321
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خویشاوندی ،بهترین بستر برای ار؛ای نیازهای فوق است و انسان از بدو تولد تیا هنگیام میرگ،
بیش از همه نیازمند توجه و حمایت پدر و مادر ،برادر و خواهر ،همسر و سایر بستگان است.
انسان موجودی اجتماعی است که برای رسیدن بیه اهیداف خیود و کیاهش موانیع و مشیاالت
زندگیاش نمیتواند بدون همیاری و همااری دیگران زندگی کند و بیه حماییتهیای اجتمیاعی
نیاز دارد که این حمایتها اعم از حمایت مادی ،حمایت عیاطفی و حماییت اطالعیاتی (ماننید
مشاوره و راهنمایی) است .صله رحم در ت مین هیر سیه بخیش از ایین حماییتهیا تی ثیر دارد و
استرسها را کاهش میدهد.

1

 .4ترک آزار و اذیت

ههارمین مرتبه که در روایات برترین مرتبه دانسیته شیده ،تیرک آزار و اذییت خویشیاوند اسیت و
شامل هر نوع آزار و اذیت زبانی و عملی مثل گله کردنهای بیجیا ،غیبیت ،بیدگویی ،تجسیس و
دخالتهای نابجا در امور دیگران میشود .امیام صیادق

يواُكبياركمُو ِ
فرمیود« :ع ِّظم ِ
ُصيلواُ
َ َ ْ َ
َ

ٍ
َأرَامكمُُوُلَيسُ َ ِ
ىُع َّْه ُْم 2:بزرگسیاالنتان را بیزرگ بداریید و
صلونَه ْمُ ِب َش ْيُ ُ َأ ْف َض َل ُِم ْنُكَ ِّف ْ
ُاْلَ َذ َ
ْ َ َ ْ َ َْ

با خویشاوندانتان پیوند داشته باشید و با هیزی برتر از خودداری از اذیت آنان با آنیان صیله رحیم

نمیکنید» .افزون بر ترک آزار و اذیت ،تحمل آزار و اذیتهای خویشیاوندان و عفیو و گذشیت از
آنان نیز از اموری است که به تحایم روابط خویشاوندی میانجامد و خود ،قسمی از صله رحیم
است.
ب .آسيبشناسی صله رحم در عصر حاضر

با توجه به آنچه در با مراتب صله رحم گفتیم ،در این بخش هند آسیب مهم صیله رحیم را بیا
ت کید بر آسیبهای عصر حا؛ر بیان میکنیم.
 .1قطع ارتباط با خویشاوند

قطع کامل ارتباط با خویشیاوند ،یایی از آسییبهیای همیشیگی صیله رحیم اسیت .هیه بسیا
خویشاوندانی که به سبب مسائل مختلفی مانند تقسیم ارث و دعواهیای خیانوادگی ،حسیادت و
 .1ر.ک :محمدر؛ا احمدی؛ «نقش صله رحم در بهداشت روانی»؛ ماهنامه تخصصی معرفقت؛ شیماره  ،46سیاط
دهم ،مهر ،1380

.37-31

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج 165 ،2و

151؛ ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛

.445
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تنگنظری یا انتظارات و توقعات بیجا و یا نداشتن گذشت و تحمل یادیگر ،با هم قهر میکنند و
ِ
حتی تحمل دیدن و شنیدن صدای همدیگر را هم ندارند .گاه کینه و کدورتها را تا پایان عمیر در
دلشان نگه میدارند و آنها را با خود به گور میبرند!
اسالم ؛من مخالفت با هنین رویهای ،به گذشت و شایبایی در روابیط خویشیاوندی و نهیی از
قطع رحم به صورت مطل  ،توصیه و پیامدهای فراوانی برای آن بیان میکنید کیه از جملیه آنهیا
کوتاه شدن عمر و کاهش روزی و ثروت است .در حیدیثی از امیرالمیؤمنین

آمیده اسیت کیه

انسان ،کیفر قطع رحم و پاداش صله رحم را در همین دنیا و پیش از مرگ هم میبیند و حتی اگیر
قومی بدکار با یادیگر پیوند داشته باشند ،اموالشان رشد میکند و ثروتمند مییشیوند؛ در حیالی
که اگر قومی قسم دروغ بخورند و قطع رحم کنند ،سرزمینشان از اهلش خالی ،و نسلشیان قطیع

میشود 1.روایات دیگر ؛من ت کید بر ت ثیر قطع رحم در کوتاه شدن عمر ،گوییای آن اسیت کیه
گاه به سبب قطع رحم ،سی ساط از عمر فردی کاسته میشود یا به سبب صله رحم ،سی ساط بیر
عمرش افزوده میشود.

2

ْ 3
خویشمانخموی
مر

ُر ْو
ِ
رهپرسیرن ر ِ
ْ
هممركممهگردانممرزخویشمماونررو  

عممربمورمی
باكهگمرددممر
ِ









ریگمممانناصممانپممذیردعمممراو 

ُ
جسمخمودقمو عامار میك مر 




هممركممهاوبممرکاقممار میك ممر  





رممربرازق مممرحمممچیممزىمممران 

مانبمموراش م رازرممران  
گرچممهخویشم ِ





نممام ازروىرممرىافسممانهشممر 4

هركهاوازخوی ِ خمودریگانمهشمر  




از دیگر آثار قطع رحم ،حسابرسی دشوار در روز قیامت است که در برخی آییات و رواییات بییان
شده است 5و مجاط شرح آن نیست.
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج.347 ،2
 .2ر.ک :همیییییان ،346 ،ح2؛  ،153-152ح17و ح 14؛  ،150ح 3؛
 ،348ح  3و .7
 .3احوالپرسی.
 .4عطار نیشابوری؛ پندنامه؛ در بیان صله رحم و زیارت خویشاوندان.

 ،155ح 21-20؛

-346

https://ganjoor.net/attar/pandname/sh/75

 .5ر.ک :رعد21 :؛ محمد بن مسعود عیاشی؛ کتاب التفسیر؛ ج،2
.155

208؛ محمید بین یعقیو کلینیی؛ الکقافی؛
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 .2ترک حمایت از خویشاوند

یای از آسیبهای روابط خویشاوندی در عصر حا؛ر ،محیدود شیدن صیله رحیم در بسییاری
موارد به احوالپرسی و دید و بازدید و کوتاهی در یاری مالی و بدنی یادیگر است .ایین در حیالی
است روایات بیه ییاری میالی و بیدنی بیه عنیوان جزئیی از صیله رحیم ت کیید دارنید؛ هنانایه
ُاه َُم ًاَلُ َفل َْي ِص ْلُُ ِب ُُِا ْل َق َر َاب َُة؛ 1کسی کیه خیدا میالی بیه او داده
امیرالمؤمنین میفرمایدَ « :م ْنُآ َاِ ِ
است ،باید با آن با نزدیاان خود پیوند داشته باشد» .اگر صله رحم به معنای واقعی کلمیه تحقی
یابد ،بسیاری از مشاالت میالی و غییر میالی گیروه خویشیاوندی ماننید هزینیههیای خیوراک،
پوشاک ،مسان ،ازدواج و جهیزیه ،درمان ،بدهااری (مانند دیه و مهریه و جز آن) حل میشیود.
مت سفانه امروزه در جامعه ما و به تقلید از جوامع غربی ،حماییتهیای خویشیاوندی بیه شیدت
کاهش یافته و مراجعه به بانکها ،بیمهها و مؤسسات میالی و اعتبیاری افیزایش یافتیه اسیت .در
حالی که در برخی از مناط مانند بخشهایی از حجاز و عراق که هنوز زندگی عشییرهای وجیود
دارد ،همدلی و همبستگی سبب شده هم مشاالت مالیشان را با کمک عشیره حیل مییکننید و
هم اگر کسی متعرض افراد قبیله آنان شود ،افراد دیگر به دفاع از او بر میخیزند که اگیر ایین کیار
فارغ از تعصبات کورکورانه قومی و قبیلهای و در راه دفیاع از حی و عیدالت انجیام شیود ،بسییار
ارزشمند است.
 .3اسراف ،تجملگرایی و تکلف

امروزه یای از آسیبهای دید و بازدیدهای خویشاوندی ،اسراف و تجملگرایی و تالفات بیهوده
است؛ هه تالفات مرتبط با پذیرایی از خویشاوندان مانند تنوع غیذایی و پهین کیردن سیفرههای
رنگین و هه تالفات مرتبط با امور حاشیهای و زائد مانند اهتمام بییش از حید بیه تیزئین خانیه و
نظافت آن و نوع پوشش و آرایش .این تالفات ،صفا و صیمیمیتهیا و رفیت و آمیدها را کیاهش
میدهد و انگیزههای الهی صیله رحیم را از بیین مییبیرد و فخیر و رییا و هشیم و همهشیمی و
خصومت را جایگزین آن میکند.
 .4تضعيف پيوند با خویشاوند

یای از آسیبهای صله رحم در عصر حا؛ر ،اختصا دادن بیشیتر وقیت مفیید بیرای کسیب
درآمد بیشتر و افزایش سطح رفاه خود و خانواده است که به طور طبیعی توجه بیه خویشیاوندان و
 .1محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغه؛

198؛ محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج 4؛
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رفت و آمد در سطح مطلو با خویشاوندان کاهش مییابد و صیله رحیم نییز بسییار ؛یعیف و
محدود برگزار میگردد .این پدیده در جوامع غربی به شال حادتری وجود دارد تیا جیایی کیه بیه
قطع روابط و احساس تنهایی و مرگ عاطفهها و انواع بیماریهای روانی همچون افسردگی منجیر
ظیاهری جلیب روزی اسیت ،صیله رحیم نییز از
شده است .همچناناه کسب و کار از اسیبا
ِ
اسبا غیبی جلب روزی است و میتوان از راه رفت و آمید بیشیتر و روابیط گیرم و صیمیمانه بیا
خویشاوندان به دست آورد.
 .5زیادهروی در استفاده از وسایل ارتباطی

یای از آسیبهای رفت و آمدهای خویشاوندی در عصر حا؛ر ،سرگرم شدن با وسایل ارتبیاطی
مانند گوشی و تبلت و تلویزیون ،به جای ارتباط و گفتگوی صمیمی و سازنده با یایدیگر اسیت.
این امر سبب میشود رفت و آمدهای خویشاوندی نتیجه مطلو مثل انس و الفیت و محبیت و
زمینهسازی برای یاری و حمایت از یادیگر را نداشته باشد.
فهرست منابع
کتب

 .1ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول؛ تحقی علی اکبیر غفیاری؛ هیا دوم ،قیم:
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 .5عیاشی ،محمد بن مسعود؛ کتاب التفسیر؛ تحقی  :سید هاشم رسولی محالتیی؛ هیا اوط؛
تهران :هاپخانه علمیه1380 ،ق.
 .6احمدی ،محمدر؛ا؛ «نقش صله رحم در بهداشت روانیی»؛ ماهنامیه تخصصیی معرفیت،
شماره  ،46ساط دهم ،مهر .29-37 ،1380
سایت

سایت گنجور؛ دیوان عطار ،پندنامه.

https://ganjoor.net/attar/pandname/sh/75

بیماری بخل و درمان آن درآموزههای دینی
*

حجتاالسالم والمسلمین كا مدلیرى 


اشاره

ُبخل ،از رذایل نفسانی است که در برابر جود و سخاوت قرار دارد و به معنای نگهداشتن نابجیای
داراییهای خود و منع از ادای حقوق آنهاست 1.امام حسن مجتبی در تعریف بخیل فرمیود:
َ
ىُالرجل َُماُ َأ ْن َف َق ُ َلَفا ًَُو َُماُ َأ ْم َسكَ َُش َرفًُا؛ 2بخل ایین اسیت کیه فیرد آنچیه را انفیاق
«الْب ْخلُُأ ْن َُي َر َّ
کرده ،تلف شده ببیند و آنچه را نگه میدارد ،شرافت خود» .آنچه بیش از هر هییز آدمیی را در دام
بخل گرفتار میکند ،نگرانی و ترس از فقر در آینده است که عالقه به منافع خود نییز بیه آن دامین
میزند .برای درمان بخل باید بیش از هر هیز ،به سیراغ ریشیه اصیلی آن رفیت و هشیمان تنیگ
بخیل را باز کرد تا ترس از فقر از وجودش بریزد و مشت بستهاش باز شود .در این مقالیه مباحی
معرفتی متعددی در زمینه بدی بخل ،پیامدهای بخل ،آثار سخاوت و درمان بخل بییان شیده کیه
همه در حام نسخههای شفابخش قرآنی و حدیثی برای درمان آن است.
شناخت بخل

رسوطخدا

یُدا ٍ ُ َأدو ِ
يل؛ 3هیه دردی بیدتر از
ىُم َنُالْب ْخ ُِ
درباره بدی بخل فرموده استَ « :وَُُأ ُُّ َ ْ َ

بخل است؟!» .بخل نیز همچون نفاق ،از بدترین بیماریهای قلبی است که اگیر عیالج نشیود،
4

* دانشآموخته سطح  3حوزه علمیه قم.
 .1ر.ک :حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردام ألفاظ القرآن؛
الفروق فی اللغة؛ .170
 .2محمد باقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج71؛ .417
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج.44 ،4
 .4برای مثاط ر.ک :بقره10 :؛ مائده.52 :

109؛ حسین بن عبداللیه ابیوهالط عسیاری؛
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انسان را به وادی هالکت و سقوط میکشاند 1.روایات بعضی رذائل کلیدی مانند غضیب و دروغ
و شرا را «شر» معرفی کردهاند 2،ولی بخل را بیماری دانستهاند که اوج بدی آن را میرساند.
بخل ،در حقیقت قطع پیوند بنده با خداست؛ هنانایه امیرالمیؤمنین

َيمُ
فرمیوده اسیتِ « :إ َذاُل ْ

ٍ
ِِ ِ
ل؛ 3هنگامی که خدا در بندهای حاجتی نداشیته باشید ،او را بیه
ُابتَ ََلُِ ِبالْب ْخ ُِ
َُ َ
يُع ْب َ
َيك ْن ُِهُف َ
اج ٌة ْ
بخل مبتال میکند» .بنا بر این روایت ،وقتی بندهای با خدا کار نداشته باشد و از طاعت او سر باز

زند ،خداوند هم با او کاری ندارد ،او را به حاط خودش رها و توفیقات را از او سلب مییکنید و او
را با درد ُبخل تنها میگذارد تا با این درد خود زندگی کند و با این درد بمیرد.
پيامدهای بخل

بخل به دین و دنیای انسان لطمه میزند .برخی از این پیامدها را از رواییات اهیلبییت

بییان

میکنیم.
 .1منشأ بدیها

بخل از رذائل اصلی و منش بسیاری از گناهان و دردهای دیگری اسیت کیه بیه دنبیاط آن میآیید.

او ِ ُالِْي ِ
وب َُوُهو ِ
امیرالمؤمنین فرموده است« :الْب ْخلُُ َج ِام ٌعُُ ِلمس ِ
لُسيو ٍُ؛
اُُي َقادُ ِب ِ ُِإلَ ُك ُِّ
ُز َم ٌ
َ
َ َ
َ
بخل ،جامع عیو بد و لجامی است که انسان را به سوی هر بدی میکشاند» .بخیل نییز ماننید
ِ
دروغ ،غضب و شرابخواری است کیه نیه تنهیا خودشیان بید و ناوهییدهانید؛ بلایه بسییاری از

4

درباره بخیل فرموده است:

بدیهای دیگر را هم به همراه خود میآورند .امیرالمؤمنین

ِ 5
ىُالضيي ِ
ُص َل َة ِ ِ ِ
اُشحُمَّعُالز َكا َةُوُالص َق َةُو ِ
ف َُوُالََّّ َف َقي َة ُِفييُسي ِب ِ
يلُ
الشَُِّيحُ ِإ َذ َ َّ َ َ َ َّ َ َّ َ َ
َ
ُالرَم َُوُق َر َّ ْ
َّ
ِ
يح؛ 6بخیل هنگامی کیه بخیل مییورزد
اُش ِِ ٌُ
ُع َل ُال َْجََّّ ِةُ َأ ْن َُي ْ خل ََه َ
َُ َر ٌاُ َ
ابُا ْل ِب ِّر َُو َ
ِاه َُوُ َأ ْب َو َ

 .1در آیات  11-8سوره مبارکه لیل نیز ت ثیر بخل در هالکت انسان بیان شده است.

 .2ر.ک :محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4

 303و

.339

.44

 .4محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغة؛ حامت ،378

.543

 .5اهل لیت شحیح را به معنای بخیل دانستهاند .ر.ک :اسماعیل بن حماد جوهری؛ الصحاح؛ ج378 ،1؛ احمد بن
فارس؛ معجم مقاییس اللغقة؛ ج،3

178؛ حسیین بین محمید راغیب اصیفهانی؛ مفقردام ألفقاظ الققرآن؛ ج،1

.446
 .6محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4

 ،44ح.1
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زکات [واجب] و صیدقه [مسیتحب] و صیلۀ رحیم و میهمیاننوازی و انفیاق در راه خیدا و
درهای نیاوکاری را منع میکند ،و بر بهشت حرام است که بخیل به آن درآید.

انسانهای بخیل هر روز با جلوههایی از فقر و بیچارگی خویشان ،همسایگان و همشهریان خیود
روبهرو میشوند ،ولی بیتفاوت از کنار آنها میگذرند؛ مانند گرسنگانی که از میان پسیماندهای
غذایی دیگران ،به دنباط سیر کردن شام خود هستند ییا کسیانی کیه در دط شیب ،پسیماندهای
خشک و قابل بازیافت را از خیابانها و بیابانها جمع میکنند تا با درآمد اندک آنها ،خرج خیود
و عیالشان را درآورند یا دختران و پسرانی که به سبب نداری ازدواجشان به ت خیر افتاده اسیت و ییا
بیمارانی که به سبب ناتوانی از پرداخت هزینههیای درمیانی ،بیا درد و میرگ دسیت و پنجیه نیرم
میکنند.
 .2بخل نسبت بر خود و خانواده خویش

بیماری بخل گاه مانند سرطانی بدخیم ،همه وجود انسان را فرا میگیرد؛ به گونیهای کیه از خیرج
کردن برای خود و خانوادهاش دریغ میورزد تا آنجا که اهل و عیالش یا منتظر مرگ او میشوند ییا
برای ت مین مایحتاج ؛روری خود ،مخفیانه از ماط او بر میدارند .ابوسیفیان مصیداق روشینی در
این نوع از بخل است .همسرش هند (جگرخیوار) بعید از فیتح مایه و اسیالمآوری ظیاهری آن
خانواده ،به پیامبر اکرم

شاایت کرد« :ابوسیفیان میردی بخییل و حیریص اسیت و بیه انیدازه

کفایت من و فرزندانم به من نمیدهد ،مگیر اینایه خیودم بیدون اطیالع او از میالش بیردارم».
امیرالمؤمنین

1

درباره این افراد فرموده است:

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ب َُوُيفو ُال ِْغ ََّ ُال َِّذ ِ
َيبُ َف َي ِِييش ُِفييُ
يُإيَّاِ َُطل َ
َعج ْبتُُلل َْبخيلُُ َي ْستَ ِْجلُا ْل َف ْق َرُال َُّذيُم َّْ ُ َه َر َ َ
ال ُّ ْنياُعيشُالْف َقرا ِ ُوُيِاسب ُِف ْ ِ ِ ِ
ُاْلَ ْغ َِّ َيا ُِ؛ 2در شگفتم از بخییل ،بیه سیوی
اب ْ
َ َْ َ
يُالخ َرةَُ َس َ
َ َ َ َ
فقری میشتابد که از آن گریختیه اسیت و غنیایی کیه آن را طلیب کیرده اسیت ،از او فیوت
میشود؛ پس در دنیا همچون فقرا زندگی میکند و در آخرت همچون حسابرسی اغنییا ،بیه
حسابش رسیدگی میشود!

 .1برای مثاط ر.ک :محمد بن اسماعیل بخاری؛ صحیح البخقاری؛ ج،9
در ادامه آمده است که پیامبر اکرم

 ،13ح 4696و ج،11

 ،52ح.6419

اجازه داد آن زن بدون اجازه ،بیه مقیدار کفاییت خیودش و فرزنیدانش از میاط

شوهرش بردارد.
 .2محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغة؛

 ،491حامت.126
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سعدی شیرازی میگوید:
«دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند :یای آن که اندوخت و نخیورد و دیگیر آن کیه
آموخت و نارد» 1.بر همین اساس ماط بخیل ارزشی ندارد و معلوم نیست کی و کجا خرج شیود
و به هه کسی سود برساند؛ هناناه امیرالمؤمنین

ِ
يِيحُُ ََ َجير؛ 2زر
فرموده اسیتِ « :ديَّيارُالشَّ

پوط بخیل همچون سینگ بییارزش اسیت؛
ساه شحیح
(بخیل حریص) ،سنگ است»؛ یعنی ِ
ِ
هون آن را خودش مصرف نمیکند یا بهجا مصرف نمیکند.
هركمهازرخملدردلم

زنمگاسمت 

هممممهدی ارهممماىاوسممم گاسمممت 3

بسیاری از ساههای طال و نقره به دست آمده از گنجهای کشف شده ،حاصل «رنیج» بخیالنیی
است که سرمایه عمرشان را وقف اندوختن آنها کرده و نه خود خورده و نه به کسی دادهاند؛ بلاه
آنها را دفن کردهاند تا در روز مبادا آنها را خارج و خرج کنند ،ولی اجیل بیه آنیان مهلیت نیداده
است.

خوروپوشورخشماىوراحمترسمان 

نگممهمممیچممهدارىزرهممركسممان؟ 


مانبوسممت 
زرونعمممتاك ممونرممرهكم ِ

كهرعرازبموریمرونزفرممانبوسمت 4
ِ

امیرالمؤمنین

فرموده است:

ير َُطاع ِ
يلُُكَسيبُم ً ِ
ِ
ِ
ام ِةَُسرةُرج ٍ
ِ
ُاهَ [ُ-ف َو َّرثَي ُ
ية ِ ُِ
ياَلُفييُ َغ ْي ِ َ
إ َّنُ َأ ْع َظ َمُال َِْ َس َرات َُي ْو َُُالْق َي َُ َ ْ َ َ
َ َ َ
5
يُطاع ِة ِ
ِ
يار؛
ُاْلَ َّولُ ِبي ِ ُالََّّ َُ
ُاهُس ْب َِانَ ُ َف َ َخ َلُ ِب ِ ُال َْجََّّ َة َُو َُد َخي َل ْ
َرج ًَل]ُ َف َو ِرثَ َُرج ٌلُ َف َأ ْن َف َق ُُف َ َ ِ
بزرگترین حسرتها در روز قیامت ،حسرت مردی است که مالی را از راه غیر طاعت خیدا
به دست آورده است .پس آن را مردی به ارث میبرد و در راه طاعت خداونید سیبحان آن را
انفاق میکند و به سبب آن وارد بهشت ،و اولی به سبب آن وارد آتش میشود.

 .1مصلح بن عبدالله سعدی؛ کلیام سعدی گلستان؛ با ،8
 .2فضل بن حسن طبرسی؛ نثر الآللئ؛
 .3علی اکبر دهخدا؛ امثال و حکم؛ ج،4

.172

.66
.1945

 .4مصلح بن عبدالله سعدی؛ کلیام سعدی بوستان؛ با  ،2حاایت ،3
 .5محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغة؛

 ،552حامت.429

.258
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كممارخممودكممنكممارریگانممهمكممن 1

درزممممینمردممممانخانمممهمكمممن 
غمخوی

درزنرگیخموركمهخموی

*****


رممهمممردهنپممردازدازحممر خمموی



كمممهشمممفاتنیایمممرزفرزنمممروزن  2

بممورمماخممودردممربوشممهخویشممتن 

آثار سخاوت

در برابر بخل سخاوت قرار دارد و در آموزه های دینی از آن به نیای یاد شده است .سیخاوت آثیار
متعدد دنیوی و اخروی دارد که به دو مورد از آنها اشاره میکنیم.
 .1محبوبيت سخاوتمند در نزد خداوند

سخاوت ،انسان را نزد پروردگار خود محبو میکند؛ زیرا خداوند خود اهیل سیخاوت اسیت و
سخاوتمندان را دوست دارد .امام صادق دربیاره سیخاوتمندی حضیرت ابیراهیم فرمیوده
است« :ابراهیم آنچنان میهماننواز بود که به «ابوا؛یاف» یعنی پدر میهمانیان معیروف شید و
هنین بود که وقتی میهمانی نداشت ،در طلیب آنیان از خانیه خیارج مییشید» .سیپس فرمیود:
«خداوند ابراهیم را به خلیلی خود گرفت؛ هیون هرگیز از احیدی هییزی نخواسیت و هرگیز
3
ِ
يقُ
هیزی از او خواسته نشد که نه بگوید» .همچنین حضرت فرموده استَ « :شياب َُسيخيُُم َر َّه ٌ
ِ ٍ ِ ٍ 4
وبُُ َأَب ُِإلَ ِ ِ
ِ
سخاوتمند فرو رفته در گناهان نزد خداونید
جوان
يل؛
ُعاب َُبخ ُ
فيُالذُّ ن ِ َ ُّ
ِ
ِ
ُاهُم ْن َُش ْي ٍخ َ
ِ
عابد بخیل دوستداشتنیتر است» .شاید علت این باشد که پیر عابد بخیل ،بیه همیین
از
پیرمرد ِ
ِ
سبب مرتاب گناهان بسیاری میشود و امیدی به بهبود او نیست و با همیین وصیف ،خداونید را
مالقات خواهد کرد.

ُ
اىخواجهكهعمربوفزونازشصمتاسمت ررخوانبوهرگمزمگسمین شسمتهاسمت 
نممانبممومگممرلمممشگرچ ِگزخمماناسممت كورارههمهعمر،كسینشكسمتهاسمتت 5

 .1جالط الدین محمد مولوی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر دوم ،بخش نهم ،بیت 263
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh/9

 .2مصلح بن عبدالله سعدی؛ کلیام سعدی بوستان؛ با ،2
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛  ،40ح.6
 .4همان،

.254

 ،41ح.14

بیاض تاج الدین احمد وزیر؛ ج،1
 .5تاج الدین احمد وزیر؛ ِ

.347
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 .2ورود به بهشت

سخاوت افزون بر آثار دنیوی ،آثار اخروی فراوانی هم دارد که مهمترین آنها ،رسیدن به سیعادت
سیخاوتمند خیوشاخالق ،در َکنیف
و نجات ابدی است .امام موسی کاظم فرموده اسیت« :
ِ
(سایه حفظ و رعایت) خداست و خدا او را رها نمیکند تیا بیه بهشیتش َ
درآورد و خداونید هییچ
پیامبر و وصیای را مبعوث نارده ،مگر با حاط سخاوت و هیچ یک از صالحان نبوده ،مگر اینایه
سخی بوده است و پدرم تا هنگام وفات ،پیوسته مرا به سخاوت سفارش میکرد».
امام حسن مجتبی

1

بدهی بدهااران را میبخشید 2،گاه بردگانش را آزاد 3و گاه میالش را بیا
گاه ِ

خدا قسمت میکرد .در منابع متعدد شیعه و اهلسنت نوشیتهانید کیه ایشیان در  47سیاط عمیر
شریفش ،سه بار مالش را با خدا مقاسمه کرد؛ یعنی همه مالش را به دو قسیمت مسیاوی تقسییم
کرد و نیمی از آن را برای خود نگه داشیت و نییم دیگیر آن را در راه خیدا داد تیا جیایی کیه حتیی
کفشهایش را هم در این مقاسمه داخل کرد.

4

انفاقهای انسان در این دنیا در هر یک از مواقف قیامت ،بهگونهای تجلی مییابد .بیرای مثیاط در
موقف حسا و حرارت زمین قیامت ،سایه سر انسیان اسیت؛ هنانایه رسیوطخیدا

فرمیوده

ِ
ِ ِ
ِِ ِ
َ
ُص َ َقتَ ُ ِظلُّ ُ؛ 5زمین قیامیت ،آتیش اسیت جیز
است« :أ ْرُُالْق َي َامةُنَ ٌار َُماُ َخ ََلُظ َّلُالْم ْؤمنُ َفإ َّن َ
ِ
سایه مؤمن که همانا صدقهاش بیر او سیایه میافانید» .پیس از حسیا و ورود بیه بهشیت نییز

سخاوت انسان به صورت شاخههای درختان زیبا و پربار بهشتی در برابرش به تصویر در میآیید.
امام ر؛ا

فرموده است:

الس ِخيُ َق ِريب ُِمن ِ
ُاهُ َق ِريب ُِمنُالْجََّّ ِةُ َق ِريب ُِمنُالََّّا ِ ُ ِ
يج َر ٌة ُِفييُ
َ
ٌ َ ِ
ُالس َخا َُش َ
ٌ َ
ٌ َ َ
ُوُ َسم ِْت َُيقول َّ
َّ ُّ
6
ِ
ِ
ِ
ٍ
اُد َخ َلُال َْجََّّ َُة؛ سخاوتمند به خداوند نزدییک اسیت ،بیه
ال َْجََّّة َُم ْنُ َ َِل ََّقُ ِبغ ْصنُم ْنُ َأ ْغ َصان َه َ
بهشت نزدیک است ،به مردم نزدیک است [نیزد میردم ُم ا
قیر اسیت] و فرمیود :سیخاوت

 .1همان ،39 ،ح.4
 .2ر.ک :محمد بن اسماعیل بخاری؛ صحیح البخاری؛ ج ،4
 .3ابن شهرآشو ؛ مناقب آل أبیطالب؛ ج 4،

.329

.18

 .4برای مثاط ر.ک :محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج461 ،1؛ محمد بین حسین طوسیی؛ تهقذیب األحکقام؛
11؛ ابن ابی الحدید؛ شرح نهج البالغه؛ ج10 ،16؛ ابن شهرآشو ؛ مناقب آل ابیطالب؛ ج .14 ،4
 .5محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج  ،3 ،4ح.6
 .6همان،

 ،41-40ح.9
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درختی است در بهشت ،که هر کس خود را به شاخهای از شاخههایش بیاویزد ،بیه بهشیت
وارد میشود.
درسخاكوشاىرمرادردرسمخا  
ُ
درر خمردسخینموروصفاسمت  

بممماریممماریازپمممیشمممر رخممما 



زانكهدرج تقری

مص فاست 



حقبعمالیرمردر ج متنوشمت  
ِ
ْ
هی ُم ْم ِس نگذردسوىرهشمت 

اینكهجاىاسمخیاراشمررهشمت 



رلكهاوراكیرسمررموىرهشمت؟ت 



اىپسردرمردمیمشمهوررماش  


راسخارماشوبوا ممپیشمهگیر  


ازرخیلممممیوبكدممممردوررمممماش 
بمماشممودروىدلممترممررم یممر 1


راههای درمان بيماری بخل

مهمترین ریشه بخل ،ترس از فقر در آینده است .بنابراین بخل ریشه معرفتی و روانشناختی دارد و
برای عالج آن نیز باید راهاارهای معرفتی و روانشناختی مناسبی ارائه شود .راهاارهیای مناسیبی
در قرآن کریم و روایات برای رفع این نگرانی بیان شده است که به دو مورد از آنها اشاره میکنیم.
 .1خوشبينی و اميد به فضل خداوند

خداوند در سوره بقره ،اهل ایمان را با بیانهای ادبی گوناگون بیه انفیاق ترغییب کیرده اسیت 2.از
َ َّ
الل ُه َیع ُ
ـد ُك ْْ َم ْغف َـر ًة م ْن ُ
َّ ْ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ
ـه َو
َّاْ و
جمله فرموده است« :الَّینان ی ِعدكْ الفق َر و یأم ُركْ ِبالفح ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ً َ َّ ُ
واس ٌع َعلیْ 3:شیطان به شما وعده فقر میدهد و بیه زشیتیهیا فرمانتیان مییدهید و
فض و الله ِ

گشایشیگر
خداوند به شیما وعیده آمیرزش و فضیلی از جانیب خیودش را میدهید و خداونید،
ِ
داناست» .ترس از فقر در اینجا ،همان هیزی است که انسیان را از انفیاق بیاز مییدارد و او را بیه
بخل گرفتار میکند .قرآن کریم ،شیطان را منش این نگرانی میداند که میخواهد او را فریب دهد
و از انجام دادن کار خیر باز دارد .قرآن برای رفع ایین نگرانیی انسیان را بیه دط بسیتن بیه میفیرت
خداوند و انفاق دعوت میکند و به انسان این نوید را میدهد که خداوند از حیاط بنیدگانش آگیاه
 .1عطار نیشابوری؛ پندنامه؛ در بیان سخاوت.
https://ganjoor.net/attar/pandname/sh/62

 .2بقره.277-261 :
 .3بقره .268 :
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است و از خزائن غیب خود به زندگی اهل بخشش ،گشایش میدهد.
شیطان آدمی را به شیوههای مختلفی مانند عجله ناردن در انفاق یا احتیاج خود ،وسوسه میکنید

ِ ِ ِ
يو ِ َُوُ
الص َ َقةُ ِبال َْيي ُ َقييُميتَي َة َّ
تا از انفاق پرهیز کند؛ هناناه امام صادق فرموده استَّ « :
ُالس ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل؛ 1صیدقه
ين َُش ْي َطاناًُكلُّه ْم َُي ْأمرُِ َأ ْن ََُل َُي ْف َِ َُ
ينُ َن ْوعا ًُِم ْنُ َأ ْن َو ِاُِال َْب ََل َُوُ َف ُّ
ُع ْنُلِ ِّي َُسُْبِ َ
ُ َ
َ ْ َفع َُس ْبِ َ

دست خود ،از مرگ بد پیشگیری و هفتاد نوع از انواع بال را دفع مییکنید و از مییان هانیه
دادن با ِ

هفتاد شیطان رها میشود که هر یک از آنها او را امر میکند که این کار را انجام ندهد».

بنابراین بخل ،به ؛عف ایمان و بدگمانی به خدا و وعدههای او و سخاوت ،به امیدواری به فضیل
خدا باز میگردد؛ هناناه امیرالمؤمنین

ِ
ِ
ير َصُ َغ َر ِاِيزُ
فرموده است« :إ َّنُالْب ْخ َل َُوُالْج ْ
يب َن َُوُالِْ ْ

اه؛ 2بخل ،ترس و حر  ،طبیعتهای پراکندهای هستند کیه بیدگمانی
َشتَّ ُُ َي ْج َمِ َهاُسو ُالظَّ ِّنُ ِب ِ ُِ

به خدا آنان را جمع میکند»؛ یعنی با وجود اختالفی که در مفهوم و حقیقت آنهاسیت ،در همیه

آنها بدگمانی به خدا نهفته است .امام صادق

بهشت را برای کسی ؛مانت میکند که انفیاق

میکند و از فقر نمیهراسدَ « :أ ْن ِف ْق َُو ََُلُ َ َخ ْفُ َف ْقرًُا؛ 3انفاق کن و از فقر نترس».

ردخ مالومتر ازكمی،كههرچهدهمی   جزاىآنرمهیكمیده،زدادگمریماری 


بمموهمچمموم دمممممماهیرممهعی ممهچ ممرانی   كهریشتررمرهیفمی


چوغ چهخانهپمرازرمر ودایممیدلت مگ 

ریشمتریماری 
4

كهكیزرادهواخمردهاىززریماری 




 .2ایمان به وعدههای الهی

دومین راهاار معرفتی برای درمان بخل ،ایمان به این وعده الهی است کیه انسیان هیر هیه در راه

ُ ْ
خدا ببخشد ،خداوند جایگزین آن را به او عطا میکند؛ هناناه در قرآن کریم میفرماید« :قـل ِإ َّن
ََْ ْ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ َ
ْ َ
َ ِّ َ ْ ُ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ
ـو خ ْی ُـر
باد ِه َو َیق ِد ُر ل ُه َو ما أنفقتْ ِمن شی ٍْ فهو یخ ِلفه و ه
ربي یبسط الرزق ِلمن یَّاْ ِمن ِع ِ
َ
َّ
قین؛ 5بگو پروردگارم روزی را برای هر که از بندگانش که بخواهید ،گشیاده و بیرای هیر کیه
الراز
ِ
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،3 ،4ح.7
 .2محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغه؛ نامه ،53
 .3محمدبن یعقو کلینی؛ الاافی؛ ج ،2

.430

.144

 .4سلمان ساوجی؛ دیوان اشعار؛ قصیده .88
https://ganjoor.net/salman/divanss/ghasidess/sh/88
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بخواهد ،تنگ میگرداند و آنچه را انفاق کنید ،خداوند جایگزینش را به شما میدهد و او بهتیرین
روزیدهندگان است» .در سخن و سیره اهلبیت

نیز این حقیقت قرآنی انعااس یافته است.

ِ
يما ِ ُِإلَي ُال َِْ ْبي ِ ُ
از امام صادق یا امام باقر هنین نقل شده است« :ي َّْ ِزل ِ
ُاهُال َْمِونَ َةُم َن َّ
ُالس َ
ِب َق ْ ِرُال َْمئو َن ِةُ َف َم ْنُ َأ ْي َق َنُ ِبال َْخل َِف َُس َخ ْتُ َن ْفس ُ ِبالََّّ َف َق ُِة؛ 1خدا یاریاش از آسمان به سیوی بنیده را بیه

اندازه هزینهاش نازط میکند .پس کسی که به جایگزین یقین داشته باشد ،نفسش در خرج کیردن
گذشت میکند».
اگر کسی از انفاق در راه طاعت خدا بخل بورزد ،خداوند او را بیه انفیاق آن میاط در راه معصییت

مبتال میکند و آن شخص ،هم مالش را از دست میدهد و هم شقاوتی را بیرای خیود مییخیرد.
َ
امام باقر به حسین بن ا ْی َمن فرمود:

َف ُِمن ِ
ِ
َ ِ ٍ ِ
ياَُسينُ َأ ْن ِفقُوُ َأي ِقنُ ِبال َْخل ِ
ييُاهُ
َ ِ
ُاهُ َف ِإنَّ ُل َْم َُي ْب َخ ْل َ
ْ َ ْ ْ
َ َْ
ُع ْب ٌ َُو ََُلُأ َمي ٌةُب ََّ َف َقيةُف َيمياُي ُْرض ِ َ
2
ِ
ِ
َع َّز َُو َ ِ َ َ
ل؛ ای حسیین! انفیاق کین و بیه
ُجي َُّ
ُع َّ
يز َُو َ
ُاه َ
ُج َّلُإ ََّلُأ ْن َف َقُُأ ْض َِا َف َهاُف َيمياُي ْسيخ ِ َ
جایگزین آن از جانب خداوند یقین داشته باش .به درستی که هر بنده و کنیزی [از بندگان و
کنیزان خدا] به انفاقی در راه ر؛ای خداوند عزوجل بخل بورزند ،هندین برابیر آن را در راه
خشم خداوند عزوجل هزینه میکنند.

انفاق در راه خدا ،سبب افزایش ماط و روزی انسان میشود و اگر انسان به آن ایمان بییاورد ،انفیاق
به فرزندش محمد فرمودَ « :أم ِ
يلُ
يتُ َأ َّن ُِلك ِّ
ياُعل ْم َ
َ َ

در راه خدا برایش آسان میشود .امام صادق

3
َشيُ ٍ ُِم ْفتَاَا ًَُو ُِم ْفتَاحُُ ِ
کلیید روزی،
ُالص َ َقةُ؛ آیا نمیدانیی کیه هیر هییزی کلییدی دارد و ِ
الر ْزق َّ
ِّ
ْ

صدقه است؟!».

صدقه و انفاق ماط در راه خدا ،گاهی منافعی هون افیزایش روزی را بیه دنبیاط دارد و گیاه ؛یرر و
زیانهایی را از او دفع میکند .امام صادق

ِ
ُاد َفِيواُ
الصي َ َقة َُو ْ
واُم ْر َضاك ْمُ ِب َّ
فرموده استَ « :داو َ

ِ ِ ِ
ِ
الص َ َق ُِة؛ 4بیمارانتان را با صدقه مداوا و بال را با دعیا دفیع کنیید و
واُالر ْز َقُ ِب َّ
ال َْب ََل َ ُبال ُّ َعا َُو ُُا ْستَ َّْزل ِّ

روزی را با صدقه فرود آورید».

 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،4
 .2همان،

 ،43ح.7

 .3همان،

 ،10-9ح.3

 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4

،44ح .8

 ،3ح.5
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 .8دهخدا ،علی اکبر؛ امثال و حکم؛ ها دوازهم ،تهران :امیرکبیر1383،ش.
 .9راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردام الفاظ القرآن؛ ها اوط ،بیروت :دار القلم[ ،بیتا].
.10

سایت گنجور؛ دیوان اشعار سلمان ساوجی ،پندنامه عطار ،مثنوی مولویganjoor.net .

 .11سعدی ،مصلح بن عبدالله؛ بوستان؛ تصحیح :محمدعلی فروغی ،تهران :امیرکبیر1363 ،ش.
 .12ییییییی ،ییییییییییییییییییی؛ گلستان؛ تصحیح :محمدعلی فروغی ،تهران :امیرکبیر1363 ،ش.
 .13شریف الر؛ی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه؛ تحقی صبحی صالح؛ ها اوط ،قم :هجرت1414 ،ق.
 .14طوسی ،محمد بن حسن؛ تهذیب األحکقام؛ تحقیی  :حسین الموسیوی خرسیان؛ هیا ههیارم،
تهران :دار الاتب اإلسالمیه1407 ،ق.
 .15طبرسی ،فضل بن حسن؛ نثر الآللئ؛ ترجمه :حمیدر؛یا شییخی؛ تحقیی  :محمید حسین زبیری
قایئنی؛ ها دوم ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی1384 ،ش.
 .16کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تحقی  :علی اکبر غفاری و محمد آخوندی؛ تهیران :دار الاتیب
اإلسالمیة1407 ،ق.
 .17مجلسی ،محمدباقر؛ بحار األنوار؛ ها دوم ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی1403 ،ق.

اعتدال در بخشش اموال از دیدگاه قرآن و روایات
*

حجتاالسالم والمسلمین كا مدلیرى 


اشاره

اسالم ،آیین اعتداط است و قرآن کریم و اهلبیت انسان را در همیه سیاحتهای زنیدگی ،بیه
سوی اعتداط و میانهروی فرا میخوانند .از جمله این ساحتها ،انفاق یا بخشش امیواط خیود بیه
دیگیران اسییت .در اییین سییاحت ،انسییان باییید ؛ییمن پرهیییز از بخییل و خساسییت و تفییریط در
بخشندگی ،از زیادهروی ،اسراف و تبذیر و افراط در بخشیندگی اجتنیا کنید .اعتیداط در انفیاق
بدین معناست که انسان آنهنان به فار خود و خانوادهاش باشد که از بخشیدن به دیگیران امتنیاع
ورزد یا در بخشش به دیگران آنهنان زیادهروی کند که از توجه به خود و خانوادهاش بازماند .اگر
مازاد نیاز و کفایت خود و خانوادهاش را به نیازمندان ببخشد ،به فضیلت جود و سخاوت متصیف
شده است .در این مقاله درباره اعتداط که مقابل افراط بخشندگی (اسراف در انفاق) است سخن
میگوییم و برخی جوانب آن را با بهرهگیری از آیات و روایات تبیین میکنیم.
الف) تأکيد قرآن بر اعتدال در انفاق

خداوند درباره میانهروی در انفاق و پرهیز از اسراف ،خطیا بیه پییامبر اکیرم
خطا به همه امت اسالمی میفرماید:

و در حقیقیت

ِ
لُال َْب ْسي ِ ُ َفتَ ْقِي َ َُملوميا ًَُم ِْسيورًُاِ ُ1إ َّنُ
ُ َُوَُلُ َ ْبس ْطهاُك َُّ
َُوَُلُ َ ْج َِ ْل َُي َ َك َُم ْغلولَ ًة ُِإل ُُعَّق َ
ُكانُ ِب ِِ ِ
باد ُِِ َخبيرا ًَُبصييرًُا 2:دسیتت را بیر گردنیت
ُالر ْز َق ُِل َم ْن َُيشا َُو َُي ْق ِ ر ُِإنَّ
َ
َربَّ َ
ُ َُي ْبس ِّ

* دانشآموخته سطح  3حوزه علمیه قم.
 .1امام صادق احسار را به «فاقة» یعنی فقر و نیازمندی معنا کرده است ،محمد بن یعقو کلینیی؛ الکقافی؛ ج،4
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زنجیر مان و آن را تمام مگشای تا سرزنش شده و از کار فیرو مانیده بنشیینی! پروردگیارت
برای هر که بخواهد ،روزی را گشایش میدهد و [برای هر که بخواهد] تنیگ میگییرد ،بیه
درستی که او به [حاط] بندگانش آگاه بیناست.

زنجیر کردن دست بر گردن ،کنایه از بخل است؛ زیرا فرد بخییل همیشیه دسیتش بسیته اسیت و
ست دهنده ندارد ،گویی دستش به گردنش زنجیر شده و از باز کردن آن نیاتوان اسیت .گشیودن
د ِ
دستی تمام ییا همیان زییادهروی در انفیاق اسیت .در برابیر ایین دو
همه دست نیز کنایه از گشاده ِ
حالت ،دست نیمهباز قرار دارد که بخشی از آنچه را در دست دارد ،نگه میدارد و بخشیی از آن را
برای دیگران فرو میفرستد.
 .1شأن نزول آیه

در ش ن نزوط این آیه روایتی زیبا از امام صادق
َ ْ
حضرت به نام عجالن میگوید:
نزد امام صادق

وارد شده است ،هنانچه یایی از اصیحا آن

بودم کیه سیائلی آمید [و از ایشیان درخواسیت کمیک کیرد] .حضیرت

برخاست و از زنبیل پیش رویش که در آن خرما بود ،مشتش را پیر کیرد و بیه او داد .سیائل
دیگری آمد ،دوباره [حضرت] برخاست و مشتی خرما به او داد .به همین منیواط بیه ههیار
سائل عطا کرد .سائل پنجم که آمد ،امام به او فرمود :خداوند روزیدهنده ما و شماسیت [و
هیزی به او نداد] .سپس فرمود :رسوطخدا

هنین بود که هیر کیس هییزی از دنییا را از

ایشان میخواست ،به او میداد .روزی زنی پسرش را به سوی او فرستاد و گفت :نزد پییامبر
برو و از او درخواست کن؛ اگر گفت اآلن هیزی ندارم ،بگو پیراهنت را بیده! [آن پسیر نیزد
پیامبر

آمد و هون پیامبر

در آن هنگیام هییزی در دسیت نداشیت ،آن پسیر پییراهن

ایشان را طلب کرد ].حضرت هم پیراهنش را درآورد و به او داد .پس خداوند تبارک و تعالی
َ

ْ

ً

اد ِ میانهروی را به وی آموخت و فرمودَ « :و ال ت ْج َعل یدک ...محسورا».

1

 .2شرح مفاد آیه
َ َْ ُ َ َُ ً َ ْ ُ ً
ورا» در آیه کریمه ،علت نهی از گشادهدستی تمام اسیت .زییادهروی
عبارت «فتقعد ملوما محس

در انفاق ،دست انسان را خالی و زندگی او را فلج میکند و هنان او را از کار و زندگی باز مییدارد
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4
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که به مالمت خود مینشیند .آیه « ِإ َّن َر َّب َك َی ْب ُس ُط ِّالر ْز َق »...نیز سنت قب و بسط الهی را نسیبت
به روزی بندگان بیان میکند که هم دهندگان و هم گیرندگان انفاق را در بر میگیرد و از ییک سیو
بیان علت برای نهی از بخل است؛ زیرا بخل در ترس از فقیر ریشیه دارد و علیت ایین تیرس نییز
؛عف ایمان به خداوند اسیت؛ در حیالی کیه روزیرسیان و قیب و بسیطدهنیده روزی ،تنهیا
خداست .بنابراین در هیچ حالی نباید از انفاق ترسید و باید به تناسب توان خود انفاق کرد.
دلسوزی افراطی نسبت به حاط نیازمنیدان نییز بیاز مییدارد و آنیان را
عبارت فوق ،مخاطبان را از
ِ
متوجه سنت روزیرسانی خداوند میکند که اگر خدا بخواهد ،از راه دیگیر بیه آنیان مییرسیاند.
همهناناه در روایت ش ن نزوط آیه نیز امام صادق پس از اعطای به ههار سیائل در ییک روز،
اك؛ خیدا روزیرسیان
اُو ُِإيَّ َُ
سائل پنجم را به روزیرسانی خداوند حواله کرد و فرمیودِ « :اه َُر ِازق ََّ َ
ما و شماست»؛ یعنی من وظیفه امروزم را انجام دادهام و بیش از آن وظیفیهای نیدارم و اگیر خیدا
بخواهد ،از سببی دیگر تو را بینیاز خواهد کرد .بنابراین خداوند متناسب با آنچه به بندگانش عطا
کرده است ،از آنها میخواهد که عطا کنند و آنان را مالف نمیکند که غذا یا لباس یا مرکیب ییا
مسان مورد نیاز ؛روری خودشان را به دیگران ببخشند.
ب) تدوام زندگی در سایه ترک اسراف و بخل

خداوند متعاط در مدح «عباد الرحمان» که از بندگان برگزیده او و صاحب صیفات برجسیتهانید،
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ً
اما 1:و آنان که هون انفیاق
الك قو
میفرماید« :و الذین ِإاا أنفقوا لْ یس ِرفوا و لْ یقتروا و كان بین ِ
میکنند ،نه زیادهروی میکنند و نه تنگ میگیرند و میان این دو حالت ،قوام اسیت» .مضیمون و
ادبیات این آیه ،شبیه آیه سوره ِاسراست که در بخش قبل شرح آن گذشت.
 .1تفسير روایی و عينی آیه

َ
ُ
محتوای این آیه نیز انفاق است .سه تعبیر « ِاسراف»« ،ق ُتور» و «قوام» در آیه ذکر شیده اسیت کیه
َ
ُ
اسراف به معنای زیادهروی ،ق ُتور به معنای بخل و قوام بیه معنیای عیدط و اعتیداط 2و حید وسیط
ُ
اسراف و ق ُتور است .امام صادق با ذکر مثالی عینی و عملی ،معنای این سیه واژه را بیه خیوبی
تشریح کرده است .راوی میگوید:
 .1فرقان.67 :
 .2احمد بن محمد فیومی؛ مصباح المنیر؛
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روزی امام پس از تالوت آیه فوق ،مشتی ریگ از زمین برداشیت و بیا دسیت آن را نگیه
ُ
داشت و فرمود :این ق ُتوری است که خداوند در کتابش از آن یاد کرده است .دوبیاره مشیت
دیگری برداشت و دستش را هنان سست گرفت تا همه ریگها به زمیین ریخیت و فرمیود:
این اسراف است و باز مشت دیگری برداشت و برخی از آنها را سست گرفت [تا ریخیت]
و برخی از آنها را نگه داشت و فرمود :این قوام است.

1

 .2بایستگی اعتدال در امور خير

تجاوز از حد مطلو انفاق و بذط ماط حتی اگر در راه ح هم باشد ،ناپسیند و مصیداق اسیراف
ِ
ِ
ِ
يَُ ٍّق َُو ُِإنَّ ُلَم ْس ِر ٌ ُ؛ 2گیاهی فیرد بیا
ُالرج َلُلَي َّْفق َُما َل ُف َ
است .امام زینالعابدین فرمود« :إ َّن َّ
ایناه مالش را در راه ح خرج میکند ،اسرافاار است» .در روایت دیگری ابوبصیر از معنای آییه
ُ َ ِّ ْ َ ْ ً
الرجل َُما َل َُو َُي ْقِي ُ[يقِي ِ]ُ
ُ
ُ
ر
ذَُّ
ب
«
فرمود:
حضرت
آن
و
پرسید
صادق
امام
از
»
یرا
«ال تبذر تب ِذ
َ
َ
َّ
ل َْي َسُ َل َُما ٌُل؛ این است که مرد مالش را ریخت و پاش کند و بنشیند 3،در حالی که مالی نیدارد».
کار حالط هم هست؟» حضرت فرمود« :آری» 4.تبذیر در حیالط
ابوبصیر پرسید« :آیا تبذیر ،در ِ
مانند ریخت و پاش در میهمانی ،عروسی ،خانهسازی و حتی در مسجدسیازی و مدرسیهسیازی
است .برای مثاط گاه با هزینهای که برای کاشیکاری گسترده فضای درون و بیرون برخی مسیاجد
شده است ،میتوان مسجد بزرگ دیگری را هم در محلههای بییمسیجد بنیا کیرد ییا بخشیی از
هزینههایی را که برای یک جشن ازدواج یا تهیه جهیزییه صیرف میشیود ،میتیوان بیرای ازدواج
دختران و پسران نیازمندی که به سبب فقر در خانه ماندهاند و توان ازدواج ندارند ،هزینه کرد.
 .3پيامدهای زیادهروی در انفاق

کسی که اموالش را بیرویه برای دیگران خرج میکنید و بیه مقیدار نییاز خیود و خیانوادهاش بیر
نمیدارد ،کار شایستهای نمیکند؛ زیرا وقتی خداوند به کسی مالی مییدهید ،آن را در درجیه اوط
برای مصرف و نیاز خود او میدهد و از او میخواهد که بیه مقیدار نییازش از آن بیردارد و مقیدار
مازاد بر نیازش را به دیگران بدهد .امام صادق فرمود:
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4

 ،55-54ح 1و

 .2محمد بن علی صدوق؛ کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج،3
 .3نشستن در اینجا اشاره به زمینگیر شدن انسان است.
 .4محمد بن مسعود عیاشی؛ کتاب التفسیر؛ ج،2
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اگر کسی مالی داشته باشد که به سی یا ههل هزار درهم برسد و دلش بخواهد همه آن را در
راه ح قرار دهد و هیزی از آن را باقی نگذارد و هنین کند تا دسیتش از میاط خیالی شیود،
هنین کسی از زمره سه گروهی است کیه دعایشیان رد مییشیود .راوی پرسیید :اینیان هیه
کسانی هستند؟ فرمود :یای از آنها کسی است که مالی دارد و آن را ناروا مصیرف ،و پیس
َيمُ
از آن دعا میکند کیه پروردگیارا روزیام کین .پروردگیار عزوجیل بیه او میگوییدَ « :أُل ْ

َأ ْرز ْقُ :آیا روزیات ناردم؟!»

1

بنابراین انفاق همه امواط ی حتی اگر در راه خدا هم باشد ی از مصادی انفاق نابهجا و ناموجه است
روزی دوبیاره مسیتجا
که خداوند به آن خشنود نیست و دعای هنین کسی را نسبت بیه طلیب ِ
نمیکند .در روایت مشابه آمده است که وقتی بندهای مالی دارد و آن را تبیاه میکنید و میگویید:
خداوندا به من روزی بده؛ خداوند به او میفرمایدَ « :أُل َْمُآمر َكُ ِب ِاَل ْق ِتص ِادُ َأُل َْمُآمير َكُ ِب ْ ِ
اإل ْص َيَل ُِح:
َ
ْ
ْ
2
آیا تو را به میانهروی امر ناردم؟ آیا تو را به اصالح امر ناردم؟!» .سپس امام به آییه محیل بحی
َ
ً 3
َ َّ َ
ین إاا َأ ْن َف ُقوا َل ْْ ُی ْسر ُفوا َو َل ْْ َی ْق ُت ُروا َو َ
كان َب ْی َن ِال َك قواما».
استشهاد کرد که میفرماید« :و ال ِذ ِ
ِ
ج .توجه به امانت الهی بودن اموال

مالک اصلی همه امواط روی زمین ،خداوند متعاط است و او این امواط را به امانیت بیه بنیدگانش
سپرده و از آنها خواسته است که آنها را بهجا و بهاندازه مصرف کننید و هیه در خیرج کیردن بیر
خود و خانواده و هه در بخشش بر دیگران ،نباید به دلخواه خود در آنها تصرف کنند؛ بلایه بایید
ر؛ایت صاحب اصلی ماط و امانیتدهنیده آن را جلیب کننید .امیام
به گونهای مصرف کنند که
ِ
صادق در این باره میفرماید:
آیا میپنداری اگر خداوند به کسی [مالی] عطا کرده ،به خاطر کرامت او بر خداوند بیوده و
کسی را که منع کرده ،به خاطر خواری او بر او بوده است؟ خیر ،هرگز هنین نیسیت؛ بلایه
ماط ،ماط خداست که آن را نزد انسان به ودیعت مینهد و به آنان اجازه داده اسیت کیه از آن
با میانهروی بخورند و با میانهروی بنوشند و با میانیهروی بپوشیند و بیا میانیهروی زناشیویی
کنند و با میانه روی سوار شوند [مرکب تهیه کنند] و مابقی آن را به فقرای با ایمیان بدهنید و
 .1محمد بن علی صدوق؛ کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج،2
ج،4

.16 -15

 .2همان ،ج،2
 .3فرقان.67 :

 ،511ح 2و ح3؛ همان ،ج4

 ،56ح.11

 ،69ح 1747؛ محمد بن یعقیو کلینیی؛ الکقافی؛
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نابسامانی زندگی آنان را التیام بخشند .پس هر که هنین کند ،آنچه می َ
خورد و میینوشید و
سوار میشود و زناشویی میکند ،حالط است و هر که از آن تعدی کند ،بر او حرام خواهید
بود.

سپس امام این آیه قرآن را تالت کرد« :ال ُت ْسر ُفوا ،إ َّن ُ
ـه ال یح ُّ
ـب ْال ُم ْس ِـر ِف َین:
ِ
ِ
ِ

1

اسیراف نانیید کیه

خداوند مسرفان را دوست ندارد».
آن حضرت در ادامه با ذکر دو مثاط این مطلب را بیشتر تو؛یح میدهد و میفرماید:

آیا میپنداری هون خدا کسی را در مالی که به او عطا کرده ،امین قرار داده اسیت؛ اسیبی را
به دههزار درهم بخرد ،در حالی که اسبی به بیست درهم برایش کافی اسیت و کنییزی را بیه
هزار بخرد ،در حالی که کنیزی به بیست دینار برایش کفایت میکند [اسراف نارده است]؛
2
ِ
ين».
بُالْم ْس ِر ِف َُ
در حالی که خداوند فرمودَ« :لُ ْس ِرفُوا ُِإنَّ َُلُيِ ُّ

این روایت ،حاوی ناات پایهای و بسیار ارزشمندی است که به دو نمونه از آنها اشاره میکنیم:
نکته اول :مالک حقیقی همه هیز خداست و اعطای ماط از سوی خداوند ،نشانه کرامت بنده نیزد
او و اعطا ناردن ماط و گرفتن آن از بنده نیز نشانه خوار بودن او نزد خداونید نیسیت؛ بلایه آنچیه
خداوند به انسان عطا میکند ،امانتی است که باید به درستی آن را حفظ و رعایت کند؛ یعنی باید
به مقدار نیاز خود و خانوادهاش از آن بردارد و مازاد بر آن را به فقرا بسپارد .بنابراین هیمهنانایه در
آیات 15و  16سوره مبارکه فجر نیز آمده است هه اعطای ماط و هیه منیع آن از جانیب خداونید،
3
برای امتحان بنده است که ببیند در هر یک از این دو موقعیت هگونه رفتار میکند.
نکته دوم :کسی که ح دیگران را از اموالش نمیدهد ،همه امانیتهیای الهیی را بیرای خیود بیر
میدارد و بخل میورزد؛ در امانت الهی خیانت کرده است .انسان در رفیع نیازهیای خیود ،بایید
همیشه حد اعتداط را در نظر بگیرد و به دنباط تجمالت و تشیریفات و ولخرجیی نباشید .بیر ایین
اساس ،بسیاری از هزینههای امروزه زندگی مانند خودروها و خانههای لوکس و مجلل و شیاهانه
سر رسیدن به آنها با یادیگر رقابت میکنیم ،فراتر از حد نیاز میا
و لباسهای فاخر و جز آناه بر ِ
و از ح پدر و مادر و خویشاوندان و همسایگانی است که در اطراف ما زندگی مییکننید و میا از
حالشان غافلیم.
 .1انعام.141 :
 .2محمد بن مسعود عیاشی؛ کتاب التفسیر؛ ج،2
 .3ر.ک :مال محسن فی

.13

کاشانی؛ تفسیر الصافی؛ ج،5

.325
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د .غنا و عافيت در سایه ميانهروی در انفاق

اسراف و تبذیر هه در راه حرام و هه در راه حالط ،انسیان را بیه فقیر و حاجیت مبیتال مییکنید و
میانهروی و تدبیر و انیدازهگییری در زنیدگی ،او را بیه سیمت غنیا و بیینییازی سیوق مییدهید.
الس َر َُمتْ َواٌُة؛ 1میانیهروی ،سیبب ثروتمنیدی و اسیراف،
امیرالمؤمنین فرمود« :ا ْل َق ْص َُم ْث َرا ٌة َُو َّ
ِ
ُالسر َ ُي ِ
ورثُا ْل َف ْق َر َُو ُِإ َّنُا ْل َق ْصي َ ُ
سبب از دست رفتن ماط است» .امام صادق نیز فرمود« :إ َّن َّ َ
ورثُال ِْغََّ ؛ 2اسراف ،فقر را و میانهروی ،غنا را به جا میگذارد» .همهنین فرمودَ « :ض ِم َّْت ُِلم ِ
ي ِ
ينُ
َ
ا ْقتَ َص َ ُ َأ ْن ََُل َُي ْفتَ ِق َُر؛ 3برای کسی که میانهروی کند ،؛مانت میکنم که فقیر نشود».
انجام
انجام اسراف حتی در انفاق ،فقر و تنگدستی و سیر ِ
عقل نیز این مطلب را ت یید میکند که سر ِ
میانهروی ،ثروتمندی و بینیازی از دیگران اسیت .از سیوی دیگیر دسیت عناییت و نظیر لطیف
خداوند همواره با انسانهای میانهروست .همهناناه رسوطخدا میفرمایدَ « :م ِنُا ْقتَ َصي َ ُِفييُ
م ِِ َ ِ ِ
ُاه؛ 4کسی که در زندگی میانهروی پیشیه کنید ،خیدا روزیاش
َُ َر َم ِ ُ
يشت ُ َر َز َق ِ
ُاه َُو َُم ْن َُبذَّ َر َ
َ
دهد و کسی که تبذیر کند ،خدا محرومش کند» .امام زینالعابدین نیز میفرماید:
ِليَّ ِف ِقُالرجلُ ِبا ْل َقص ِ ُوُب ْل َغ ِةُا ْلكَ َفا ِ ُوُيُ َق ُ ُِمَّ ُ َف ْ ُ ِ
ُل ِخر ِ ِ ُ َف ِيإ َّنُ َذ ِليُُ َأب َقي ُِلل َِِّّم ِ
ية َُوُ
َ ِّ َ ْ
ْ
ْ َ
َْ
َ ْ
َّ
ض ًَل َ
ِ ِ 5
ِ
ِ
ِ
ِ
ية؛ مرد باید بیا میانیهروی و بیه انیدازه
ُج َّل َُوُ َأ ْن َفعُف ُال َِْاف ُ
َأ ْق َرب ُِإلَ ُال َْم ِزي ُم َن ِ
ُع َّز َُو َ
ُاه َ
کفاف خرج کند و مقدار زائدی از آن را برای آخرتش پیش بفرستد کیه ایین کیار ،نعمیت را

پایندهتر و زیاد شدن نعمت از جانب خداوند عزوجل را نزدییکتیر مییکنید و در عافییت،
سودمندتر است.

در این روایت شریف سه پیامد میانهروی در مصرف و انفاق بیان شده است:
 .1ابقای نعمت موجود که به صورت طبیعی نیز با میانهروی نعمت بهتر میماند.
 .2افزایش نعمت که هم میانهروی در خرج و هم انفاق از آن ،نوعی شارگزاری از نعمیت اسیت
.505

 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4

 ،53-52ح4؛ محمد بن علی صدوق؛ الخصال؛ ج،2

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4

 ،53ح8؛ محمد بن علی صدوق؛ کتاب مقن الیحضقره الفقیقه؛ ج،3

.174
 .3همان ،ج،4

 ،53ح6؛ همان ،ج،2

 ،64ح 2و ج ،3

167؛ محمد بین علیی صیدوق؛ الخصقال؛ ج،1

.9
 .4محمد یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4
ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛

 ،54ح 12و

.46

 .5محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4

 ،52ح.1

 ،122ح3؛ حسین بن سیعید اهیوازی؛ الزهقد؛

55؛
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که سبب افزایش نعمت است« .شار نعمت ،نعمتت افزون کند».
 .3ت ثیر انفاق در عافیت و سالمت جسمی و روحی که از آثار طبیعی و غیبی انفاق است.
هـ .لزوم مشارکت همگانی ،برای ریشهکنی فقر از جامعه

از مرور کلی دیگر آیات انفاق در قرآن کریم ،میتیوان دریافیت کیه خداونید متعیاط هرگیز از میا
نمیخواهد همه اموالمان را به دیگران ببخشیم؛ بلاه طب آیات مختلف باید بخشیی از امیواط را
بخشید .احاام اقتصادی اسالم مانند خمس و زکات و اعطای ح معلوم نییز همیواره بیه بخیش
ِ
کمتر درآمد و سرمایه مثل بیست درصد یا پنج درصد و ده درصد آن یا مقدار کمتر و بیشتر تعلی
ِ
میگیرد که تفصیل آن در کتب فقهی آمده است .بنابراین علت وجود نیازمنیدان در جامعیه ،ایین
نیست که عدهای از مردم همه اموالشان را نمیبخشند؛ بلاه این است که برخی از میردم ،از ادای
ح واجب امواط خود بهویژه از پرداخت زکات و صدقات واجب ،طفره میروند .اگر همه میردم
همه حقوق اموالشیان را ادا کننید ،دیگیر نیازمنیدی در جامعیه یافیت نمییشیود .هنانایه امیام
صادق فرمود:

ونُ ِب ِ ُاُْلف َقرا ُوُلَوُع ِلمُ َأ َّنُال ِ
ُ ُِف ُ َأمو ِ
َ
َّيذیُ
ُاْلَ ْغ َِّيا ِ ُِللْف َق َرا ِ َُم َُ
ال ْ
اُي ْكتَف َ
ُج َّلُ َف َر َ
َ َ ْ َ َ
ُع َّز َُو َ
ُاه َ
َْ
أ َّن ِ َ
َفرُُلَهم ََُل ُُي ْك ِف ِيهمُلَزادهمُو ُِإنَّماُيُؤ َ ُالْف َقرا ُِفيماُأ ِ
واُم ْن َُم َّْعِ َُم ْن َُمي ََّ َِه ْمَُقيو َقه ْم ََُلُ
ْ َ َ ْ َ َ ْ
َ
َ َ ْ َ
َ
يض ُِة؛ 1خداوند عز و جل در امواط اغنیا ،به مقدار کفایت فقرا قرار داده اسیت و اگیر
ِم َنُا ْل َف ِر َ
میدانست که آنچه برای فقرا واجب کرده است ،به مقدار کفایتشیان نیسیت؛ بیر حی آنیان
میافزود .آنچه بر سر فقرا میآید ،تنها از جهت کسانی است که حقوق فقرا را نمیپردازند،
نه از جهت واجب الهی.

بنابراین مشال وجود فقر در جامعه ،به سبب نقص در قانون خداوند نیسیت کیه مقیدار کمیی را
برای فقرا قرار داده باشد؛ بلاه به سبب تخلف از قانون خداست.
فهرست منابع

 .1ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول؛ تحقی  :علیاکبیر غفیاری؛ هیا دوم ،قیم:
جامعه مدرسین1404 ،ق.
 .2اهوازی ،حسین بن سعید؛ الزهد؛ تحقی  :غالمر؛ا عرفانیان یزدی؛ ها دوم ،قیم :المطبعیة
العلمیة1402 ،ق.
 .1حمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،3

 ،498-497ح  4و ح  7و

 ،509-507ح  1و  3و .4
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 .3صدوق ،محمد بن علیی؛ الخصقال؛ تحقیی  :علیی اکبیر غفیاری؛ هیا دوم ،قیم :جامعیه
مدرسین1362 ،ش.
 .4ییییییی ،یییییییییییییییی؛ کتاب من ال یحضره الفقیه؛ تحقی  :علی اکبیر غفیاری؛ هیا دوم،
قم :دفتر انتشارات اسالمی1413 ،ق.
 .5عیاشی ،محمد بن مسعود؛ کتاب التفسیر؛ تحقی  :سید هاشم رسولی محالتیی؛ هیا اوط،
تهران :المطبعة العلمیة1380 ،ق.
 .6فی کاشانی ،مال محسن؛ الصافی؛ ها دوم ،تهران :انتشارات صدر 1415 ،ق.
 .7فیومی ،احمد بن محمد؛ المصباح المنیر؛ ها دوم ،قم :مؤسسه دار الهجر [ ،بیتا].
 .8کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تحقیی  :علیی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ هیا
ههارم ،تهران :دار الاتب اإلسالمیة1407 ،ق.

منشور جوانی از دیدگاه امام علی
با رویکرد نامه  31نهجالبالغه

 اصول تربيت جوانان
 روشهای تربيت
 آسيبشناسی دوره جوانی

اصول تربیت فرزندان
*

مرمرسدرانینیا 

حجتاالسالم والمسلمین


اشاره

تعلیم و تربیت ،یای از مسائل مهم جوامع بشری اسیت کیه همیواره میورد توجیه اندیشیمندان و
متفاران قرار گرفته است .اهمیت دوره جوانی و جایگاه ویژه جوانان ،؛رورت تربییت آنیان را دو
هندان کرده است .در این راه بهره گرفتن از شیوههای تربیتی مربییان مطمیئن ،؛یرورت دیگیری
است .ماتب حیاتبخش اسالم ،بهترین نوآوری را در شیوهها و روشهای تربیتیی بیرای پییروان
خود ارائه داده است که کشف و استفاده از آنها ،رهتوشه بزرگی برای پیروان این ماتب بیه شیمار
میآید .از نظر الگویی نیز روشهایی را میتوان در زندگی عملی و رفتار و گفتار پیشوایان دینیی و
مربیان بزرگ بشریت جستجو کرد؛ زیرا روش معصومان

برگرفته از ماتب توحید و آموزههای

دینی است و پیروی از کاملترین رهنمودهای تربیتی را بیه همیراه دارد .در مییان سیخنان گهربیار
ائمه

که پس از گذشیت قیرنهیا بیا مشیقات فیراوان بیه دسیت میا رسییده اسیت ،سیخنان

امیرالمؤمنین

است که توسط سید ر؛ی در نهجالبالغه گرد آمده اسیت و جایگیاه عظیمیی

دارد .این سخنان ،دریایی هنان ژرف از مسائل فایری ،اخالقیی ،علمیی ،سیاسیی ،اجتمیاعی،
نظامی و سایر ابعاد زندگی بشری است که «برادر قرآن» نام گرفته است .در میان خطبهها ،نامههیا
و حامتهایی که سه بخش این کتا ماندگار را تشایل میدهند ،نامهای گرانسینگ از پیدری
در سن  60سالگی به فرزند رشیدش که در آن دوران  30ساط داشته ،وجیود دارد و در حقیقیت،
منظومهای فاری است که میتواند مبنای شخصیت علمی و عملی انسانها را تشایل دهد.
توجه به روش الگویی در منشور تربیتی فرزندان در همه زمانها و ماانهیا ،ویژگیی خیا
* عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.

ایین
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نامه است که آن را ممتاز ساخته است .بر این اسیاس ،سین خیا

مطیرح نیسیت و بسییاری از

رهنمودها را میتوان به سنین کودکی و نوجوانی در کنار سن جوانی نیز تعمیم داد .گذشیت زمیان
نه تنها آن رهنمودها را کهنه نارده است؛ بلاه هر روز به صورتی زنیدهتر خیود را نماییان سیاخته
است .در واقع نامه  31نهج البالغه ،بهترین نقشه راه دستگاه تعلیم و تربیت جامعه اسالمی است
که باید قدر آن را دانست و از مطالب دستهبندی و پردازششده آن به عنوان ییک منشیور تربیتیی،
نهایت استفاده را کرد .این نامه که از مشهورترین وصیایای امیرالمیؤمنین

اسیت ،میورد توجیه

شیعه و سنی قرار گرفته است؛ آنگونه که ابواحمد حسن بن عبدالله بن سعید عساری ،دانشیمند
اهلسنت درباره آن گفته است« :اگر از حامت عملی هیزی یافت شود کیه الزم باشید بیا طیال
نوشته شود ،همین رساله است که امام علی

در آن جمیع ابوا علیم و طیرق سیلوک و تمیام

منجیات و مهلاات و راههای هدایت و ماارم اخالق و اسیبا سیعادت و طیرق رهیایی از ایین
مهلاهها و وصوط به باالترین درجات کماط انسانی را با بهترین عبارات بیان فرموده است».

1

آغاز نامه

این نامه در حقیقت منشوری از بهترین دستورالعملهای اعتقادی و اخالقی بیرای تمیام کسیانی
است که دط در گرو اخالق و معنویات دارند .یای از خصوصیتهای این نامیه ،ایین اسیت کیه
حضرت نه نام مبارکش و نه عنوان خودش را آورده است .حضرت فقط عنوان پدری خیود را ذکیر
کرده ،از مو؛ع یک «پدر» نامه را نوشته و مخاطب را نیز از مو؛ع «فرزنید» میورد خطیا قیرار
داده است .حضرت به جای ایناه اسم خود و اسم فرزندش را ذکر کند ،نامیه را بیا شیش صیفت
آغاز میکند:

انُالْم ِب ِرُالِْم ِرُالْمستس ِل ِم ُِللي ُّ ْنياُالس ِ
ِمنُالْو ِال ِ ُا ْل َف ِ ِ ِ
يو َ َُوُ
ياك ِن َُم َس ُِ
لز َم ِ ْ
انُالْمق ِّرُل َّ
َ َّ
ياك َنُال َْم ْ
ْ َْ
َ َ
ِ
ُع َّْ َهاُ َغ ًُا؛ این نامه از سوی پدری است که عمرش رو به فناست ،او بیه سیختگیری
الظَّ اع ِن َ
زمان ،معترف و آفتا زندگیاش رو به غرو است (و خواه ناخواه) تسلیم گذشت دنییا (و
پیشینیان از دنیا رفته ،سانی گزییده و فیردا از آن
مشاالت آن) .همان کسی که در منزلگاه
ِ

کوچ خواهد کرد.

مخاطب نامه یعنی فرزندش را نیز با ههارده صفت معرفی میکند:
 .1زین العابدین قربانی؛ اخالق و تعلیم و تربیت اسالمی؛
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ُاْلَسي َق ِاُُوُر ِهيَّ ِ
ِإلَ ُالْمول ِ
َيکُ َغ ِ
اَُلُي ْ َرک َّ ِ ِ ِ
يةُ
ودُالْم َؤ ِّم ِل َُم َ
َ َ َ
يرُ ْ ْ
َْ
ُالسالک َُسبي َل َُم ْنُ َق ْ ُ َهل َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يوت َُوُ
اُوُ َياجرُالْغيرور َُوُ َغيريمُال َْمََّ َاي َ
ُع ْب ُال ُُّ ْن َي َ
ْاْلَيَّ ِاُ َُو َُرميَّةُال َْم َصاِب َُو َ
ياُوُأسييرُال َْم ْ
اتُوُص ِريعِ ُالشَّ هو ِ
ُاْلََز ِانُوُنص ِب ْ ِ
َ ِل ِ
وُ َُوُ َق ِر ِ
يفُالْهم ِ
ات؛ ایین
يو ُِ
ات َُوُ َخ ِلي َف ِة ْ
ين ْ ْ َ َ
َ
ُاْلَ ْم َ
ََ
ُال َف َ َ
نامه به فرزندی است آرزومند؛ آرزومند هیزهایی که هرگز دستییافتنی نیسیت و در راهیی
گام نهاده است که دیگران در آن گام نهادند و هالک شدند (و از جهان هشم فیرو بسیتند).
کسی که هدف بیماریهاست و گروگان روزگار ،در تییررس مصیائب ،بنیده دنییا ،بازرگیان
غرور ،بدهاار و اسیر مرگ ،همپیمان اندوهها ،قرین غمها ،آمیاج آفیات و بالهیا ،میلیو
شهوات و جانشین مردگان است.

در این مجاط اندک که پرداختن به تمام مو؛وعات مطرح شده در این نامه میسر نیسیت ،تنهیا بیه
ههار محور از اصوط تربیت میپردازیم.
 .1دغدغه تربيت فرزند

یای از پیشنیازهای تربیت ،دغدغه والدین نسبت به تربیت فرزندان است؛ زیرا آنان را نسیبت بیه
فرزند خویش مسئولیتپذیر میکند ،به کسب آگاهی درباره تربییت فرزنید وا مییدارد و میانع از
دست دادن فرصتها برای تربیت فرزند میشود .نامه  31نهج البالغه ،نمونهای آشاار از دغدغه
آن حضرت درباره تربیت فرزند خویش است؛ زیرا حضرت این نامیه را در بازگشیت از صیفین و
در منطقهای به نام حا؛رین نوشته است؛ در حالی که میتوانست توصیههای تربیتی به فرزنیدش
را تا آزاد شدن از جنگ صفین و رسیدن به خانه ،به ت خیر اندازد .ایین نامیه بییانگر اهمییت زییاد
تربیت فرزند است ،تا آنجا که شخصیتی مانند امام علی

پس از یک جنیگ جانفرسیا ،بیاز از

انجام این وظیفه غافل نشده است .از این رو حضیرت

دغدغیه خیود نسیبت بیه فرزنیدش را

اینگونه بیان میکند:

ض ُبلُوج کُك ِّل َُت ُكَ َأ َّن َُشيئاًُلَوُ َأصاب َ ِ
وُوج کُبِ ِ
َ
يو َتُ
َ َّ
ْ ْ َ َ َ
َ ْ َ َْ َ
َ َ َ ْ َ َْ
کُأ َص َابَّ َُوُكَيأ َّنُال َْم ْ
لَوُ َأ َاکُ َأ َ ِان َُُفَِّ ِان ُِمنُ َأم ِرکُماُي ُِ َِّي َِّ ُِمنُ َأم ِرُنَ ْف ِس ُ َفكَتبت ُِإلَيک ِ
ُكتَا ِب ُم ْسيتَ ْظ ِهراًُ
ْ َ
ََ
َ
ْ ْ َ َ َْ
َْ
ْ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َکُأ ْوُ َفَّيتُ؛ و هون تو را جزیی از وجود خود ،بلایه تمیام وجیود خیودم
اُبقيتُل َ
ب ُإ ْنُأنَ َ
یافتم .گویی که اگر ناراحتی به تو رسد ،به من رسیده و اگر مرگ دامانت را بگیرد ،دامن میرا

گرفته است .به این جهت اهتمام به کار تو را اهتمام به کار خود یافتم؛ از این رو این نامیه را
برای تو نوشتم تا تایهگاه تو باشد ،خواه من زنده باشم یا نباشم.
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امام علی در این بخش از سخنانش ،فرزند را جزئی از وجود انسان و پیاره تین او مییخوانید.
بدیهی است که انسان به طور فطری ،خود و اشیاء و امور وابسیته بیه خیود را دوسیت دارد ،در راه
نگهداریاش فداکاری میکند و در مسیر رشد و تعالیاش مییکوشید .ایین حقیقیت کیه فرزنید
وابسته به انسان جزئی از وجود اوست ،مسئولیت سنگین والدین و لزوم عنایت پیوسته بیه تربییت
و رشد فرزندان را یادآوری میکند.
با ماشینی شدن دنیای امروز ،بعضی از خانوادهها مسئولیت فرزندپروری را از خود سلب کردند و
بیشترین انرژی را برای ت مین معاش و اشتیاط صرف میکنند .گاهی هنان درگییر مسیئولیتهیای
اجتماعی و سیاسی میشوند که خانواده و فرزندانشان را از یاد میبرند و آنها را قربانی میکنند.
 .2برقراری رابطه عاطفی با فرزند

امام ارتباط عاطفی با فرزند خود را با ظریفترین عبارت و با واژه «یا ُب َن ا
یی» (پسیرکم) کیه 13
بار تارار شده است ،برقرار کرده است؛ هرا که مفسران گفتهاند :اگر لفظ «ابن» هنگام منادا واقیع
شدن مصیر شود مثل «یا ُب َن ای» ،برای اظهار شفقت و مهربانی است 1.در تمام موارد استعماط این
عبارت در قرآن ،نوعی اظهار دوستی و تمنای مالطفت و مهربانی به هشم میخورد .امیام بیا
به کارگیری این واژه ،به ما میفهماند که مربی زمانی در کار تربیتی خیود بیهوییژه در برخیورد بیا
جوان ،موف است که بتواند پل ارتباطی تفاهمآمیز و افقی ایجاد کنید .در بخیش دیگیری از ایین
نامه که در پی بیان اهمیت پیرداختن بیه خویشیتن و هیارهسیازی بیرای خیویش اسیت ،فرزنید
گرامیاش را با عنوان کل وجود خویش معرفیی مییکنید و میفرمایید« :وجي کُب ِ
ِضي ُبيلُ
َ َ
َ َ
کُك ِّل ؛ تو را بخشی از وجود خو یش ،بلاه تمیام وجیود خیویش ییافتم» و آن را یایی از
َو َج َ
دالیل مهم نگارش نامۀ مذکور بر میشمارد .این نوع جمالت عاطفی ،افزون بر اینایه دلسیوزی
فرزند خویش ی و البته تمام فرزندان دینی آن حضرت ی مییرسیاند،
ِ
حقیقی آن حضرت را در ح ِ
یک اصل مهم تربیتی به نام «اعتماد به والدین» را به دنباط دارد؛ زیرا در سایه محبت ،خودبیاوری
و اعتماد به نفس فرزندان شال میگیرد.
 .3شتاب در تربيت فرزند

فرایند تربیتی در ارتباط با جوانان و نوجوانان ،باید سریع و بیدرنگ باشد؛ زیرا شخصیت جیوان و
 .1محمد طاهر ابنعاشور؛ تفسیر التحریر و التنویر؛ ج ،12
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نوجوان هنوز ثبات الزم را پیدا نارده و آسیبپذیر است .از نظر امیام هیر قیدر سین پیایینتیر
باشد ،تربیتپذیری بهتر است؛ زیرا به طور طبیعی ،کمتیر از بزرگترهیا در معیرض آلیودگیهیای
مادی و تاریایهای روحی قرار داشتهاند .از این رو نوجوان را میتوان به هر صیورتی جهیت داد.
با توجه به این نگرش ،امام در این نامه میفرماید:
پسرم هنگامی که دیدم سالیانی از من گذشیت و توانیایی رو بیه کاسیتی رفیت ،بیه نوشیتن
وصیت برای تو شتا کردم و ارزشهای اخالقی را برای تو بر شمردم .پییش از آنایه أجیل
فرا رسد و رازهای درونم را به تو منتقل نارده باشم و در نظرم کاهشی پدید آید ،هنانایه در
جسمم پدید آمد و پیش از آناه خواهشها و دگرگونیهای دنیا به تو هجوم آورند و پیذیرش
و اطاعت مشال گردد؛ زیرا قلب نوجوان هونان زمین کاشته نشده ،آماده پذیرش هر بذری
است که در آن پاشیده شود .پس در تربیت تو شتا کردم ،پیش از آناه دط تو سخت شیود
و عقل تو به هیز دیگری مشیوط گردد.

حضرت در این فراز از نامه خود ،توجه بیه زمیان مسیاعد جهیت پیرورش نوجیوان را بیه عنیوان
مهمترین ؛رورتهای مسائل تربیتی گوشزد کرده است« :قبل از پیشیی گیرفتن هیوای نفیس در
نوجوان»« ،قبل از سخت شدن دط نوجوان» و «قبل از مشیوط شدن عقل نوجوان».
پدر و مادری که در زمان مناسب به تربیت فرزند بپردازند ،زحمیت و هزینیه کمتیری را متحمیل
خواهند شد؛ زیرا تربیت فرزند در دوران خردسالی و نوجوانی و حتی جیوانی ،بسییار آسیانتیر از
تربیت فرزند در دوران میانسالی است .پدر و مادر باید بدانند هیر هیه فرزندشیان بزرگتیر شیود،
تربیت او دشوارتر میشود؛ زیرا گذشت زمان ،ریشه ویژگیهای ناپسند را در دط آدمیی اسیتوارتر
میسازد و در نتیجه ،کندن این ریشهها نیز سختتر میشود .پس هر هه والدین زودتر و به موقیع
زمام پرورش کودک را در دست گیرند ،هم آسانتر به هدف خویش دست مییابند و هم زحمت
کمتری خواهند کشید و هزینه کمتری خواهند پرداخت .یای از دانشیمندان در ایین بیاره معتقید
است:

ً
معموال تربیت درست از همان آغاز کودکی ،بر خیالف تصیور خیلییهیا ،هنیدان دشیوار
نیست .هر پدر و مادری میتواند از پس دشواریهای این کیار برآیید و تربییت درسیتی بیه
فرزندش بدهد ،ولی تربیت دوباره ،از زمین تا آسمان با این متفاوت است .اگر فرزنیدتان را
بد بار بیاورید ،اگر در تربیتش کوتاهی کنید ،آن وقت باید خیلی هیزها را اصالح کنیید و از
نو بسازید و این اصالح و تربیت دوباره ،کیار هنیدان سیادهای نیسیت؛ هیرا کیه همیراه بیا
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زحمت و هزینه بیشتری خواهد بود .تربیت دوباره ،قدرت ،آگاهی و حوصلهای میخواهید
که از حد توان خیلی از پدر و مادرها خارج است.

شاید مضمون این بند از فرمایش امیرالمؤمنین

1

همان باشید کیه امیام صیادق

خطیا بیه

مربیان میفرماید« :ب ِادرواُ َأَ اثَكمُُ ِبالِْ ِ ِ
يثُُ َق ْب َلُ َأ ْنُ َ ْسي ِب َقك ْم ُِإل َْيي ِهمُالْم ْر ِجئَيةُ؛ 2پییش از اینایه
َْ ْ َ
َ

دگراندیشان هجوم بیاورند و قلب و فار نوجوانان شما را پرکنند ،آنان را دریابید».
سعدی میگوید:

ُ
آنكممهدرخممردی اد نك ممر  


دررزرگمممیفمممالوازاوررخاسمممت 


چو برراچ انكهخمواهیپمی




3

نشودخش جزرمهآبم راسمت 


خاربن و خارکن

اسیتاد مطهری میگوید:
مولوی مثلی میآورد راجع به ایناه هیر هیه انیسان بزرگتر میشیود ،صیفات او قیویتیر و
ریشهدارتر میگردد .میگوید :مردی خاری را در معبر مردم کاشت و مردم از این بوته خیار
در رنج بودند .او قوط داد که ساط دیگر آن را باند و ساط دیگر نیز کار را به ساط بعد موکیوط
کرد و ساطهای بعد ن یز بیه هییمین ترتییب عمیل کیرد .از طرفیی درخیت ،سیاط بیه سیاط
ریشهدارتر میشد و از طرف دیگر خود او ساط به ساط ؛عیفتر میگردید؛ یعنی میان رشد
درخت و قوت او نسبت معاوس برقرار بود .حیاالت انییسان نییز ماننید خیاربن و خیارکن
است .روز به روز صفات در انسان ،ریشههیای عمیی تیری پییدا مییکنید و اراده انسیان را
4

؛عیفتر میکند .قدرت یک جوان در اصالح نفس خود از یک پیر بیشتر است.
خمماركندرسسممتیودركاسممتن 
خممماررندرقمممو وررخاسمممتن  
5





 .4جذب اعتماد والدین

از عواملی که فرزند را به پیروی از شیوههای تربیتی پدر و مادر عالقمند میکند ،اطمینان فرزند به
 .1آنتوان ماکارناو؛ آموزش و تربیت کودکان؛ ترجمه محمد جعفر پوینده و سیمین کرمانینژاد،
 .2محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب األحکام؛ تحقی حسن الموسوی خرسان؛ ج .111 ،8
 .3مصلح بن عبدالله سعدی؛ گلستان؛ با هفتم ،حاایت .154 ،3
 .4مرتضی مطهری؛ تعلیم و تربیت در اسالم؛ .79
 .5جالط الدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر دوم ،بخش  ،26بیت .1237

 20و .21
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آگاهی پدر و مادر درباره تربییت فرزنید و توانیایی آنهیا در ایین بیاره اسیت .والیدین در مرحلیه
نخست ،باید اعتماد علمی فرزندشان را جلب نمایند تا او بداند والدینش قابلیت تربیت نمیودن را
دارند .در این صورت است که فرزند به حرفهای والدین توجه خواهد کرد ،اما اگر ندانید کیه بیا
هه کسی روبهروست و هه کسی در صدد تربیت او بر آمده و او را نصیحت میکند ،به سیخن او
به طور دقی گوش نمیدهد و دط نمیسیپارد و در مقیام عمیل نییز درسیت و دقیی بیدان عمیل
نمیکند .بنابراین پدر و مادر باید اعتماد فرزندان خود را جلب و خیاط آنها را درباره تواناییهیای
خویش در زمینه تربیت آسوده کنند .امام علی

در این نامه ،اعتماد امام حسن

را به خویش

اینگونه جلب کرده است:
پسرم! اگر هه من به اندازه پیشینیان عمر نایردهام ،ولیی در کیردار آنهیا نظیر افانیدم و در
اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گو یی یای از آنها شیدهام؛ بلایه بیا
مطالعه تاریخ آنان ،گویا تا پایان عمرشان با آنان بودهام .پس قسمتهیای روشین و شییرین
زندگی آنان را از قسمت های تیره آن شناختم و زندگانی سودمند آنان را بیا دوران زیانبیارش
شناسایی کردم .سپس از هر هیزی ،مهم و ارزشمند آن را و از هر حادثهای ،زیبیا و شییرین
آن را برای تو برگزیدم و ناشناختههای آنیان را دور کیردم .پیس آنگونیه کیه پیدری مهربیان
نیایها را برای فرزندش میپسندد ،من نیز بر آن شدم تا تو را با خوبیها تربیت کنم.

در واقع حضرت اندوختهها ،آگاهیها و تجار ارزشمند خویش را به فرزندش گوشزد مییکنید
تا مخاطب ،ایشان را به هشم یک انسان عادی نبیند؛ بلاه بداند کسی بیه ارشیاد و راهنمیایی وی
روی آورده است که حاصل عمر همه گذشتگان را در اختیار دارد.

1
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روشهای تربیت
*

مرمرسدرانینیا 

حجتاالسالم والمسلمین


اشاره

در ادامه بح قبلی با استفاده از نامه  31نهجالبالغه ،به فرازهای دیگر این نامه ارزشیمند کیه بیه
ههار روش از روشهای تربیت اشاره دارد ،میپردازیم:
 .1استفاده از تجربه دیگران

خستگی و دلزدگی جوانان از یانواختی ،آنان را به سمت یافتن پدیدههای نوین یا وسیایل جدیید
برای ار؛ای تنوعطلبی خود سوق میدهد .آنان برای رشد و پیشرفت از یکسیو و کسیب تجربیه
جدید از سوی دیگر ،به دنباط کشف پدیدههای جدیدند تا آنجا که گاه خود را به خطر میاندازنید
و متحمل هزینههای زیادی میشوند .اگر هه باید توجه داشت که تنوعطلبی باید عقالنی باشید،
نه احساسی .از این رو بهتر است به جای تجربه کردن پدیدههای جدید ،از تجربییات و نظرهیای
دیگران بهره برد .در واقع تجربهاندوزی بهتر از تجربهآموزی است.
طبیعی است که یک جوان و یک انسان سالخورده ،از نظر تجربه شرایط یاسانی ندارند .از آنجیا
که بزرگترها پیچ و خمهای مسیر زندگی را پشت سر گذاشیته و طعیم پیروزیهیا و شاسیتهای
بسیاری را هشیدهاند و به رموز موفقییت در کارهیا آگیاهی کامیل دارنید ،تجربیههای گرانبهیا و
ارزشمندی دارند که انتقاط آنها به جوانها میتواند راهگشا و ثمربخش باشید؛ زییرا تجیار بیه
دست آمده از دوران طفولیت و اطالعات محدود و ناقص جوانان برای مواجهه بیا دنییای جدیید
جوانی ،کافی نیست .امام علی
* عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.

در این نامه ،استفاده از تجربیه دیگیران را یایی از روشهیای
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تربیتی معرفی کرده و فرموده است:

ِ
ُكفاکُ َا ْهيلُالتَ ِ
يونُ َقي ْ ُ
ک ُِم َنُا َ
جيار ِبُب ْغ َيتَي َُوُ َ ْج ِر َبتَي ُ َفتَك َ
َ
َل ْم ِرُماُ َق ْ
لتَ ْستَ ْق ِب َلُ ِب ِج ِّ َُرأ ِي َ
ِ
ِ
ِ
ُمن ِ
ِ
ِ
ُع ِ
يکُمياُ َقي ْ ُك َِّياُ َنأ يي ِ َُوُ
ينُذل َ
َلجُالتَّ ْج ِرَُب ُةُ َف َا َ
يت َُمئوَُن َُةُالطَّ ل َِب َُوُع َ
كف َ
اکُم ْ
وفيت ُ ْ
ماُأضلَمُعلَي ِ
َّاُم َّْي ؛ بیا تصیمیم جیدی بیه اسیتقباط امیوری بشیتا کیه
ْاستَ َ
بانُل َ
َکُماُربَّ ْ َ َ ْ
اندیشمندان و اهل تجربه زحمت آزمودن آن را کشییدهاند و تیو را از تیالش بیشیتر بینییاز
ساختهاند .بنابراین آنچه از تجربیات آنها نصیب ما شده ،نصیب تو هم خواهد شد؛ بلایه
شاید پارهای از آنچه بر ما مخفی مانده ،به مرور زمان بر تو روشن گردد.

انسان عاقل به جیای اینایه همیه هییز را تجربیه کنید و ؛یایعات و مشیاالت آن را بپیذیرد ،از
تجربههای دیگران استفاده میکند و آنچه را که آنان آزموده و نتیجهاش روشن شیده ،بیدون آنایه
هزینییهای ب یرای آن پرداخییت کنیید ،در اختیییار میگیییرد .تجربهانییدوزی از سرگذشییت دیگ یران،
بهرهمندی از حاصل عمر آنهاست .عمر جوان و نوجوان ،عزیزتر از آن است که صیرف تایرار و
تجربه دوباره تلخیها شود .هناناه امام علی

فرموده است:

فرزندم! اگر هه عمر من همچون کسانی که پیش از من بودند ،دراز نبود؛ اما با همان مهلت
کوتاه ،به دیده کاوشگری در کارشان نگریستم و در هند و هون کیار و اخبیار و سرگذشیت
زندگیشان اندیشه کردم و در احواط و او؛اع بازماندگانشان ،مطالعه نمودم و هنان در این
دریا فرو رفته بودم که دریافتم خودم هم یای از آنها هستم؛ بلاه ی فراتیر از ایین ی در سییر
تاریخ و هگونگی زندگیشان هنان با آنها آمیختم که احساس کردم با اولین و آخرینشیان
زندگی کردهام .آنگاه پاکی دنیا را از ناپاکیاش و سودش را از خسرانش باز شناختم.

یای از موارد موف تجربهآموزی را میتوان در جنگ  33روزه لبنان مشاهده کیرد .سیردار شیهید
حاج قاسم سلیمانی در این باره میگوید:
در جنگ  33روزه لبنان ،ورزیدگی و زبدگی مجاهدین حز الله به دلیل تمرینیات دقیی و
فشردهای بود که از ساط  2000تا  ،2006یعنی از زمان فرار رژیم صهیونیستی یا شاسیت
آن در جنو لبنان شروع شده بود .این تمرینات و آمادگیها الینقطیع تیا سیاط  – 2006بیه
عنوان طرحی که حز الله به نام طرح سیدالشهدا پیشبینی کیرده بیود  -اسیتمرار داشیت.
مدیر این طرح و طراح آن ،شهید حاج عماد مینیه بود .او هیدمان دقیقی کیرده بیود کیه در
مواجهه با دشمن هگونه عمل باند .تاکتیک حز الله اینگونه بیود کیه بیر خیالف دیگیر
جنگ ها که یک خاکریز مقدم در آن وجود دارد ،این جنگ هیچ خاکریز مقیدمی نداشیت.
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هر نقطهاش یک خاکریز بود؛ یعنی از نقطه تماس که تقاطع مرز فلسطین اشیالی بیا لبنیان
بود حداقل تا نهر لیتانی ،هر نقطه از آنجا اعم از تپهها ،قریهها و خانهها ییک خیط مقیدم و
یک خاکریز بود؛ نه یک خاکریز معلوم که در جنگها متداوط است و ما در جنگ خودمیان
از آن استفاده میکردیم؛ بلاه خاکریزی با تاکتیک ویژه .این تاکتیک حز الله مشیابه ییک
میدان مین هوشمند گسترده بود که هیچ نقطه خالی و امنی در آن وجود نداشت .لذا اگر بیه
شیوه حرکت دشمن نگاه کنید ،میبینید دشمن در بعضی از روستاها ی روستاهای هسیبیده
به مرز ی از ورود به این روستاها عاجز شد و نتوانست وارد اینها بشود .از ورود بیه شیهرها
هم عاجز شد و در نهایت تصمیم گرفت از وادیالحجیر به سمت لیتیانی بیایید کیه همیان
نقطه شانندگی و شاست دشمن بود.

1

 .2عبرتآموزی

یای از کارآمدترین روشهای تربیتی که در آموزههای دینی و از جمله در این نامه امام آمیده،
َ
َ
روش عبرتآموزی است .عبرت بر وزن ِف ْعله از ریشه «ع َبر» است که به معانی مختلفی همچون
«تفسیر کردن»« ،سنجیدن»« ،عبور کردن»« ،تعجب کردن» و  ...آمده است .راغیب در معنیای
عبرت مینویسد« :عبرت حالتی است که در آن معرفت ظاهری و محسوس ،سبب درک معرفت
2
باطنی و غیر محسوس میگردد و انسان از امور مشهود به امور نامشهود منتقل میشود».
امیرالمؤمنین
حسن

در تربیت فرزند خود از همین روش استفاده کرده و در همیین نامیه  31بیه امیام

میفرماید:

ِ
ياُبَّ ُانِ ُ َق ُ َا ْنب ْأ کُع ِنُال ُّ ْنياُوَُ ِالها ُوُزو ِاله ِ ِ ِ
ُالخيرةُوُمياُ
ُع ِن
اُوُا ْنتقال َها َُوُ َا ْن َبأ َ
َ َ َ َ َ ََ َ َ
ک َ
َ َ َ
َ َّ
ِ
اُفيهاُو َضربتُل ِ
أ ِع َّ ُ ُ ِ ِ
ُعلَيها؛ پسر عزیزم! مین تیو
َ
َکُف ِيه َماُاَلَ ْمثال ُلتَ ِْتَ ِب َرُ ِبهاُوُ َ ِْذ َو َ
ْلَ ْهل َه َ َ َ ْ
را از دنیا و تحوالت گوناگونش و نابودی و دست به دست گردیدنش آگاه کردم و از آخیرت
و آنچه برای انسانها در آنجا فراهم است ،اطالع دادم و برای تو از هر دو مثاط زدم تا به آن،

پند پذیری و بر اساس آن ،در زندگی گام برداری.
ِ
يانُ َف ِان ََّمياُا َْلميورُا َْش َيب ٌُاِ؛ از
ُعلَ َُماُل َْم َُيك ْنُ ِب َماُكَ َ
ُاستَ ْ ل ْل َ
حضرت در همین نامه میفرماییدَ « :و ْ
 .1سایت تحلیلی خبری عصر ایران؛ «اگر جنگ  33روزه متوقف نمیشد ،ارتش رژیم صهیونیستی متالشی میشد»؛
 ،1398/07/09کدخبر.691591 :
https://www.asriran.com/fa/news/691591

 .2حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردام الفاظ القرآن؛ ج ،1

.543
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آنچه بوده بر آنچه نبوده ،استدالط کن .هه کارها مانند هم و نظیر یادیگرنید»؛ یعنیی حیوادث و
جریانهای گذشته را هراغ راه آینده قرار بده .امیرمؤمنان به ما میآموزد که به همه هیز با دییده
ِ
ِ
ُاَلع ِت َبار؛ 1همانا انسان با ایمان به جهیان ،بیه
اُي َّْظرُالْم ْؤمن ُِإلَ ُال ُّ ْن َياُ ِب َِ ْي ِن ْ
عبرت نگاه کنیم« :إن ََّم َ
دیده عبرت مینگرد» ،ولی افسوس که از این همه منابع عبرتآموز ،اندکی از مردم پند میگیرنید
و بخش عظیمیی از میردم ،هشیم عبیرتبین ندارنید و همچنیان در شیهوات نفیس و غفلتهیا
لُ ِ
گرفتارند« :ماُ َا ْكث ُرُ ِ
ار؛ 2عبرتها هه بسیارند و عبرتگیر هه کم».
اَل ْع ِت َب َُ
الِ َب َُرُ َوُ َا َق َُّ
َ ََ
سعدی میگوید:

اینهمهنا عجبرردرودیواروجود  


هركهفكر نك ر،نا

3

رودرمردیموار 



بخش عظیمی از آیات قرآن ،ذکر مباح تاریخی در قالب داستان ،قصه و خاطره تاریخی اسیت
که با هدف پندآموزی و عبرتدهی به مخاطبان صورت گرفته است؛ زیرا اغلب پس از ذکیر هیر
قصه یا جریان تاریخی ،به این هدف اشاره شده است؛ برای مثاط پیس از ذکیر داسیتان حضیرت
َ

َ

ٌ

ْ َْ ُ
َ
َ ْ َ َ
َْ َ
ـاب 4:در
یوسف  ،به عنوان نتیجه تربیتی آن میفرماید« :لقد كان ِفی قص ِص ِهْ ِعبرة ِال ِ
ولی االلب ِ

سرگذشت آنها درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود».

یای از راههای عبرتآموزی ،مطالعه تاریخ گذشتگان است .توجه بیه تیاریخ میتوانید بصییرتی
راهگشا در مسیر تربیت افراد فراهم کند؛ بصیرتی که به تحیوالت عمیی در زنیدگی و رفتیار فیرد
منجر شود و از غفلت ،به آگاهی و از غرور به شعور برساند .هناناه امیام علیی
برای ادامه مسیر تربیت ،امام حسن

در ایین نامیه

را به عبرتآمیوزی از سرنوشیت دیگیران در طیوط تیاریخ

ِ
ار ِهمُوُآثَ ِ ِ
ِ ِ ِ
َُلُّيواُ
واُع َّماُا ْنتَ َقل َ
توصیه میکند و میفرمایدَ « :وُس ْرُفيُد َي ِ ْ َ
واُوُ َأ ْي َن َ
اره ْم ُ َفا ْنظ ْرُف َيماُ َف َِل َ

َوُ َن َزلوا؛ در دط تاریخ گذر کن و از میان راههای رفته و نرفتهاش بگذر و آثار بیه جیای مانیدهاش را
بنگر و ببین که مردمان آن ،هه کردند ،به کجا کوچ کردند و در کدام منزط فرود آمدند؟!».

آن حضرت در بیان دیگری میفرماید:
 .1محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ حامت .367
 .2همان ،حامت .297
 .3مصلح بن عبدالله سعدی؛ کلیات سعدی؛ تصحیح محمد علی فروغی؛ قصیده ،25
 .4یوسف.111 :
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از حاط فرزندان اسماعیل و اسحاق و یعقو

عبرت بگیرید؛ هقدر حاالت ملتهیا بیا

هم مشابه ،و صفات و افعالشان به هم شبیه است .آنان پییمبرزادگانی مورد احترام همگیان
بودند ،ولی بر اثر اختالف و تفرقه ،کسراهای ایران و قیصیرهای روم بیر آنیان تسیلط یافتیه،
آنها را به شیلهای پست واداشتند و این پیامبرزادگان محتیرم را از سیرزمینهای آبیاد و از
کنارههای دجله و فرات ،به ماانهای بیآ و علیف ،محیل وزش بادهیا و ماانهیایی کیه
زندگی در آنها مشال و سخت است ،تبعید ساختند و آنها را در آنجا مسیاین ،بیچیاره و
همنشین شتر ساختند تا به تیمار شتران و پشمریسی بپردازند.

1

گاه عبرت گرفتن از یک تاریخ کوتاه و تجربیهآموزی از ییک واقعیه کوهیک و بیه کیار بسیتن آن،
ممان است مسیر زندگی جوانی را تیییر دهید ،او را از سیقوط قطعیی برهانید و بیه اوج عیزت و
عظمت برساند .خانم بدحجابی که با عبرت گرفتن از گذشتهاش ،مسیر صیحیح زنیدگی را یافتیه
بود ،میگوید:
من دختر بدحجابی بودم که در دانشگاه هنر درس میخواندم و تئاتر کار میکردم .هیر روز
با یک تیم و مدط به دانشگاه میرفتم .و؛عیت حجا من آن روزها بیه قیدری ت سیفبار
بود که امروز وقتی عاسهای گذشته را نگاه میکنم ،از خودم خجالت میکشم .من بیا آن
و؛عیت اسفناک حجا  ،هم نماز میخواندم ،هم روزه میگرفتم و هم ؛یمن فعالییت در
بسیج دانشگاه ،مدافع سرسخت حجا بودم! با این شیرایط دوسیت نداشیتم در و؛یعیت
ً
حجابم تیییری دهم؛ زیرا فار میکردم اوال هر کسی ایرادی دارد و ایراد من هم این اسیت.
ً
ثانیا فار میکردم با این و؛عیت بهتیر دییده میشیوم و دیگیران هیم متوجیه میشیوند کیه
بدحجا ها هم مدافع اسالم و نظام هستند .اگرهه در خلیوت خیودم حیاط بیدی داشیتم.
هگونه ممان است آدم خدا را دوست داشته باشد ،اما به دستوراتش عمیل نانید؟ هطیور
می توان از حجا دفاع کرد ،اما به آن ملتزم نبود؟ از سوی دیگر من به این تیم و ظاهر بیه
شدت وابسته بودم و فار میکیردم اگیر آن را کنیار بگیذارم ،اعتمیاد بیه نفسیم را از دسیت
میدهم .روزی در دانشگاه کرسی آزاد اندیشی درباره حجا برگیزار شید .وقتیی مین وارد
سالن شدم ،مسئوط سالن به خاطر پوششم مرا به سمتی راهنمایی کرد و گفت :مخالفان این
طرف هستند .وقتی به او گفتم مواف حجا و مدافع آن هستم ،هند لحظهای با تعجب مرا
 .1محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ خطبه .192
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نگاه کرد .همااران و دوستانم پیامهای متعددی برایم میفرستادند که بسیار آزاردهنده بیود.
حتی سفر راهیان نور هم نتوانست مرا به مسیر درست هدایت کند تیا اینایه در شیب قیدر،
روایتی که یای از منبریها خواند ،مرا تاان داد؛ روایتی که مضمون آن این بود که هر ییک
تار موی زن که نامحرم ببیند ،برایش گناه ثبت میشود .این روایت مرا تاان داد ،امیا نیه در
آن ساط؛ بلاه ساط بعد در شبهای قدر با توسل به حضرت زهرا

دلم شاسیت و دیگیر

تصمیم گرفتم پوشش قبلی ام را برای همیشه کنار بگیذارم و محجبیه شیوم .پیس از هنیدی
روایتی در لهوف خواندم که مرد نابینایی درباره علت نابیناییاش را حضور در واقعه کربال و
شاستن حرمت پیامبر

ذکر کرده بود .آن مرد میگفت با ایناه در کربال نه تیری به سوی

سپاه امام انداخته و نه علیه امام شمشیری کشییده بیود ،امیا شیبی پییامبر
میبیند .پیامبر

را در خیوا

به او فرموده بود هون با حضورش در کربال ،سیاهی لشگر دشیمن را در

هشم امام بیشتر کرده بود و بدینگونه حرمت آط پیامبر

را شاسته بوده است ،نابینا شده

است .این روایت مرا بیتا کرد .از خودم پرسیدم تو هقدر سیاهی سیپاه بیدحجابان را در
هشم امام زمان

زیاد کردهای؟  ...اکنون مدتهاست کیه حجیا را انتخیا کیردهام،

تئاتر را کنار گذاشتهام ،دیگر پیامکهیای آزاردهنیده دریافیت نمییکنم و بیه آرامشیی نیا
رسیدهام.

1

جوانانی که از تاریخ دیگران درس عبرت میگیرند ،از وقایع خو و بد مردم تجربیه میآموزنید و
با تعقل و تفار برنامه زندگیشان را بر اسیاس صیحیح اسیتوار مییکننید ،افیراد الیی و شایسیته
اجتماعاند و میتوانند عمر خود را با نیکنامی و کامرانی ،در خوشبختی و سعادت بگذرانند.
 .3موعظه

موعظه ،یای از روشهای تعلیم و تربیت است که هییچ کیس از آن بینییاز نیسیت .موعظیه بیه
معنای منعی است که همراه با بیم دادن است 2.همچنین به معنای یادآوری قلب بیه خوبیهیا در
هیزهایی است که باع نرمی و رقت قلب میشود 3.قرآن مجید خیود را موعظیه معرفیی کیرده
 .1پایگاه اطالعرسانی دفتر حضرت استاد حسین انصاریان؛ «مین دختیر بید حجیابی بیودم بیا آرایشهیای زییاد»؛
.1398/12/03
http://www.erfan.ir/farsi/90001.html

 .2حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛
 .3محمد بن مارم ابنمنظور؛ لسان العرب؛ ج ،7
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َ ٌ

است« :یا أ ُّی َها الن ُ
اس ق ْد َ
جاْ ْت ُُ ْْ َم ْو ِعظة ِم ْن َر ِّب ُُْ 1:ای میردم! بیه یقیین از طیرف پروردگارتیان

برای شما ،پندی آمده است» .قرآن از این روش نیز بارها بهره برده است .هنانایه خداونید بیرای
دعوت دیگران به راه خود ،به پیامبر اسالم

دستور میدهد که از شیوه تربیتی موعظه نیاو برای
َ

َ

ُْ ُ َ
َ َ
َ
ـك ب ْالح ُْ َم َ ْ َ ْ
ـة ْال َح َسـن ِة 2:بیا
ـة والمو ِعظ ِ
ِ
یل ر ِب ِ ِ
ـب ِ
هدایت و تربیت مردم استفاده کند« :ادع ِإلـی س ِ

حامت و موعظهای نیاو ،مردم را به راه پروردگارت دعوت نما» .بنا بر این آیه شریفه ،حامت با
موعظه تفاوت دارد .حامت ،تعلیم است؛ اما موعظه ،تذکر و یادآوری اسیت .واعیظ مطیالبی را
که طرف مقابل میداند ،ییادآوری میکنید .هیدف از موعظیه بیرای شینونده جاهیل نییز توجییه
احساسات اوست .در واقع واعظ با عقل و اندیشه مخاطب روبهرو نیست؛ بلاه بیا احساسیات،
عواطف و تذکرات و توجیهات ذهنی او مواجه است.
امام علی

در نامه تربیتی خود به فرزندش هنین سفارش کرده استَ « :أَ ِ ُ َقلبکُ ِبالم ِ
وع َظي ؛
َ َ َ

دلت را به موعظه زندهدار» .بنا بر این سخن شریف ،اهمییت ،ارزش و سیطح ت ثیرگیذار موعظیه
همچون نوری است که هنگام تابیدن بیر نفیس انسیان ،بیه آن نورانییت و روشینایی میبخشید؛
ِ
هناناه در سخن دیگری میفرماید« :الم ِ
ليوب؛ 3موعظیه نفیس
وجيَل ُالق ِ ُ
واعظ ُِ
ُصقالُالَُّّفيو ُُ َ
َ

انسانها را صاف و دط آنها را نورانی میکند» .عالمه طباطبایی درباره فلسفه موعظه مینو یسد:

تذکر ،یادآوردن معارف و صفات اخالقی است که در فطیرت انسیانها نهفتیه و بیه خیاطر
غفلت ،دهار فراموشی شیده کیه نتیجیه تیذکر و موعظیه ،بییداری از غفلیت و فراموشیی و
پرورش استعدادهای نهفته آدمی است.

4

 .4الگودهی

مهمترین نوع یادگیری انسان ،یادگیری مشاهدهای است .بر این اساس یای از روشهای تربییت،
تربیت به وسیله الگوست که میتوان آن را «روش الگویی» نامید .از شیوههای اجرایی این روش،
میتوان به الگودهی ،الگوپردازی و الگوزدایی اشاره کرد .به دلییل نییاز فطیری آدمیی بیه الگیو و
 .1یونس.57 :
 .2نحل .125 :
.3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحکم و درر الکلم؛ ج ،1
.4سید محمد حسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج ،15
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همانندسازی در تربیت ،الزم است الگوهای واال به درستی معرفیی شیوند تیا انسیان بیا بینشیی
روشن ،مصداق کماط حقیقی را تشخیص دهد و به الگیوگیری بپیردازد؛ زییرا اگیر هنیین نشیود،
انسان نیاز خود به الگو را به دلیل اشیتباه در مصیادی کمیاط در نمونیههیایی نامناسیب جسیتجو
میکند و به بیراهه کشیده میشود.

دالنزدكسیر شینكهاوازدلخدردارد 

امام علی

رهزیرآندرختیروكهاوگلهاىبردارد 1


نیز در این نامه به ت سی بر بزرگان و الگوگیری از آنها ت کید کرده و فرموده است:

صي ِتيُ ْقيو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُعلَي َُمياُ
ُاعل َْم َُياُب ََّ َّيُ َأ َّنُ َأ ََ َّ
ب َُماُ َأ ْن َتُآخ ٌذُ ِب ُِإل ََّيُم ْن َُو َّ َ َ ِ
ىُاه َُوُاَل ْقت َصيار َ
َو ْ
ون ُِمن ِ
ِ
ون ُِم ْنُ َأ ْه ِ
ِ
يُ؛
يل َُب ْي ِت َُ
ُالص ِالِ َ
ُآباِ َ
ُعل َْي َ
َف َر َض ِ
اُم َض َ
ُاه َ
ُ َُو َّ
ُعل َْي ُاْلَ َّول َ ْ َ
ُُ َوُاْلَ ْخذُب َم َ
بدان ای فرزند که بهترین و محبو ترین هیزی کیه از ایین انیدرز فیرا میگییری ،تیرس از
خداست و اکتفا به آنچه بر تو واجب ساخته و گرفتن شیوهای که پیشینیانت ،یعنی نیاکانیت
و نیاان خاندانت ،بدان کار کردهاند.

هر اندازه الگوها از کماط بیشتری برخوردار باشند ،دایره ت ثیر آنها در الگوپذیر بیشیتر اسیت .بیر
این اساس امیرالمؤمنین  ،مؤمنان را به پیروی از اهلبیت پییامبر
است:

سیفارش کیرده و فرمیوده

خرجيوكُ ِ
ِ
مُوُا َّ ِبُِواَُُأثَيرهم ُفلَينُي ِ
ُولَينُ
مُمينُهي ًی َُ
انظرواُاَه َل َُبيتُنَ ِّبيكُمُ َف َ
واُسمتَهُ َ
الزمُ َ
َ
ُردیُ َف ِانُلَبي ُوا ُ َفال ِبي ُ ِ
واُوُانُنَهضيوا ُ َفانهضيواُوَُل َسي ِبقوهُمُ َفت ِ
ضيلِواُوُ
يِي ُوكُ ُِ
َ
َ
َ
َ
مُف َُ ً
َلَُُت َُأ َُّخرُواُعَّهمُ َفُت ِ
هلكوا؛ 2به خاندان پیامبرتان بنگرید و بدان سو که میروند ،برویید و پیی
َ
َ َُ َ
َ
آنان را بگیرید که هرگز شما را از راه رستگاری بییرون نخواهنید کیرد و بیه هالکتتیان بیاز
نخواهند آورد .اگر ایستادند ،بایستید و اگر برخاستند ،برخیزید .بر آنها پیشی مگیریید کیه
گمراه میشوید و از آنان پس نمانید که تباه میگردید.

 .1جالط الدین محمد مولوی بلخی؛ دیوان شمس ،غزط شماره ،563

.333
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 .5سایت تحلیلی خبیری عصیر اییران؛ «اگیر جنیگ  33روزه متوقیف نمییشید ،ارتیش رژییم
صهیونیستی متالشی میشد»؛  ،1398/07/09کدخبر.691591 :
 .6سعدی ،مصلح بن عبدالله؛ کلیام سعدی؛ تصحیح :محمدعلی فروغی؛ تهران :امییر کبییر،
1363ش.
 .7شریف الر؛ی ،محمد بن حسین؛ نهج البالغه؛ تصیحیح صیبحی صیالح؛ هیا اوط ،قیم:
هجرت1414 ،ق
 .8طباطبایی ،سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ها پنجم ،قم :جامعیه مدرسیین،
1417ق.
 .9مولوی بلخی ،جالط الدین محمد؛ دیوان شمس؛ تصحیح :فروزانفر ،تهران :صدای معاصیر،
1381ش.

آسیبشناسی دوره جوانی
*

مرمرسدرانینیا 

حجتاالسالم والمسلمین


اشاره

به همان اندازه که جوانان از لطافت و صفا برخوردارند ،به همان اندازه و بلایه بیشیتر در معیرض
مبتال شدن به آسیبهای گوناگونند .این قشر به دلیل بیتجربگیی و پیایین بیودن سین ،زودتیر از
دیگران از عوامل درونی و بیرونی ت ثیر میپذیرند و ناهنجاریها و نابسامانیهای اجتمیاعی را بیه
وجود میآورند .در ادامه مباح قبلی ،در این قسمت به شش آسیب از آسییبهای دوره جیوانی
که از نامه  31نهج البالغه استخراج شده است ،اشاره میکنیم.
عوامل و زمينههای بروز آسيبها

مت سفانه امروزه آسیبهای گونیاگون فایری ،اعتقیادی ،اخالقیی ،روحیی ،تربیتیی ،اجتمیاعی،
سیاسی و ...نسل جوان ما را تهدید میکند کیه پیشیگیری و بلایه درمیان آنهیا ،از اساسییترین
وظایف مربیان ،والدین و تمام افراد ،سازمانها و اداراتی است که بیا جوانیان میرتبط ،و متصیدی
امور آنان هستند .برای حل معضیالت و رفیع آسییبهای جیوان ،ابتیدا بایید زمینیهها و عوامیل
آسیبپذیری این قشر را شناسایی کرد که اکنون به مهمترین آنها اشاره میکنیم:
 .1فقر ایمانی

یای از عوامل آسیبپذیری و بروز ناهنجاری در جوانان ،اعتماد نداشتن به خدا در زندگی فیردی
و اجتماعی است .هه بسیار افرادی که با اصل خداشناسی ،اعتقاد به ح تعالی ،مبدأ عالم بیودن
ذات مقدس ربوبی و جاری بودن پیوسته تدبیر او مشالی ندارند ،اما ایین انیدازه از اعتقیاد بیرای
* عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.
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توحید کافی نیست .انسان موحد افزون بر توحید نظری ،بایید توحیید عملیی نییز داشیته باشید و
ت ثیرات آن اعتقاد و نظر بایید در اعمیاط و رفتیارش دییده شیود .توحیید عملیی در عملاردهیای
مختلفی بروز مییابد که از جمله آنها ،توکیل کیردن بیه خداسیت .از همیین روسیت کیه امیام
علی

در نامه خود به فرزند جوانش بر مو؛وع توحید و خداباوری و نقش آن در زندگی ت کیید

ٍ
َِ
َّکُ ل ِْجئ َه ِ
ورُكل َِّه ِ
ک ُِف ُاْلم ِ
َُ ِر ٍيز َُوُ
کُ َف ِإن َ
اُإلَ ُِإ ِله َ
ئُنَ ْف َس َ
اُإ َل ُكَ ْهف َ
کرده و فرموده اسیت« :ألْج ْ
ِ
يز؛ در تمام کارهایت ،خود را به خدا بسپار کیه اگیر هنیین کنیی ،خیود را بیه پناهگیاهی
ُع ِز ٍُ
َمان ٍع َ

مطمئن و نیرومند سپردهای».
امام

بر توکل به خدا در همه کارها و پناه بردن به او ت کید کرده است .هه بسیا میواردی کیه بیا

ابزار دنیوی قابل انجام است ،ولی همان موارد موجب گرفتاریهای بزرگیی میشیوند .افیزون بیر
ایناه در مواردی که ابزار و اماانات وجود دارد ،ت ثیرآن ابزار قطعی نیست و هه بسا این اماانیات
ت ثیر معاوس و متفاوت داشته باشند .در زندگی باید از همه سببها اسیتفاده کیرد ،امیا در عیین
حاط به هیچ سبب مستقلی از اراده ح تعالی به طور کامل اعتماد نارد؛ هناناه خداوند در قرآن

ُْ
َ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ ً
ُ َ َ
َ َّ
ْ
خرجا َو َی ْرزق ُه ِمن َح ْیث ال َیحت ِس ُب َو َمـن َیت َوكـل
کریم فرموده است« :و من یت ِ الله یجعل له م
َّ َ
ُ
َّ
َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ ِّ
َ ً 1
شیْ قدرا :هر کس بر خدا توکیل کنید،
َعلی الل ِه ف ُه َو َح ْس ُب ُه ِإ َّن الل َه َب ِالغ أمر ِه قد جعل الله ِلُل
ٍ
ِ

برای او کافی است؛ زیرا خدا بر کار خود مسیلط اسیت و بیرای هیر هییزی قیدری تعییین کیرده

است».
جوانی که به خداوند متعاط معتقد است و با حضرتش پیوند دارد ،هرگیز در ایین هسیتی پهنیاور
خود را تنها و منزوی نمیپندارد و همیشه سعی میکند تا از جاده انسیانیت خیارج نشیود .هنیین
فردی در سیختیها و مصیائب ،بردبیارتر و شیایباتر میشیود ،هیچگیاه بیه پیوهی و سیرگردانی
نمیرسد و به دلیل کرامت و ارزشی که برای خو یش در پیشگاه خیدا بیه دسیت آورده اسیت ،بیه
سوی بسیاری از معضالت اجتمیاعی نمییرود .کودکیانی کیه از اوط بیا ایمیان بیه خیدا تربییت
میشوند ،ارادهای قوی و روانی نیرومند دارند .از دوران کودکی ،رشید و با شهامت هستند و نتایج
درخشان ایمان از خالط گفتار و رفتارشان به خوبی مشهود است.
یوسف صدی
 .1طالق 2 :و .3

درس خداپرستی را از پیدر بزرگیوار خیود فیرا گرفتیه و در دامین پیدری هیون
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یعقو

پرورش یافت .بیرادرانش پیس از رفتارهیای خشین و ناراحتکننیده ،بیه فایر قیتلش

افتادند .یای از برادران پیشنهاد داد او را در جایی دور از هشیم میردم در هیاهی بیندازنید ،شیاید
کاروانی از راه برسد و او را از هاه برگرفته و با خود ببرد .بدین ترتیب به هدف خود کیه دور کیردن
او از پدرش بود ،برسند و از گناه کشتن یوسف

رهایی یابند .ابوحمزه از امام سجاد

پرسید:

ِ
ب؟؛ روزی که یوسف را برادرانش در هیاه افاندنید ،هنید
وُُأل َقوِ ُِف ُالج ُِّ
بنُكَ
َ
مُكانُيوسف َُي َ
«ا َ
ُ
كانُابنُ ِسعِ ِ
َّين؛ 1نه ساله بود».
ُس َُ
ساله بود؟» .حضرت در جوا فرمودَ َ « :

از کودک نه سالهای که در هنین و؛ع سخت و شرایط ناراحتکنندهای دهار شده ،جز ا؛طرا

و جزع انتظار دیگری نیست؛ ولی اثر عجیب و حیرتزای ایمان در این کیودک تیا آنجاسیت کیه
وقتی او را از هاه خارج کردند و به غالمی معامله نمودند ،یای از حضار به و؛عش رقت کیرد و
از روی رأفت و مهربانی گفت« :نسبت به این طفل غریب نیایی کنیید» .حضیرت یوسیف 7بیا
ان َُم َعُا ِ َِهُ َفل َْي َسُ َل ُغ ْر َب ٌُة؛ 2آن کس کیه بیا خداسیت،
اطمینان خاطر و آرامش روان گفتَ « :م ْنُكَ َ
گرفتار غربت و تنهایی نیست».

 .2ناپختگی

یای از موانع در مسیر تربیت و رشد جوانیان ،خیام بیودن و نیاپختگی آنیان اسیت کیه میتوانید
زمینهسییاز تصییمیمات عجوالنییه باشیید .انسییان در دورۀ جییوانی از نظییر جسییمانی و عواطییف و
احساسات ،رشد سریعی دارد؛ ولی قوای عقالنییاش مسییری آرام و مرحلیه بیه مرحلیه را طیی
میکند و در نهایت در سین  40سیالگی بیه سیر منیزط کمیاط میرسید .اگیر هیه کمآگیاهی و
نییز میفرماییدَ « :ج ْهيلُالشَّ ِ
يابُ

کمتجربگی جوان ،امری طبیعی است؛ هناناه امیرمؤمنیان

ور َُو ُِعلْم َُم ِْقور؛ 3ناآگاهی جوانیان پذیرفتیه و آگیاهی و دانیش آنیان نیاهیز اسیت» ،امیا
َم ِْذ ٌ
خوشبختانه یای از ویژگیهای جوانان ایین اسیت کیه همچیون زمینیی خیالی و مسیتعد ،تیوان
بذرپذیری و رشد و شاوفا کردن استعدادها را دارنید .امیام علیی

در ایین نامیه ایین مسیئله را

ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ِ
ييُ ٍ ُ َق ِبلَ ْتي ؛ و
گوشزد کرده و فرموده است« :إن ََّماُ َقلْبُُال َِْ َ ثُُ َكاْل ْرُُُال َْخال َية َُماُألْق َيُف َيهاُم ْن َُش ْ
 .1محمد بن علی صدوق؛ علل الشرایع؛

.73

 2مسعود بن عیسی ابیفراس؛ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر؛ ج ،1
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحکم و درر الکلم؛ ج ،1

.33
.372
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دط جوان همچون زمین کشت نشده است .هر هه در آن افانند ،بپذیرد» .جیوان در فصیل بهیار
زندگی که توانایی جسمی و روحی دارد ،باید از جهالت خویش کاسته ،بیر دامنیه آگاهیهیایش
بیفزاید .از این رو بر والدین الزم است در راه سعادت و نشان دادن پییچ و خمهیای راه کمیاط ،در
کنار فرزندان خود باشند و آگاهیهای الزم را در اختیار آنها قرار دهند.
انسانها و بهویژه برخی جوانان ،به دلیل احاطه نداشتن بر قواعید عیالم ،اگیر بیا میواردی مواجیه
شدند که به نظرشان توجیه و تحلیل صحیحی نداشت ،گستاخانه زبیان بیه اعتیراض گشیوده و از
این موارد به عنوان خلل در نظام هستی یاد میکنند .امام
بهخصو

در رهنمیود خیود بیه همیه اقشیار و

جوانان هنین گوشزد میکند که نباید توقع داشته باشند همه مجهوالت برای آنهیا در

لحظهای روشن و آشاار گردد .دانستن بسیاری از امور در گرو گذشت زمان و بارور شیدن نهیاط
َّيکُ َأ َّول َُمياُ
اندیشه و استعداد آدمی است؛ هناناه امام نیز به فرزنیدش فرمیوده اسیتَ « :فإن َ
ور]ُوُ َِير ُِفي ِ ُرأيکُوُي ِ
خ ِلقتُ ِب ِ ُج ِ
ِ
ِّمتُ َوُماُ َأك َثرُماُ َ َ ِ َ ِ
ضي ُّل ُِفيي ِ ُ
اه ً
َ
َ
َ َ َ َ
َ َ
َلُث َّمُعل َ ُ َ
جهلُم َنُاْلمرُ[اْلم َ َ َّ َ
ِ
ِ
ک؛ تو در خلقت نخستین ،جاهل بودی و سپس تعلیم یافتی و هیه زییاد
کُث َّمُ بصرِ َُبِ َ ُ َذل َُ
َب َصر َ

است آنچه نمیدانی و رأی تو در تحیر میماند و بیناییات در آن گم میشود .سیپس آن را بعید از

ِ ِ
ِ
اَ ِم ْل َُعل َُج َهال َِت َُُ ِب ُِ؛ اگیر در
ُ َُش ُْ ٌ ُم ْنُذل َ
ُعل َْي َ
ُُ َف ْ
آن میبینی» .سپس میفرمایدَ « :فا ْنُا َْشكَ َل َ
فهم حادثهای به مشال افتادی ،آن را بر نادانی خود حمل کن تا آرام آرام بتوانی نظری بیه رازهیای

عالم بیندازی».
این عالم با تمام معادالتی که در آن جاری است ،توسط خداونیدی میدیریت میشیود کیه علییم
مطل است و هیچ خأل و نقصی از آن جهت در آن نیست .بنابراین انسان بایید متوجیه باشید کیه
ابتالئات دنیا ،گستردهتر از آن است که راز همگی آنها برای او روشن شود و بر همه آنها احاطیه
پیدا کند ،ولی میتواند متوجه شود که هیچ یک از این ابتالئات ،از میدیریت حایمانیه پروردگیار
عالم بیرون نیست.
 .3کاهش آستانه تحمل

بیصبری ،عجله داشتن ،بیقراری ،تسلیم انواع وسوسهها شیدن و برخورد هیجانی با مسیائل ،از
ویژگیهای دوره جوانی است .نوجوانان و حتی جوانان در دنییای «درخواسیت و پاسیخ فیوری»
بزرگ میشوند .این در حالی است کیه انسیان در برابیر مشیاالت ،مصیائب و سیختیها دو راه
بیشتر ندارد« :صبر و استقامت و ثبات نفس در مشیاالت و شیاایت نایردن در نیزد خلی » و
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«تشو یش خاطر و به هم زدن آرامش و شاایت» .اگر کسیی راه اوط را انتخیا کنید ،بیه آرامیش
میرسد و پاداش و ثوا صبر را دریافت میکند؛ اما اگر فردی راه دوم را انتخا کنید ،افیزون بیر
عذا روحی و تشو یش خاطر ،از اجر و پاداش صبر نیز محروم خواهد شد .از ایین روسیت کیه

ِ ِ
ُالص ْبرُ َأ ْهلَ َك ُال َْج َزُِ؛ 1کسی کیه صیبر او را نجیات ندهید،
امام علی میفرمایدَ « :م ْنُل َْمُي َّْج َّ
بیصبری او را هالک خواهد کرد».

موالنا میگوید:

گفتلامانصدرهمنیكودمیاسمت  

كهپ اهودافمهرجاغممیاسمت 





صدرراراحمققمرینكمرداىفمالن  




صممرهممزارانكیمیمماحممقآفریممر  


امام علی

آخممروالعصممرراآنگممهرخمموان 
2

كیمیاییهمچموصمدرآدمنریمر 


در نامه خود ،به صبر در مقابل نامالیمات زندگی سیفارش کیرده و فرمیوده اسیت:

«عودُنَ ْفسکُالتصبرُعلَ ُالْم ْكر ِ
يق؛ خویشیتن را بیر اسیتقامت در
وِ َُو ُِن ِْ َمُالْخلقُالتَّ َصُبُّر ُِف ُال َِْ ُِّ
َ ِّ ْ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َ
برابر مشاالت عادت ده که استقامت و شایبایی در راه ح  ،اخیالق بسییار نیایویی اسیت» .از

این سخن امام

دو ناته مهم را میتوان برداشت کرد:

« .1تصبر» با «صبر» متفاوت است .اگر خویشتنداری به سهولت و آسانی در انسان تحق یابد،
3

به آن «صبر» و هر گاه فرد خود را با زحمت و مشقت بدان وادار سازد« ،تصبر» میگویند.
ً
 .2لزوما نباید تمام اماانات رفاهی و آسایشی را در اختیار فرزندانمان بگذاریم؛ زیرا نوعی تنبلیی
و سستعنصری را در میان آنها ترویج میدهیم .اگر هه فراهم کردن آسایش و اماانات رفیاهی
خانواده جزو مسئولیتهای مردان اسیت ،امیا نبایید بیا اجابیت بیهیون و هیرای خواسیتههای
فرزندان ،زمینه راحتطلبی آنان را ایجاد کرد.
 .4خيالبافی

تخیلگرایی از نوجوانی آغاز میشود تا حدود زیادی در رفتیار و مینش جوانیان تی ثیر میگیذارد.
جوانان با علم به نبودن واقعیتهای دنیای خارج در عالم خیاط ،به آن رو میآورنید؛ زییرا در ایین
 .1محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ حامت .189
 .2جالط الدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر سوم ،بیت ،1852
 .3احمد دیلمی؛ اخالق اسالمی؛
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شرایط ،به نوعی آرامش نسبی دست مییابند .تخیالت در صورتی موجب تقو یت نیروی ذهین و
اندیشه و بروز خالقیتهای هنری ،فاری و عملی میشود که به آن جهت بخشید.
اگر هه آرزو ،مایه حیات و حرکت است؛ اما اگیر بیه صیورت آرزوی دور و دراز درآیید ،بیدترین
عامل انحراف و بدبختی است .از همین روست که در روایات انسان را از آن بر حیذر داشیتهاند؛
هناناه امام علی فرموده است« :إنَّماُ َأ َخا ُعلَيكمُاثَّ ِ
ِ
ُأماُا ِّ َبياُِ
َ َ
انُ:ا ِّ َ
ُاله َو َ
باِ َ
َ
یُوُطو َلُاْلَ َمل َّ
1
ِ
الهویُ َفيص ُّ ُع ِنُالِ ِّقُوُ َأماُطولُاْلَم ِلُ َفي ِ
َّس ُالخ َرة؛ من بر شما از دو هیز میترسیم :پییروی
َ َ َ َّ
َ
ََ َ
پیروی هیوس ،از حی بیاز مییدارد و آرزوی دراز ،آخیرت را از ییاد
زوی دراز؛ زیرا ِ
از هوس و آر ِ
میبرد» .آن حضرت در این نامه با طرح اعتماد به آرزوهای واهی ،فرزندش را از آن برحذر داشته
ِ
اُب َض ِاِعُالََّّ ْوكَ ؛ زنهار از تایه کیردن بیه آروزهیا
و فرموده است« :ايَّ َ
اك َُوُاَل ِّكَا َل َ
ُعلَ ُالْم ََّ ُ َفإن ََّه َ
که آرزو ،سرمایه کمخردان است».
آیتالله جوادی آملی ،یای از مصادی بارز و کامل اینگونه آرزوپروری و خیاطبافی را در این آیه
َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ ُ َّ َ ً
اما َّم ْع ُد َودة 2 :گفتند :هرگز آتش به تین
شریفه میداند که میفرماید« :و قالوا لن تمسنا النار ِإال ای
ما نخورد ،جز روزهایی هنید» .نیزوط نعمتهیا و الطیاف بییکیران الهیی سیبب شیده بیود تیا
بنیاسرائیل میرور شوند و گمان برند که نزد خدا خیلی عزیز هستند؛ بهخصیو کیه میگفتنید:
َ
َ
«ن ْح ُن أ ْبن ُاْ َّالل ِه َو َا ِحب ُاْ ُه 3:ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم» .آنان معتقد بودند خیدا فرزنیدان
و دوستان خودش را به جهنم نمیبرد .اگر کسی از بنیاسرائیل گناه خیلی بزرگی هم انجام دهید،
تنها هند روزی ممان است عذا شود؛ ولی باالخره نجات خواهید یافیت .از ایین رو بیود کیه
َْ َ
مان ُّی ُهْ 4:این ،آرزوی باطلشان است» .بیه راسیتی آنهیا بیه هیه دلیلیی ایین
قرآن فرمودِ « :تلك أ ِ
ً
حرفها را میگفتند و هقدر اطمینان داشتند کیه واقعیا بیه سیعادت خواهنید رسیید و از عیذا
5
نجات پیدا خواهند کرد؟
 .5نگرانی از معيشت

رزق و روزی ،یای از نیازهای اساسی انسان ،و ترس از آینده و هگیونگی تی مین «روزی» ،ییک
 .1محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ خطبه .42
 .2بقره.80 :
 .3مائده.18 :
 .4بقره.111 :
 .5ر.ک :محمد تقی مصباح یزدی؛ پند جاوید؛ ج ،2

.97
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نگرانی عمومی است .اگر این نگرانی از حد متعارف نگیذرد ،عامیل تحیرک بیرای کسیب روزی
است؛ اما اگر افزایش یابد و از حد معموط بگذرد ،به افزایش تنیدگی و فشار روانی منجر میشیود
و ر؛ایت از زندگی را به مخاطره میاندازد .اگر هه انسان باید آیندهنگر باشد و تنها به فار امیروز
نباشد ،اما باید توجه داشت که دلیل تدبیر و دوراندیشیی بیا نگرانیی از آینیده تفیاوت دارد .از ایین
روست که امام علی در نامه خود ،یقین و اطمینان را شیاه کلیید موفقییت و غلبیه بیر نگرانیی
ُر ْز َق ِ
ُ:ر ْز ٌقُ َ ْطلبي َُو ِ
يان ِ
ُاعل َْمُياُب ََّيُالر ْزق ِ
ک؛
ُر ْز ٌق َُي ْطلبي َُ
دانسته و به فرزندش فرموده استَ « :و ْ َ َّ ِّ
بدان ای فرزند که روزی بر دو گونه است :یای آناه تو آن را بطلبی و یایی آنایه او در طلیب تیو
باشد و اگر تو نزد او نروی ،او نزد تو آید».
خداوند متعاط بر اساس اصل مصلحت ،اندازه روز ِی انسان تالشگر را معین ساخته و رسیدن آن

را تضمین کرده است .باور این واقعیت ،سبب راحتی و آرامیش انسیان و لیذت بیردن بیشیتر او از
زندگی میشود .امام صادق

ِ
ُالر ْزق َُم ْقسيوماًُ َفيال ِِْ ْرص ُِلمياذا؛ 1اگیر
فرموده استَ « :وُا ْن َ
ُكان ِّ

خداوند تبارک و تعالی روزی را به عهده گرفته است ،پس اندوه تو برای هیست؟».
 .6نداشتن اعتدال

صراحت و شجاعت در گفتار ،از دیگر ویژگیهای نسل جوان و امری پسندیده و مطلو اسیت،
اما باید مواظب بود که این امر به بیاحتیاطی نینجامد .مت سفانه گاهی شیاهد اقیداماتی از سیوی
جوانان هستیم که میتوان از آن به عنیوان تهیور و بیاحتییاطی ییاد کیرد .یایی از اصیوط مسیلم
عقالنی ،احتیاط و دور اندیشی است .پیامبر اسالم

امور زندگی اعم از دینی و دنیایی را به سه

ِ
کُ
قسمت تقسیم کرده و فرموده استَ ََ « :
ير َ
يي َنُ َذل َ
يي ٌن َُوُشيب َه ٌ
يکُ َف َم ْ
َل ٌل َُب ِّي ٌن َُو َ
َُ َر ٌاُ َُب ِّ
ات َُب ْ
ينُ َ َ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َک ُِم ْن ََُ ْيثَُلَ َُي ِْلَيم؛
بُالْم َُِ َّر َمات َُوُ َهل َ
ُار َكَ َ
الشُّ ب َهاتُنَ َجاُم َنُالْم َِ َّر َمات َُو َُم ْنُ َأ َخذَ ُ ِبالشُّ ب َهات ْ

امور سهگونه است :حالط وا؛ح و روشن و حرام آشاار و بدون ابهام و اموری کیه مییان ایین دو
مردد است .هر کس شبهات را ترک کند ،از محرمات نجات مییابد و هر کس به شیبهات اقیدام
کند ،مرتاب محرمات میشود و ندانسته هالک و نابود میگردد» .امام علی

با اشاره بیه ایین

يإنُا ْلكَ َّ ِ
ِ
ِ
کُعن َُط ِر ٍ
يرُِةُ
َُ ْي َُ
يت َ
ُضيَللَتَ ُ َف َّ
ييق ُِإذاُخ ْف َ
يفُع َّْي َ َ
ناته به فرزندش فرموده استَ « :أ ْمس ْ َ ْ
 .1محمد بن علی صدوق؛ االمالی؛

.56

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1
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الضَللَُ ُِةُ َخير ُِم ْنُرك ِ
وال؛ از رفتن به راهی که ترس و وحشت گمراهی در آن نهفته اسیت،
وبُاْلَ ْه ُِ
َّ
ٌْ

خودداری کن؛ زیرا پرهیز از ورطه سرگردانی و گمراهی ،بهتر از گرفتار شدن در مشیاالت و فیرو
افتادن به گردا وحشتهاست».
مت سفانه بعضی از جوانان با سادهترین شایعات بازی میخورند ،بیا همیان شیایعات وارد مییدان

میشوند ،نظر میدهند و قضاوت میکنند .گاهی انتشار یک خبر غیر واقعی در فضای مجازی و
بازپخش آن بدون تحقی توسط جوانان پرشوری که اغلب نیز معتدط نیستند ،هنان عرصیه را بیر
جامعه تنگ میکند که در فضای واقعی جامعه برخوردهای بسیار زشیت و تلخیی رخ میدهید.
شهادت طلبه شهید مصطفی قاسمی ،نمونهای از اینگونه بیازی خیوردن جوانیان اسیت .انتشیار
خبری غیرواقعی در فضای مجازی ،آنگونه جوان قاتل را تحریک کرد که بدون هیچگونیه تحقیی
و جستجو درباره خبر ،دست به اسلحه برده و انسیان مظلیوم و بیگنیاهی را بیه شیهادت رسیاند.
ایجاد یک جو متشنج و ناآرام در میان مردم ناشی از آلودگی فراوردههای لبنی که توسط بسیاری از
جوانان در فضای مجازی بازپخش شید ،نمونیه دیگیری از ایین بازیخوردنهیا و قضیاوتهای
عجوالنه است.
از همین روست که امام الموحدین

به فرزند خود ت کید میکند تا نسبت به مو؛وعی اطمینان

ندارد ،اقدامی انجام ندهد .این ناته بسیار مهمی است که جوانان باید همیشه به خاطر بسپارند و
تا وقتی همه ابعاد یک مو؛وع برایشان روشن نشده است و خطر گمراهیی در مقابلشیان وجیود
دارد ،اقدامی انجام ندهند و از خدا بخواهند راه را برایشان روشن کند.
وظیفه اساسی همگان در شرایط ظهور فتنه که ههره حقیقت پوشیده مانده و باطل با مخفی کردن
هویت خود اذهان را مشوش نموده ،کسب بصیرت و آگاهی است .اگر انسیان در شیرایط وقیوع
فتنه ،صاحب بصیرت و ادراک عمی باشد ،در دام فتنیهگران نمیافتید؛ امیا اگیر کسیی قیادر بیه
تشخیص ح و باطل نباشد ،بنا بیر فرمیایش امیام علیی
ناشناخته که آینده روشنی ندارد ،پرهیز کند.

بایید از ورود بیه مسیائل و راههیای
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جایگاه کار و اشتغال در آموزههای اسالمی
حجتاالسالم والمسلمین علیر ا انصارى


*

اشاره

کار و اشتیاط ،از عناصری است که برای پیمودن مسیرهای رشید میادی ،روانشیناختی ،معنیوی،
اجتماعی و اخالقی ،نقشی بنیادی دارد .کار و تولید برای ادامه زندگی و بقیای جامعیه ،؛یرورتی
اجتنا ناپذیر دارد .ملتی که اهل کار ،تالش و نوآوری باشد ،ثروتمند است و تحریم اقتصادی بر
آن ت ثیر ندارد؛ اما جامعهای که آحاد آن بیانگیزه ،تنبل ،مصرفگرا و بیاار باشند ،جامعهای فقییر
و وابسته است .اشتیاط و کار میتواند زمینه آسیبهای اجتماعی ،اخالقی ،روانشناختی و امنیتیی
را تنزط بخشد؛ اما جامعه فقیر و بیاار ،امنیت ملی و اجتماعی نخواهد داشت 1.هنین جامعیهای
در برابر تحریم اقتصادی ،قدرت مقاومت ندارد .از همیین روسیت کیه رسیوطخیدا

فرمیود:

«اللَّهمُُ ِإ ِّنيُُ َأعوذُ ِب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن؛ 2بیار خیدایا! مین از
يب ُِ
َ
َ
ُُُم َنُُال َْه ُِّمُ َوُال َِْ َزنُُ َوُال َِْ ْجز َُوُا ْلكَ َسلُُ َوُالْب ْخلُُ َوُالْج ْ

هم و غم و ناراحتی و ناتوانی و تنبلی و بخل و ترس به تو پناه مییبیرم» .ایین نوشیتار مییکوشید

جایگاه کار و اشتیاط در آموزههای اسالمی را تبیین نماید.
الف) اهميت کار و اشتغال

اسالم به سرمایه و تولید ثروت ،نگاه ویژهای دارد .کشیورهای اسیالمی بیرای پیشیرفت و داشیتن
نقش بسزایی در عرصه بینالملل ،به همین مو؛وع بیشتر از مو؛وعات دیگر نیازمندند .بسییاری
از تحریمهای کشورهای استاباری ،به سبب عدم تالش هر هه بیشتر در اقتصیاد اسیت؛ از ایین
* کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلییی.
 .1علی احمد پناهی؛ اشتغال زنان با تأکید بر آسیبها و اولویتها؛
 .2محمد بن علی صدوق؛ ٌ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج.335 ،1
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رو در آموزههای دینی مردم به درآمدهای مجاز و کسب حالط تشیوی شیدهانید و کیار ،در تیراز
عبادت خداوند و در ردیف مجاهدت در راه خدا معرفی شده است .پیامبر اعظم

میفرمایید:

اُطلَبُال َِْ ََل ُِل؛ 1عبادت هفتیاد جیزء دارد و بهتیرین جیزء آن ،طلیب
ونُُج ْز اًُ َأ ْف َضل َه َ
«َُال ِِْ َب َادة َُس ْبِ َ

ِ ِ
ُاهُعزُوُج َّلُماُيك ُّفُ ِب ِ ِ
ِ
ِ
ُع َيالَي ُ
يُي ْطلبُم ْنُ َف ْضل ِ َ َّ َ َ َ َ
حالط است» امام ر؛ا نیز میفرمایدَُ« :الَّذ َ
يل ِ
ِِ ِ
َ ِ
َ
ل؛ 2کسی که در طلب روزی میکوشد و فضل خدا
ُج َُّ
يُس ِب ِ ِ
ُع َّز َُو َ
ُاه َ
أ ْع َظمُأ ْجراًُم َنُالْمُ َجاه ُف َ

را میجو ید تا مخارج اهل و عیاط خود را کفایت کند ،اجر و پاداش او از مجاهید راه خیدا بیشیتر

است» .همهنین تالش در راه ت مین معاش خانواده و کسب روزی حالط را در ردیف انبییاء قیرار

داده و میفرماید« :منُُ َأكَلُُ ِمنُُكَ ِّ ُي ِ ُُِِيكيونُُييوُُُال ِْقيام ِ
ية ُِفييُُ ِعي َ ِاد ْ ِ ِ ْ
ابُُ
يو َ
َ ْ َ ْ
ُاْلَ ْنب َييا َُو َُيأخيذُثَ َ
َ ْ َ َ َ
َ َ
ْاْلَ ْن ِب َيا ُِ؛ 3هر کس از محصوط تالش خود ارتزاق کند ،در روز قیامت در ردیف انبیاء قرار میگییرد

و پاداش انبیاء را میگیرد» .به خاطر اهمیت کسب و کار است که رهبران الهی کار مییکردنید تیا

؛من ت مین نیازهای مالی ،فرهنگ کار در جامعه نهادینه شود.
این بایستگی بدان جهت است که ایجاد جامعه توانمنید اقتصیادی و تی مین نیازهیای اقتصیادی
خانواده ،به تالش افراد جامعه و سرپرست خانواده نیاز دارد؛ از این رو پیشوایان ما در قالیبهیای
را دیدم کیه مقیداری

مختلف در صدد نهادینه کردن این فرهنگ بودند .فردی میگو ید« :علی
ً
خرما خریداری کرده و خود شخصا آن را بر دوش گرفته بود و میبرد .جلو رفتم و عیرض کیردم:
ای امیرالمؤمنین! اجازه بده من به جای شما این بار را حمل کنم .فرمودَُ :ابوال ِِْ ِ
يقُ ِب َِ ْم ِلي ُِ؛
ييالَُُا ََ ُّ

سرپرست اهل و عیاط ،شایستهتر است که خود بار زندگی را به سوی خانهاش حمل کند» 4.مقام

معظم رهبری در این زمینه میفرماید:
من به کارگران سفارش میکنم کیه در هیر بخشیی و در هیر جیایی مشییوط کیار هسیتند ی
کارگاههای بزرگ ،کارگاههای کوهک ،کارهیای دسیتی ،کارهیای ماشیینی عظییم ،کارهیای
کشاورزی و روستایی ی این روزها را روز کار بدانند؛ ایین دوران را دوران کیار جیدی تلقیی

 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج، 5
 .2همان،

.78

.88

 .3آقا حسین بروجردی؛ جامع أحادیث الشیعة؛ ج،22
 .4مسعود بن عیسی أبیفراس؛ مجموعه ورام؛ ج ،1

.290
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کنند و کار را هم عبادت بدانند .این کاری که شما برای توسعه و پیشرفت کشور مییکنیید،
یک عبادت قطعی است.

1

ب) نکوهش سستی در کار

اسالم در کنار تشوی به کسب و کار ،کسانی را که تنبلی میکننید و بیه کسیب و کیاری مشییوط
نمیشوند ،ناوهش کرده است .رسوط اعظم

ينُُ َأ ْل َقي ُُ َكلَّي ُُ َعلَي ُُ
يون َُملِْ ٌ
فرمودَ « :ملِْ ٌ
يونُُ َم ْ

الََّّا ؛ 2ملعون است ملعون است کسی که مخارج خود را بر گردن دیگیران بینیدازد» .در برخیی
روایات اهمیت کار تا آنجاست که بعد از وجو نماز که ستون دین است ،به وجو کیار اشیاره

شییده اسییت .بنییابراین اگییر کسییی کییار نانیید ،واجبییی را تییرک کییرده اسییت .امییام صییادق
رسوطخدا

از

روایت میکندَ « :طلَبُُا ْلكَ ْس ِبُُ َف ِر َيض ٌة َُب ِْ َ ُا ْل َف ِر َيض ُِة؛ 3پس از نماز واجیب ،کسیب

و کار واجب اسیت» .از همیین روسیت کیه ائمیه ،:مسیلمانان را از بیایاری و تنبلیی بیر حیذر
اهُي ْب ِغ ُُكَ ْث َير َةُالََّّ ْيو ُُُِ َوُكَ ْث َير َةُا ْل َف َيرا ؛ 4خیوا زییاد و
میداشتند .امام باقر میفرمایدِ « :إ َّنُُ ِ َُ
بیااری زیاد ،مورد غضب خداست».
مت سفانه امروزه برخی از جوانان ،به بهانههای مختلفی مانند سختی کار و در شی ن خیود ندییدن
برخی کارها ،فقط به دنباط کارهای دولتی و اداری هستند و منتظرند تا در ادارات استخدام شیوند؛
این در حالی است که رهبران ما سختترین کارها را انجام میدادند؛ زیرا میدانستند که بیایاری
و کمکاری ،موجب فروپاشی خانواده میشود؛ هناناه امروزه برخی از طالقهیا ناشیی از فقیر و
بیااری است .در روایتی آمده است:
روزی فردی امام باقر

را دید که سخت مشیوط کار بود و در اثر شیدت کیار عیرق کیرده

بود .با خود گفت :بعید است این مرد جانشین امیام سیجاد

باشید .هقیدر حیریص بیه

دنیاست که این انیدازه خیود را در راه آن بیه زحمیت انداختیه اسیت! بیه منظیور موعظیه و
نصیحت ،به حضورش رفت و به حضرت گفت :خدا تو را اصالح کند ،تو از بزرگان قریش
 .1بیانات در دیدار معلمان و کارگران.1369/2/12 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2304

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4
 .3محمد باقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،100
 .4همان ،ج ،73

.180
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هستی .در این ساعات گرم و آتشین روز ،خود را برای دنیا به زحمت انداختهای؟! اگر اجل
فرا رسد ،جوا خدا را هه خواهی داد؟! حضرت فرمود :اگر مرگ در این حاط فرا رسد ،بیه
خدا قسم من در حاط اطاعت خدا هستم و به این وسیله میخیواهم خیود را از منیت تیو و
مردم حفظ کنم .مرد گفت :من میخواستم تو را موعظه کنم ،ولی تو من را موعظه و هدایت
نمودی.

1

این روایت ناات بسیار خوبی را به جامعه ارائه میکند؛ ایناه حضرت کیار را اطاعیت خداونید
میداند و آن را مایه افتخار و بندگی معرفی میکند .حضرت برای تصحیح اندیشه افیراد در میورد
ارزش کار قسم یاد میکند ،در حالی که ائمه :به شدت از قسم خوردن پرهیز میکردنید .بنیابراین
جوانان باید سیره امامان :را الگو قرار دهند و سختیهای کار را تحمل کنند تیا بتواننید مشیاالت
اقتصادی خانواده را به درستی مدیریت کنند .در روایتی آمده است:
روزی شرایط مادی زندگی به اندازهای بر امام علی

تنگ شد که دهار گرسنگی شدید گردیید.

از خانه بیرون آمد و به جستجوی کار پرداخت .وقتی در مدینه کار پیدا نارد ،تصیمیم گرفیت بیه
حوالی مدینه برود تا شاید در آنجا کار پیدا شود .به آنجا رفت و زنی را دید که خاک را الیک کیرده
و منتظر کارگری است که آ بیاورد و آن را گل نماید .علی

با او صحبت کرد و پیس از توافی

درباره مزد کارگری ،حضرت مشیوط آ کشیدن از هاه و آماده کردن گل بیرای سیاختمان شید و
در پایان کار ،مزد خود را که مقداری خرما بود ،از آن زن گرفیت و بیه مدینیه بازگشیت .وقتیی بیه
رسید ،ماجرا را بیان کیرد .پییامبر

محضر رسوطخدا

خوردند و گرسنگی آن روزشان برطرف گردید.

2

و علیی

بیا یایدیگر از آن خرمیا

وظيفه دولت

دولت باید زمینه اشتیاط جوانان را فراهم کند .نبود شیل ،آسییبهای متعیددی را بیه دنبیاط دارد.
برخی جامعهشناسان معتقدند اگر هه بیااری مخصو

کشور ما نیست ،اما مت سفانه در کشیور

ما به دلیل کمکاری سبب شده اغلب جوانان بدون شیل باشند .بیااری نیز به عنوان امالفسیاد در
بیشتر جرایم ریشه دوانده است و آسیبهایی را به دنباط داشته که یای از آنهیا ،طیالق و تبعیات
 .1محمد باقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،103
 .2همان ،ج ،41

.33
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منفی پس از آن است .جمعیت فعاط کشور بین  15تا  59ساط دارند ،اما اکنون 3 /5میلیون جوان
بیاار داریم .این آمار خطرناک روز به روز ،رو به فزونی است که تهدید بزرگیی بیرای نسیلهیای
آینده خواهد بود.

1

یای از بهترین راههای ایجاد کار ،مهارتافزایی است .اگر دولت با اتخاذ سیاستهای روشیمند،
مهارتافزایی کند ،جوانان جذ بازار کار میشوند؛ هنانچه ایین رویایرد یایی از موفی تیرین
روشهایی است که دولتهای پیشرفته انجام دادهاند .برای مثاط افزایش تولییدات در عرصیههای
مختلف ،میتواند سبب افزایش کار و اشتیاط شود؛ زیرا تولید یایی از مهیمتیرین ثمیرات کیار و
تالش است و نقش تعیینکنندهای در امنیت اقتصادی و به دنباط آن امنیت روانی جامعه دارد .اگیر
این مس له در مسیر معیشت خانواده و ؛روریات جامعه قرار گیرد ،ارزش مضاعف یافتیه و ثمیره
آن ،رفع وابستگی اقتصادی به دیگران است .نگاهی به برنامههای اقتصادی پیامبر

بیهوییژه در

مدینه ،گویای آن است که حضرت با هوشمندی ،برنامهریزی اقتصادی دقیی داشیته اسیت کیه
یای از مهمترین راهاارهای اقتصادی آن حضیرت ،مهیارت افیزایش و گسیترش فعالییتهیای
کشاوری است .کشاورزی افزون بر اشتیاط و رفع بحران بیااری ،در ت مین مواد غیذایی اهمییت
فراوانی دارد و در روایات ،به یای از بهترین و محبو ترین شیل پیامبران معرفی شده است.

2

ج) آثار مثبت کار و تالش

در آموزههای دینی ،کار و تالش آثار مهمی در عرصه فردی ،خانوادگی و اجتماعی دارد که برخیی
از آنها عبارتند از:
 .1پاداش معنوی و اخروی

کار و تالش ؛من اثرات فراوان بر زندگی دنیوی آدمی ،بر زندگی اخروی او نییز اثرگیذار اسیت و
موجبات رستگاری او را فراهم میآورد .هناناه در روایتی آمده است:
هنگامی که پیامبر خدا

از جنگ تبوک بر میگشیت ،سیعد انصیاری ،یایی از کیارگران

مدینه به استقباط آن حضرت آمد .وقتی رسوطخدا

با او دست داد ،لمس دستهای زبر

 .1خبرگزاری دفاع مقدس؛ «بیااری؛ شاهراه اصلی معضالت و ناهنجاریهای اجتماعی»؛ .1395/03/24
https://defapress.ir/fa/news/87329

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،10

ِِ ِ
ِ
ُالض ْرِ .»...
يُالز ْرُُُِِ َو َّ
ُج َِ َلُ َأ ْر َز َ
اقُ َأ ْن ِب َياِ ُف َّ
ُاه َ
« :370إ َّن ِ َ
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و خشن مرد انصاری حضرت را تحت ت ثیر قرار داد .حضرت از او پرسید« :هرا دستان تیو
این طور خشن شده است .آیا ناراحتی خاصیی بیه تیو رسییده اسیت؟» .عیرض کیرد« :ییا
رسوطالله! خشونت و زبری دستان من بر اثر کار با بیل و طنا اسیت کیه بیه وسییله آنهیا
زحمت میکشم و مخارج خود و خانوادهام را ت مین میکنم» .پییامبر اکیرم

1

دسیت او را

بوسید و فرمود« :این دستی است که آتش جهنم آن را لمس نخواهد کرد».
َ ِ ِ ِ ِ ِ
اهُ ِب َأع َظمُُ ِمنُُ َغ ُو ِ ُُِي ْطلبُُ ِلولَي ِ ُُِِو ِ
ُع َي ِالي ُُِ
َ
َ
امام علی میفرماییدَ « :ماُ َغ ْ َوةُأ ََ ك ْمُُفيُُ َسبيلُُ ِ ُ ْ َ ْ ْ َ َ
َماُي ْص ِلِهم؛ 2هیچ تالش صبحهنگامی در راه خدا ،به فضیلت کار در جهت رفاه و آسایش فرزند

و خانواده نیست» .پییامبر گرامیی اسیالم

 ،کیار و تیالش در راسیتای روزی و رزق حیالط را

ِ
اتُُ َم ْغفيوراًُ
اتُُ َك ًّاَلُم ْنُُ َطل َِبُُال َِْ ََل ِلُُ َب َ
همرتبه آمرزیدهشدگان معرفی میکند و میفرماییدَ « :م ْنُُ َب َ

لَ ؛ 3هر که شب را خسته از طلب حالط بگذراند ،آمرزیده شده است».
در روایتی آمده است:

مردی به محضر امام صادق

آمد و گفت« :من دنیاطلب هستم و دوست دارم بیه طیرف

دنیا بروم و از مواهب دنیا بهرهمند شوم» .امام صادق

فرمیود« :منظیورت از طلیب دنییا

هیست؟» عرض کرد« :منظورم ت مین معاش خود و خانوادهام و صله رحم ،صدقه ،حیج و
َيبُُ
فرمود« :ل َْي َسُُ َهذَ َ
اُطل َ

عمره به وسیله آن مالی است که به دست آوردهام» .امام صادق
4
اُطلَبُُ ْال ِخ َرُِة؛ این طلب دنیا نیست ،بلاه طلب آخرت است».
ال ُُّ ْن َياُ َهذَ َ

 .2افزایش موقعيت اجتماعی

از منظر قرآن ،تحوالت جوامع بشری مبتنی بر عملارد و کار مردم است .در تاریخ هر جا تیییر و
تحولی ،هه مثبت و هه منفی رخ داده است ،در عملارد مردم ریشه داشته است .ایین انسیانهیا
هستند که تعیین میکنند هه سرنوشتی داشته باشند .هیر پییروزی و شاسیتی کیه رخ مییدهید،
نتیجه رفتار انسانهاست .بنابراین یای از عوامل مهم عزتمندی ،کار و تالش اسیت؛ زییرا سیبب
 .1علی بن محمد ابناثیر؛ اسد الغابة فی معرفة الصحابة؛ ج ،2
وقال ِ
ُهذ ُِِي ٌ َُل َ َم ُّسهاُالََّّار».
َ َ

 .2نعمان بن محمد ابنحیون؛ دعائم اإلسالم؛ ج،2
 .3محمد باقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج،100
 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،5

ُاهُعليي ُوُآلي ُ
َ « :185ف َقبَّ َلُي َ ِ َُرسيول ِ ُِ
ُاهُصيل ِ

.15

2؛ محمد بن علی صدوق؛ األمالی؛
.72
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میشود که انسان به سوی دیگران دست دراز ناند .این در حالی است که بعضی تصور میکننید
برخی کارها بهویژه کارگری ،منزلت انسان را کاهش مییدهید؛ از ایین رو بیه دنبیاط شییلهیای
آبرومندی هستند .این نگاه هرگز قابل قبوط نیست؛ زیرا این رویایرد بیر خیالف سییره پییامبران و
است.

ائمه

در روایتی آمده است که خداوند متعاط به حضرت داوود

ِ
َّيُُ َ ْأكيلُ
فرمود« :ن ِْ َمُال َُِْ ْب ُل َْو ََُلُ َأن َ

ِم ْن َُب ْي ِتُال َْمال؛ تو بنده بسیار خوبی هستی ،اگیر از بییت المیاط ارتیزاق نمییکیردی» .حضیرت
داوود

به گریه افتاد و عرض کرد« :پروردگارا! هه کنم که این نقیص مرتفیع شیود؟» .خداونید

متعاط زرهسازی را به او تعلیم داد و پس از آن حضیرت داوود

بیا سیاخت زره و بهیرهگییری از

دست رنج خود ارتزاق مینمود .؛من آناه این کار حضرت منشاء فواید اجتماعی بسییاری نییز
شد.

1

بیااری سبب میشود که انسیان بیا اظهیار نیازمنیدی بیه دیگیران ،موقعییت اجتمیاعی خیود را
خدشهدار کند .از همین روست که پیشوایان دینی

 ،کیار و کوشیش را ماییه بزرگیی ،عیزت و

سربلندی 2دانسیته و برخیورداری از کیار و حرفیه مناسیب را از عوامیل ایجیاد منزلیت و آبیروی

اجتماعی معرفی کردهاند .امام علی

خطا به امام حسن

میفرماید« :فرزنیدم! انسیانی را

که به دنباط روزی و رزق خو یش است ،مالمت مان؛ زیرا کسی که هییچ نیدارد ،لییزشهیایش

بسیار خواهد بود» 3.بنا بر روایات نبوی و علوی ،فقر و نداری انسان را به سیوی کفیر میکشیاند:
ونُُك ْفرًُا؛ 4فقر انسان را در آستانه کفر قرار میدهید» .همهنیین قیدرت تعقیل و
«كَ َادُا ْل َف ْقرُ َأ ْنُُ َيك َ

اندیشهورزی را ؛عیف میکند و اندوه فراوان میآفریندُِ« :ا َُّنُاُْل َف ْقرُمذْ َهلَ ٌة ُِلليََّّ ْف ِسُُم ْ َه َشي ٌة ُِلل َِْ ْق ِ
يلُُ
َ
َ َ
5
ِ
سرگشتگی عقل و آورنده اندوه» .در روایت
ه
ی
ما
و
است
جان
خواری
فقر،
نه
ی
آ
هر
وُ؛
بُُ ِللْهم ُِ
َجال ٌ
ِ
ِ
 .1همان،

.74

 .2محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشقیعة؛ ج،17
اُعزيُُج ِِلْتُُ ِف اكُُ َقالُغ وك ُِإلَ ُس ِ
ِ
وقُ.»...
َ َ َ ُّ َ
َم ِّ

ِ
َ « :13قالُ َأب ِ ِ
ُاه ُُِاَ َف ْظ ِ
ِ
ُع َّز َكُ َقيا َل َُوُ
اُع ْب َ ِ ْ
وع ْب ِاهُ ُُل َم ْو ًل ُلَ ُيَ َ
َ َ

نُع ِ َُُقو َ ُكَث َرتُ َخطاياِ».
 .3محمد باقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ جَ« :47 ،69لُ َل ْمُإنسانايَطلب ُقو َ ُ َف َم َ
 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج.307 ،2
 .5علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحکم و المواعظ؛
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ِ
ِِ
ِ
يبُُ ِفيُُ َب ْل َُُِ ُِ؛ 1فقر ،زبیان شیخص
دیگری آمده استَُ« :ا ْل َف ْقرُي ْخ ِر ُُا ْل َفط َنُُ َع ْنَُُ َّجت ُُ َوُالْمق ُّلُُ َغ ِر ٌ

زیرک را از بیان دلیلش فرو میبندد و آدم فقیر در شهر خود ،غریب اسیت» .در توصییههای امیام
علی

به امام حسن

نیز هنین آمده است« :فرزندم! آدم فقیر ،حقیر است .سخنش ،خرییدار

ندارد و مقام و مرتبتش ،شناخته و دانسته نمیشود .اگر فقیر راستگو باشد ،او را دروغگو مینامنید
و اگر زاهد و دنیاگریز باشد ،نادانش میخوانند».
روزی رسوط اکرم

2

با اصحا نشسته بود .جوان توانا و نیرومندی را دید که اوط صبح به کیار و

تالش مشیوط شده است .کسانی که محضر آن حضرت بودند ،گفتند« :این جوان شایسته میدح
و تمجید بود ،اگر جوانی و نیرومندی خود را در راه خدا به کار میانداخت» .حضرت فرمود:
اگر این جوان برای معاش خود کار و تالش میکند که در زندگی محتاج دیگران نباشید و از
مردم بینیاز گردد ،او با این عمل در راه خدا قیدم بیر مییدارد .اگیر بیه نفیع پیدر و میادر و
؛عیف و یا کودکان ناتوان خود کاری میکند و قصد دارد با این کار زنیدگی آنیان را تی مین
کند و از مردم بینیازشان سازد ،باز هم راه خدا خواهد بود .اگر کار میکند تا با درآمد خود
بر تهی دستان مباهات کند و بر ثروت و دارایی خود بیفزاید ،او به راه شیطان رفته و از صراط
ح منحرف شده است.

3

 .3مصونيتسازی در برابر آسيبهای اجتماعی

محققان معتقدند بیشتر ناهنجاریها ناشی از معضلی به نام بیااری است .بیااری باع انباشته
شدن انرژی فراوان در درون افراد شده و آنها را به سوی انحرافات اخالقی سیوق مییدهید .هیه
بسیار جوانانی که ساطها به دنباط تحصیل بوده و اکنون پیس از پاییان دوره مقیدس سیربازی ،بیه
دلیل بیااری خود را در خانه فردی ا؛افه میبینند و برای رهایی از این فایر آزاردهنیده ،بیه میواد
مخدر و تفریحات دودی مانند قلیان و سیگار روی میآورند 4.دکتر باهر ،آسیبشناس اجتمیاعی
میگوید« :بیااری ،امالفساد است .بیشتر ناهنجارهای اجتماعی از جمله سرقت ،انیواع جیرایم،
 .1محمد باقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج،69

.46

 .2محمد بن محمد شعیری؛ جامع األخبار؛

.110

 .3محمد تقی فلسفی؛ الحدیث ق روایام تربیتی؛ ج ،3

.149

 .4شباه اطالعرسانی دانا؛ «پدیده بیااری و ت ثیر آن بر روی جامعه»؛ .1395/05/30
https://www.dana.ir/news/861820.html
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فساد ،فحشا ،فقر و افسردگی که زمینه بزهااری و احسیاس بییارزشیی را در جوانیان بیه وجیود

میآورد ،ناشی از بیااری آنان است» 1.در سخنی حایمانه آمده است« :اگیر نفیس را بیه کیاری
مشیوط نانی ،تو را به خودش مشیوط میکند و اگر به بندگی و اطاعت مشیولش نانی ،بیه گنیاه
مشیولت میکند».

2
3

همتاگرسلسلهج دانشودموربوانركهسلیمانشود 

فهرست منابع

 .1ابن اثیر ،علی بن محمد؛ اسد الیابة فی معرفة الصحابة؛ بیروت :دار الفار1409 ،ق.
 .2ابن حیون ،نعمان بن محمد؛ دعائم اإلسالم؛ تصحیح :آصف فیضی؛ قم :مؤسسة آط البیت،:
 1385ق.
 .3أبیفراس ،مسعود بن عیسی؛ مجموعة ورام؛ قم :ماتبه فقیه 1410 ،ق.
 .4بروجردی ،آقا حسین؛ جامع أحادیث الشیعة؛ تحقی  :جمعی از محققیان؛ تهیران :انتشیارات
فرهنگ سبز 1386 ،ش.
 .5پناهی ،علی احمد؛ اشتغال زنان با تأ کید بر آسیبها و اولویتها؛ ها اوط ،قم :پژوهشیگاه
حوزه و دانشگاه 1397 ،ش.
 .6حر عاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة؛ تصحیح :مؤسسه آط البییت:؛ هیا اوط ،قیم:
مؤسسه آط البیت 1409 ،:ق.
 .7خبرگزاری دفاع مقدس؛ «بیااری؛ شاهراه اصیلی معضیالت و ناهنجاریهیای اجتمیاعی»؛
 ،1395/03/24کد مطلب.87329 :
 .8دهخدا ،علیاکبر؛ امثال و حکم دهخدا ،تهران :امیر کبیر1361 ،ش.
 .9شباه اطالعرسانی دانا؛ «پدییده بیایاری و تی ثیر آن بیر روی جامعیه»؛  ،1395/05/30کید
مطلب.861820 :
 .10شعیری ،محمد بن محمد؛ جامع األخبار؛ نجف :مطبعة حیدریة ،بی تا.
 .11صدوق ،محمد بن علی؛ کتاب من الیحضره الفقیه؛ تصحیح :علی اکبر غفیاری؛ قیم :دفتیر
 .1خبرگزاری دفاع مقدس؛ «بیااری؛ شاهراه اصلی معضالت و ناهنجاریهای اجتماعی»؛ .1395/03/24
https://defapress.ir/fa/news/87329

 .2مسعود بن عیسی أبیفراس؛ مجموعه ورام؛ ج،2
 .3علیاکبر دهخدا؛ امثال و حکم دهخدا؛ ج ،4

« :134الَّفسُ َف ِإ ْنُُل َْمُُ َ ْش َغل َْهاُ ِبالطَّ َاع ِة َُش َغلَ ْت َُُ ِبال َْم ِْ ِصيَة».
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انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1413 ،ق.
 .12ییییی ،یییییییییییییییی؛ االمالی؛ تهران :کتابچی 1376 ،ش.
 .13فلسفی ،محمد تقی؛ الحدیث ق روایام تربیتی؛ تهران :دفتر نشیر فرهنیگ اسیالمی1368 ،
ش.
 .14کلینی ،محمد بن یعقو ؛ کافی؛ تصحیح :دارالحدی ؛ قم :دار الحدی  ،ق .1429
 .15لیثی واسطی ،علی بن محمد؛ عیون الحکم و المواعظ؛ تصحیح :حسین حسنی بیرجنیدی؛
ها اوط ،قم :دار الحدی  1376 ،ش.
 .16مجلسی ،محمد باقر؛ بحاراألنوار؛ ها دوم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی 1403 ،ق.

خدیجه در خانه پیامبر

1
عالمه جعفرمربضیعاملی

اشاره

در تاریخ پر فراز و نشیب اسالم ،کمتر بیانویی در جامعیه زنیان همچیون حضیرت خدیجیه
همسر بزرگوار رسوطخدا

درخشیده است .بهرهمنیدی از صیفات عیالی و رفتیار برخاسیته از

بینش متعالی او ،هنان شخصیتی از وی ساخته بود که تا ساطها پس از رحلت جانسیوزش ،هیر
گاه پیامبراکرم

نام او را میشنید ،اشک بر گونههای مبارکش جاری میشد و از او به بزرگی یاد

مینمود .آن حضرت از نیاوترین و عفیفترین زنان عر قبل از اسالم ،اولین زن مسیلمان بعید
اسالم و نیز از اشراف ماه و زنیی خردمنید ،هوشیمند ،بیا دراییت ،پارسیا و پاکیدامن بیود .زنیی
تاجرزاده ،بزرگ و ثروتمند که به استناد روایات فراوان ،علیرغم ایناه بزرگان بسییاری در مایه از
او خواستگاری کرده بودند ،اما او تمایل خود را به ازدواج با پیامبر

اظهار نمود .این نوشیتار در

قالب مقاله و پرسش و پاسخ تدوین شده است.
سفر به شام

پیامبر

در سن  25سالگی برای دومین بار به شام سفر کرد 2.این سفر تجاری و برای حضیرت

خدیجه

بود .هنگامی که روزگار بر حضرت ابوطالب

و پیامبر

ابوطالب

آن سفر را به حضرت پیشنهاد داد ،اما پیامبر

قبوط نایرد کیه خیود بیه حضیرت

خدیجییه

پیشیینهاد دهیید .وقتییی گفتگییوی حضییرت ابوطالییب

 .1برگرفته از دانشنامه حضرت خدیجه .
 .2محمد باقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج،16

.9

سیخت شید ،حضیرت
و پیییامبر

بییه حضییرت
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خدیجییه

رسییید ،او بییه پیییامبر

میپرداخت ،به پیامبر

پیشیینهاد تجییارت داد و دو برابییر وجهییی کییه بییه دیگ یران

عطا کرد؛ زیرا راستی کالم ،امانت و اخالق کریم او را شناخته بود.

بنا بر برخی روایات ،حضیرت ابوطالیب

خیود بیا حضیرت خدیجیه

صیحبت کیرد و او

خشنودی و تمایلش را اعالم داشت و آنچه اجرت خواست ،به وی داد.
سفر پیامبر به شام انجام شد و هند برابر دیگران سود برد .در سفر ،کرامات روشینی از ایشیان
ظاهر شد .وقتی کاروان به مایه بازگشیتِ « ،می َسیر » تمیام اتفاقیات را بیه حضیرت خدیجیه
گزارش نمود .حضرت خدیجه آنها را به ا؛افه آنچه خود از پیامبر دیده بیود ،بیرای پسیر
عمویش «ورقة بن نوفل» بیان کرد.
ازدواج پيامبر

با حضرت خدیجه

حضرت خدیجه

از نظر شرافت ،در زمره بهترین زنان قریش و ثروتمندترین و زیبیاترین آنهیا

بود .در عصر جاهلیت «طیاهره» 1خوانیده مییشید و بیه او «سییده قیریش» مییگفتنید و تمیام

خویشاوندانش تمایل شدیدی به ازدواج با او داشتند 2.بزرگان قریش از وی خواستگاری کردنید؛

از جمله «عقبة بن أبیمعیط»« ،صلت بن أبیبها »« ،ابوجهل» و «أبوسیفیان» 3،امیا حضیرت
خدیجه

را به خاطر اخالق ارزشمند ،شرافت نفس ،ملایات

همه را کنار گذاشت و پیامبر

پسندیده و صفات متعالیهای که در او سراغ داشیت ،انتخیا نمیود .بیه اسیتناد رواییات فیراوان،
حضرت خدیجه
ابوطالب

اظهیار نمیود .حضیرت

بود که در ابتدا تمایل خود را به ازدواج با پیامبر

با خانوادهاش و تعدادی از قریش ،نزد عمرو بن أسد ،عموی خدیجه

پدر حضرت خدیجه

در جنگ فجار یا پیش از آن ،کشته شده بود.

4

رفتند؛ زییرا

خطبه حضرت ابوطالب

بنا بر نقل مشهور ،حضرت ابوطالب
پیامبر

پانزده ساط قبل از بعثت ،حضیرت خدیجیه

خواستگاری کرد و در خطبهاش هنین فرمود:

 .1ر.ک :ابنحجر عسقالنی؛ األصابة فی تمییز الصحابة؛ ج ،4
 .2ر.ک :ابنکثیر دمشقی؛ البدایة و النهایة؛ ج ،2
 .3محمد باقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،16

.281

.294
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 .4علی بن عیسی اربلی؛ کشف الغمة فی معرفة األئمة؛ ج ،2
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صاحب این بیت را ،که ما را از نژاد ابراهیم و فرزندان اسماعیل قیرار داد و در
حمد و سپاس
ِ

حرم امن پناهمان بخشید .ما را حاکم بر مردم گمارد و شهری کیه در آن بیه سیر مییبیریم،

ادر مین بیا هییچ میردی از قیریش مقایسیه
پسر بیر ِ
برایمان مبارک کرد[ ...سپس گفت] این ِ

نمیشود ،مگر ایناه او برتر آید! با هیچ مردی مقایسه نمیشود ،اال ایناه بزرگتر آید کیه در
هستی همتایی ندارد .اگر هه ثروتش اندک است؛ اما ثروت ،میهمانگذرا و سایه فناپیذیری
است .او به خدیجه

تمایل دارد و ما آمدهایم تا وی را بیا ر؛یایت و امیر خیودش ،از تیو

خواستگاری کنیم .کابین او به عهده من ،از امیواط مین ،هیر آنچیه بخواهیید ،نقید و نسییه
میپذیرم .سوگند به صاحب این خانه ،برای او بهره فراوان و دین رایج و رأی کامل است.

1

نگاهی به سخنان حضرت ابوطالب

خطبه حضرت ابوطالب  ،جایگاه واالی رسوطخدا را برای همگیان روشین میکنید .ایین
خطبه حاکی از آن است که مردم عالمتهای نبیوت و نیور هیدایت را در او میییافتنید و منتظیر
بودند که وی همان کسی باشد که موسی و عیسی بشارت آمدنش را داده بودند .فردی کیه
با هر کسی که سنجیده شود ،برتر از اوست و هر مردی که با او مقایسه شیود ،وی بیزرگتیر از او
خواهد بود .سخنان حضرت ابوطالب گویای شرافت و احتیرام بنییهاشیم در مییان میردم آن
روزگار و محل امن بودن حرم خداوند برای افراد دور و نزدیک از دیدگاه عر است.
کالم او درباره فقر پیامبر و بیان مالکی برتیری بیر مردهیا ،نشیانگر نگیاه ژرف و واالی او بیه
انسان است؛ هناناه نشان میدهد او در برابر واقعیات ،با پختگی و هوشیاری و بردبیاری مو؛یع
میگرفت.
مهریه حضرت خدیجه

حضرت ابوطالب از ماط خود ،؛امن مهر شید؛ هنانایه مفیاد صیریح خطبیهاش بیود ،امیا
ِ
حضرت خدیجه آن را برگرداند و مهر را از ماط خود تضیمین نمیود .فیردی گفیت« :عجییب
است که مهر به نفع مردان و در عهده زنان باشد!» .ابوطالب از ایین سیخن رنجیید و فرمیود:
«اگر همانند پسر برادر من باشند ،آنها را با باالترین بها و سنگینترین مهریه خواستارند؛ اما اگیر
امثاط شما باشند ،حا؛ر به ازدواج نخواهند شد؛ مگر با مهریههای سنگین».
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،5

 374و .375
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حضرت خدیجه  ،نمونه برتر

بانوی خردمند ،فاور و آزاده ،میرور زرق و برق دنیا نمیشود .لذت ماط و شیهرت را فقیط بیرای
لذت بردن از آن نمیخواهد؛ بلاه به دنباط هیزهایی است که به وسیله آنها بتواند مقاصد عیالی
انجام داد .او بر سینه بزرگان قریش

حیات را دنباط ،و متحق کند؛ آنگونه که حضرت خدیجه

و صاحبان زر ،زور ،مقام و سلطنت دست رد زد و در جستجوی مرد فقیری برآمد که اندوختیهای
نیز همین است؛ زیرا او به هییچ ییک از ایینهیا هشیم

ندارد .سر پیشنهاد ازدواج او به پیامبر

ندوخته بود؛ هه ایناه اینها گاهی موجب نابودی زندگی و انسان ،حتی همه انسانیت میشیوند.
حضرت خدیجه

 ،تنها به اخالق فا؛له ،ملاات پسندیده ،واقعیت در رفتار و تعالی در هدف

میاندیشید؛ زیرا اینها اموری هستند که میتوانند ثروت ،مقام و قیدرت را تسیخیر نماینید و هیر
هیز را در خدمت انسان و انسانیت و تاامل او به مراتب عالی قرار دهند.

عموم مورخین ،به رغم اخیتالفسیلیقه ،روش و سیبکهیایی کیه دارنید ،مییگوینید حضیرت
خدیجه

زیباترین زن قریش بود؛ هناناه تردیدی نیست که او برترین همسیر پییامبر

است .این ناته میتواند راز ناراحتی برخی از زنان پیامبر

بیوده

را نسیبت بیه حضیرت خدیجیه

برای همگان روشن کند که حتی بعد از رحلیتش ،پیوسیته در صیدد تضیعیف و عییبجیویی او
بودند؛ به رغم ایناه هرگز با او در خانه پیامبر

زنیدگی نایرده بودنید .شیاید «امسیلمه» مییان

همسران پیامبر

از نظر فضیلت ،اخالق ،محبت و حتی زیبایی در مرتبه دوم باشد؛ هنانایه از

سخن امام باقر

به دست میآید.

 ،پیوسته با ناراحتی و توطئه سایر همسران آن حضرت کیه

زنان صاحب جماط و اخالق پیامبر

از زیبایی بیبهره و به رعایت کامل اد در برابر پیامبر
مو؛عگیریها و رفتارها ،پیامبر
آیا پيامبر

با حضرت خدیجه

نیز ملتزم نبودند ،مواجه میشدند .این

را نیز آزار میداد.
به طمع ثروتش ازدواج کرد؟

برخی مستشرقین ی که پیوسته با تهمتهای ناروا اسالم را متهم میکنند ی معتقدند پییامبر
1

بیه

انگیزه رسیدن به امواط حضرت خدیجه

با او ازدواج کرد.

این در حالی است که حضرت خدیجه

تمام امواط خود را با مییل و رغبیت بیرای دعیوت بیه

 .1محمد حسن آط یاسین؛ کتاب النبوة؛

.63
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پیشنهاد ازدواج داد 1.شیخ محمید حسین

اسالم و در مسیر دین انفاق کرد .او بود که به پیامبر
آطیاسین ،معتقد است عالقه پیامبر

و تقدیر او از حضرت خدیجیه یی در طیوط حییاتش و

حتی پس از رحلت حضرت خدیجه

که موجب حسادت برخی همسران حضرت میشد کیه

نه حضرت خدیجه
است.

2

آیا حضرت خدیجه

را دیده و نه با او زندگی کرده بودند ی دلیل وا؛حی بر بطالن ایین اندیشیه
ازدواج کرده بود؟

قبل از پيامبر

برخی تاریخنویسان معتقدنید کیه همسیران پییامبر
حضرت خدیجه

غییر از عایشیه ،دوشییزه نبودنید .دربیاره
 ،با دو نفر دیگر به نامهای «عتی بن

میگویند :او قبل از ازدواج با پیامبر

عابد مخزومی» و «ابوهاله التمیمی» ازدواج کرده بود و از آنها صاحب فرزند نییز شیده بیود .در
این سخنان تردیید جیدی وجیود درد و احتمیاط دارد بسییاری از سیخنان در ایین میورد ،توسیط
سیاستبازان پردازش شده باشد.

درباره نام «ابوهاله» اختالف وجود دارد که آیا نامش «نباش بن زرار » است یا «زرار بین نبیاش»
یا هند و یا مالک و ایناه آیا او صحابی بوده است یا خیر؟ 3آیا هند ،همان فرزنیدی کیه حضیرت
خدیجه

به دنیا آورده است؟ از این شوهر بوده یا از دیگری؟ اگر فرزند عتیی باشید ،او دختیر
کشته شد یا در بصره به مرض طاعون؟ 

است4و اال پسر و آیا او در جنگ جمل در سپاه علی

5

اما در این فرصت فقط به هند ناته پرداخته میشود.
اول :ابن شهرآشو میگوید :احمد بالذری و ابوالقاسم کیوفی ،در کتیا خیود و مرتضیی در
ی بیا توجیه بیه آنچیه در کتیا هیای

الشافی و ابوجعفر در تلخیص روایت میکنند که پیامبر

االنوار و البدع آمده که رقیه و زینب دختیران هالیه ،خیواهر حضیرت خدیجیه
 .1ابنکثیر دمشقی؛ البدایة و النهایة؛ ج ،2
 .2محمد حسن آط یاسین؛ کتاب النبوة؛

.294
.63

 .3حسن بن عبدالله عساری؛ األوائل؛ ج ،1

( 159پاورقی).

 .4همان .وی میگوید« :این هند با صیفی بن عائذ ازدواج کرد و محمد بن صیفی را به دنیا آورد».
 .5ر.ک :ابنحجر عسقالنی؛ االصابة فی تمییز الصحابة؛ ج،3
 .6ابن شهرآشو مازندرانی؛ مناقب آل ابیطالب ؛ ج ،1

 611و .612
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حضرت خدیجه

در حالی ازدواج کرد که او عذرا (دوشیزه) بود .او خود نیز همین معنا را ت یید

میکند.
دوم :ابوالقاسم کوفی نیز میگوید :اجماع خا و عام صاحبان آثار و ناقلین اخبیار ،ایین اسیت
که از همه بزرگان قریش ،رؤسا و جوانمردان از حضرت خدیجه خواستگاری کردند و او همه
را رد کرد .وقتی رسوطخدا با وی ازدواج کرد ،زنیان قیریش از او ناراحیت شیدند و او را تیرک
کردند و گفتند« :بزرگان و امرای قریش از تو خواستگاری کردند .همیه را رد کیردی و بیا محمید،
یتیم ابوطالب ،فقیر و تهیدست ازدواج نمودی؟».
حاط اهل فهم هگونه میتوانند بپذیرند کیه حضیرت خدیجیه بیه همسیری میردی بیدوی از
بنیتمیم درآمده و خواستگاری بزرگان قیریش را رد کیرده اسیت؟ 1نظرییه غییر قابیل قبیولی کیه
میگوید «ممان نیست زنی شریف و زیبا در این مدت طوالنی بدون شوهر بماند» ،نمییتوانید
سخن ابوالقاسم کوفی ،مؤلف االستغاثة را رد کند؛ زییرا ایین نظرییه غییر قابیل قبیوط نمییتوانید
مصحح آن باشد که او بزرگان قریش را رها سازد و مردی از بنیتمیم را بپذیرد.
پدر حضرت خدیجه

در جنگ فجار کشته شد و ولیاش بر او سلطه پدرانه نداشت تا او را بیه

ازدواج با کسی که میخواهد ،مجبور کند .مجرد باقی مانیدن زنیی شیریف و زیبیا بیرای میدتی،
مس لهای کماهمیت نیست .البته اگر برای دستیابی به مردی بافضیلت و کاملی باشد که وجیودش
در آن عصر کمیا بوده است ،میتواند قابل قبوط باشد .ممان است عجیب باشد که کسیی بیه
خواستگاری او نرفته باشد؛ بهویژه کسی همچون حضرت خدیجه

با آن موقعیت و مزیت ،اما

مو؛وع در مورد حضرت خدیجه اینگونه نبود؛ بلاه بزرگان قریش از او خواستگاری کردند.
سوم :برخی میگویند اولین شهید اسالم« ،حارث بین أبیهالیه» فرزنید حضیرت خدیجیه
است .شهادت او زمانی رخ داد که پیامبر دعوت به اسیالم را آشیاار کیرد؛ 2امیا ایین سیخن
پذیرفتنی نیست؛ زیرا بنا بر روایتی که به سند صحیح از «قتاده» نقل شیده ،اولیین شیهید اسیالم،
ُسمیه مادر عمار است 3.از «مجاهد» نیز همین مطلب روایت شده است 4.از ابنعباس نیز نقیل
 .1ابوالقاسم علی بن احمد کوفی؛ االستغاثه؛ ج ،1
 .2حسن بن عبدالله عساری؛ األوائل؛ ج ،1

.70
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 .3ابنحجر عسقالنی؛ األصابة فی تمییز الصحابة؛ ج ،4
 .4یوسف بن عبدالله ابن عبدالبر؛ االستیعاب؛ ج ،4
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1

است که پدر و مادر عمار کشته شدند و آنها اولین افرادی بودند که از مسلمانان به قتل رسیدند.
مگر آناه ادعا شود ُسمیه ،نخستین زنی است که شهید شد و حارث ،اولین مرد شهید است .ایین
احتماط نیز بعید ،و با ظاهر سخنان آنها مخالف است؛ بهویژه ایناه کلمه شهید بیا ییک واژه بیر
مذکر و مؤن اطالق میشود ،مانند قتیل و جریح.
شهید ،شخص یا ذاتی است که وصف شهادت بر آن ثابت شود؛ هون مشتقات ،بر ذاتی داللیت
دارند که وصفی برایش ثابت شده است .از این رو ،کلمه تقی به معنای شخصی اسیت کیه دارای
تقوی است و قائم نیز هنین است .کلمه شخص یا ذات یا مانند آن ،بر مرد و بر زن و نیز بر هر دو
اطالق میشود .بر همین اساس ،عبارت « َطلَبُُال ِِْل ِْمُُ َف ِر َيض ٌة َُع َل ُُك ِلُُم ْس ِلم؛ 2جستجوی دانیش
بر هر مسلمانی الزم است» را به گونهای تفسیر میشود که مرد و زن را در بر میگیرد.
اگر در مشت «اط» موصولی باشد مانند القائم و المتقی ،مو؛وع روشنتر و آشیاارتر مییشیود؛
زیرا «اط» به منزله «الذی؛ کسی» است؛ بنابراین القائم ،به معنای شخصی اسیت کیه دارای قییام
است و اراده مرد و زن و هر دو درست است.
تعبیرهای قرآنی بر همین منواط به کار رفته است؛ مانند المتقین ،المؤمنین ،الشاکرین و  ...میرد و
زن را به طور جداگانه در بر میگیرند .گاهی الزم است بیرای هیر جینس تصیریح شیود؛ از ایین
ً
روست که قرآن نیز در برخی موارد صریحا مقصود خود را بیان میکنید و بیه میردان میفرمایید:
ُ

ْ

ُ

َ

َ َ ُّ
ْ ْ
ْ ْ ُ
صار ِه ْْ 3:به مؤمنان بگو هشمهای خود را (از نگاه به نیامحرم) فیرو
«قل ِللمؤ ِمنین یغضوا ِمن أب ِ
ُ

ْ

ْ

َ

َ ُ ْ َ ْ ْ
َ ْ ْ ُ
صار ِه َّن 4:به زنان بیا ایمیان بگیو
گیرند» .به زنان نیز میفرماید« :و قل ِللمؤ ِم ِ
نات یغضضن ِمن أب ِ

هشمهای خود را از نامحرم فرو بندند».

بنابراین ،این متن نمیتواند وجود پسری برای خدیجه

را اثبات کند؛ هناناه ثابت شیده اسیت

که بخشی از آن دروغ است .شاید این دروغ ،به طور غییر مسیتقیم بیه ایین سیخن کیه حضیرت
خدیجه

از پیامبر

صاحب پسر شد ،اشاره داشته باشد و این ناته غیر قابل اشااط است.

 .1نصر بن مزاحم منقری؛ وقعة صفین؛
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1
 .3نور.30 :
 .4نور.31 :
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چهارم :روایت شده است که حضرت خدیجه  ،خواهری به نام «هاله» داشت 1که با مردی از
طایفه «مخزوم» ازدواج کرد و صاحب دختری به نام «هاله» شد .سپس با میردی از «بنییتمییم»
که «ابوهند» خوانده میشد ،ازدواج کرد و از او دارای فرزندی به نام «هند» شید .میرد تمیمیی از
همسر دیگرش ،صاحب دو فرزند به نامهای «رقیه» و «زینب» بود .پیس از میرگ میرد تمیمیی و
همسرش ،هند نزد خاندان پدریاش رفت و هاله ،خواهر حضرت خدیجه  ،همیراه دو دختیر
آنها را نیزد خیود بیرد و هنگیامی کیه بیا پییامبر

شوهرش باقی ماندند .حضرت خدیجه

ازدواج کرد ،هاله نیز درگذشت و آن دو کودک همچنان نزد حضرت خدیجه

و رسوطاللیه

باقی ماندند.

عر معتقد است «ربیبه» 2،دختر انسان اسیت؛ از ایین رو «رقییه» و «زینیب» را بیه پییامبر
نسبت دادهاند؛ با وجود ایناه آنها دختران أبوهند ،همسر خیواهر حضیرت خدیجیه

بودنید.

شاید این روایات با اختالفی که در نام پدر هند وجود دارد ،ت یید شود.
حضرت خدیجه

هنگام ازدواج چند سال داشت؟

درباره اختالف سن حضرت خدیجه هنگام ازدواج با پیامبر اعظم
و این اختالف را بین  25تا  46ساط گفتهاند.
3
الف 25 .ساط ،بیهقی این نظر را صحیح میداند.
4
 28 .ساط ،مورخان بسیاری این قوط را قبوط کردهاند.
ج 30 .ساط5.
6
د 35 .ساط .
7
ه 40 .ساط.

 ،نظرات مختلف است

 .1در کتب انسا نام وی ذکر شده است .ر.ک :مصعب بن عبدالله زبیری؛ نسب قریش.
 .2ابوالقاسم علی بن احمد کوفی؛ االستغاثه؛ ج  68 ،1و .69
 .3احمد بن حسین بیهقی؛ دالئل النبوة؛ ج .71 ،2
 .4عبدالحی بن عماد حنبلی؛ شذرام الذهب فی أخبار من ذهب؛ ج .14 ،1
 .5علی بن برهان حلبی؛ السیرة الحلبیة؛ ج ،1
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 .6اسماعیل بن عمر ابنکثیر؛ البدایة و النهایة؛ ج ،2
 .7احمد بن یحیی بالذری؛ انساب األشرام؛

.98
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1

و 44 .ساط.
ز 45 .ساط.
3
ح 46 .ساط.
بسیاری از مورخان ،قوط دوم را ترجیح دادهاند و ابنعماد نیز آن را ذکر کرده است؛ اما بیهقی قیوط
اوط را صحیح دانسته و معتقد است[« :حضرت] خدیجه به سین  65سیالگی رسیید و گفتیه
4
میشود پنجاه سالگی که این قوط ،اصح است».
بنا به نظر بیهقی که معتقد است حضرت خدیجه پانزده ساط پیش از بعثت با رسیوطخیدا
ازدواج کرده و هنگام وفات نیز  50ساط داشته است؛ 5بنابراین سن حضیرت خدیجیه هنگیام
ازدواج 25 ،ساط بوده است .افراد دیگری غیر از بیهقی نیز این نظر را بهتر دانستهاند 6،امیا حیاکم
که قوط دوم را از ابناسحاق روایت کرده است؛ حقیقت نظر خود را تشریح نمیکند و فقط وقتیی
از هشام بن عرو نقل میکند که حضرت خدیجه در سن  65سالگی درگذشت ،مییگویید:
«این سخن نامتداولی است؛ زیرا به نظر من عمر او به شصت ساط نرسیده است» 7.ایین مطلیب
بر نظریه غیر متداولی داللت دارد که میگوید[« :حضرت]خدیجه در سن ههل سیالگی بیا
پیامبر ازدواج کرد» .وی معتقد است سن او در آن زمان کمتر از  35ساط بیوده اسیت ،امیا او
نظرش را بیان نمیکند که آیا سن خدیجه  30ساط بوده است؟ یا  28ساط و یا  25ساط؟
بنابراین بیشتر مورخین و محدثین سن خدیجه را حدود  25تا  28سیاط دانسیتهانید کیه در آن
زمان ،پیامبر اکرم نیز  25ساله بودند .بنابراین میان پییامبر اکیرم و حضیرت خدیجیه
تفاوت سنی نبوده و یا حدود سه ساط بوده است.
2

فهرست منابع

 .1ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی؛ االصابة فی تمییز الصحابة؛ تحقی  :عادط احمید ،علیی
محمد ،بیروت :دارالاتب العلمیة 1415 ،ق.
 .1عبدالقادر بدارن؛ تهذیب تاریخ دمش ؛ ج .303 ،1
 .2ابوزکریا یحیی بن شرف نووی؛ تهذیب األسماء؛ ج .342 ،2
 .3احمد بن یحیی بالذری؛ انساب األشرام؛ .98
 .4ابونعیم اصفهانی؛ دالئل النبوة؛ ج.71 ،2
 .5همان،

.72

سیرته وأثره فی الحضارة؛ .45
 .6جالط مظهر؛ محمد رسول الله
 .7ابوعبدالله حاکم نیشابوری؛ المستدرک علی الصحیحین؛ ج .182 ،3
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 .2ابن شهرآشو  ،محمد بن علی مازندرانی؛ مناقب آل ابی طالب؛ تحقی  :گروهیی از اسیاتید
نجف اشرف ،نجف :الماتبة الحیدریة1376 ،ق.
 .3ابن عبدالبر ،یوسف بن عبدالله قرطبی؛ االستیعاب فی معرفة األصحاب؛ تحقی  :علی محمد
بجاوی ،بیروت :دار الجیل1412 ،ق.
 .4ابن عماد حنبلی ،عبدالحی بن عماد؛ شذرام الذهب فی أخبار من ذهب؛ بییروت :داراحییاء
التراث ،بیتا.
 .5ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر؛ البدایة والنهایة؛ تحقی  :علیی شییری ،بییروت :داراحییاء التیراث
العربی1408 ،ق.
 .6ابوالقاسییم کییوفی ،علییی بیین احمیید؛ االسققتغاثه فققی بققدع الثالثققة؛ تهییران :مؤسسییة
اخعلمی1373،ش.
 .7ابونعیم اصفهانی ،احمد بن عبدالله  ،دالئل النبوة.
 .8اربلی ،علی بن عیسی؛ کشف الغمة فی معرفة األئمة ؛ بیروت :دار اال؛واء1405 ،ق.
 .9بدران ،عبدالقادر؛ تهذیب تاریخ دمش الکبیر؛ بیروت :دار إحیاء التراث العربی1407 ،ق.
 .10بالذری ،احمد بن یحیی؛ انساب االشرام؛ تحقی  :سهیل زکیار ،رییاض زرکلیی ،بییروت:
دارالفار1417 ،ق.
 .11حاکم نیشابوری ،ابو عبدالله؛ المستدرک علقی الصقحیحین؛ بییروت  -لبنیان :دارالمعرفیة،
1406ق.
 .12حلبی ،علی بن برهان؛ السیرة الحلبیه؛ بیروت :دارالمعرفة1400 ،ق.
 .13زبیری ،مصعب بن عبدالله؛ نسب قریش؛ قاهره :ها لوری پرووانساط.1953 ،
 .14عساری ،حسن بن عبد الله بن سهل؛ األوائل؛ بیروت :دار الاتب العلمیة1407 ،ق.
 .15کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تحقی  :علی اکبر غفاری ،ها سوم ،تهران :دارالاتیب
االسالمیة 1388 ،ق.
 .16مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ تحقی  :محمیدباقر بهبیودی ،بییروت :دار احییاء التیراث
العربی1403 ،ق.
 .17منقری ،نصر بن مزاحم؛ وقعة صفین؛ تحقی  :عبدالسالم محمد هارون ،قم :ماتبة آییة اللیه
المرعشی1382 ،ق.
 .18نووی ،أبو زکریا یحیی بن شرف؛ تهذیب األسماء واللغام؛ بیروت :دار الفار1416 ،ق. .

نقش کلینی در رشد فرهنگ شیعه
حجتاالسالم والمسلمین عدرالكریمپاك یابدریزى


*

اشاره

محدث گرانقدر شیعه ،ابوجعفر محمد بن یعقو کلینی رازی ،برجستهترین عالم شییعه در قیرن
ُ
سوم و ههارم هجری در روستای کلین 1و در عصر امامت امام عساری متولید شید 2.کلینیی
در راه تحصیل دانش ،رنج سفرها را تحمل نمود ،از اساتید مبرز عصر خود بهرهها بیرد و از هییچ
کوششی در این زمینه فروگزاری نارد .شاخصترین اساتید وی ،احمد بن ادریس اشیعری قمیی،
فقیه و محدث نامدار 3و نیز علی بن ابراهیم قمیی از اصیحا امیام هیادی بودنید 4.وی آثیار
ارزشمند و شاگردان مهمی را برای جامعه اسالمی تربیت کرد .این نوشیتار ،بیه برخیی از برکیات
وجودی این عالم برجسته میپردازد.
 .1پاسخ به نيازهای زمان

زمانشناسی ،یای از مهمترین نیازهای تبلیغ است؛ زیرا کسی که از زمان خود و نیازمنیدیهیای
آن آگاه نباشد ،مورد تهاجم غافلگیرانه حوادث تاریک واقع میشود 5.کلینی کیه در عصیر غیبیت
صیرای امام زمان میزیست ،با زمانشناسی دقی خود توانسیت رسیالتش را بیه عیالیتیرین
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نخبه دفتر تبلییات اسالمی.
 .1کلین (فشافو یه) ،روستایی واقع در کنار اتوبان قم ی تهران و در  38کیلومتری شهر ری است.
 .2پدرش یعقو بن اسحاق ،مردی با فضیلت و پاکسرشت بود .آرامگاه این مرد متقی ،در روستای کلیین زیارتگیاه
شیعیان است.
 .3جمعی از نویسندگان؛ ستارگان حرم؛ دفتر ههارم ،زندگینامه احمد بن ادریس اشعری قمی،
 .4سید ابوالقاسم خویی؛ معجم رجال الحدیث؛ ج،19
 .5محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،1
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شال به انجام رساند .وی با استفاده از فرصت مناسب و شرایط مساعد عصر خود ،اندیشیههیای
نا خود را در قالب موسوعه حدیثی تدوین و منتشر نمود .او با ت لیف کتا الکافی ،بسییاری از
آموزههای ماتب اهلبیت را به جامعه معرفی کرد و با سایر آثارش افزون بر آسییبشناسیی،
اعتقادات باطل را از مجامع شیعی زدود.
کلینی در عصیر حضیرت امیام حسین عسیاری و بیا وجیود ههیار سیفیر فقییه و محیدث
جلیلالقدر ی که نماینده و رابط وجود اقدس امام زمان در طوط غیبت صیری با شیعیان بودند
ی توانست مشهورترین شخصیت عالیمقام و نقشآفرین در رشد فرهنگی و اجتماعی شیعه باشید
و در میان شیعه و سنی ،جایگاه مهمی باز کرد و محترمانه و به طور آشاار به ترو یج مذهب حی
و نشر معارف و فضایل اهلبیت همت گمارد.
هدف کلینی از پدید آوردن الکافی ،پاسخ به نیازهای زمان بود که اینگونه مورد توجه قرار گرفیت.
او در جوا یای از یارانش که از او تی لیف کتیا جیامعی را بیرای پاسیخ بیه نیازهیای زمیانش
خواسته بود ،مینو یسد« :خدا را شار که ت لیف کتابی را که خواستی ،میسر کرد .امیدوارم هنیان
که خواستی ،باشد» 1.سپس مینویسد« :امید است خداوند توفی مرحمت کند تیا بتیوانیم نییت
خود را عملی سازیم و کتابی کاملتر از این تصنیف کنیم تا اگر هیزی در این کتا نباشد ،در آن
جبران شود .
کلینی همانند طبیبی دوار و پزشای حاذق ،دردهیای جامعیه را شیناخت و بیه درمیان آن همیت
گماشت .او میدانست که بدون توجه به مو؛وعات مورد نیاز عصر ،هرگز نمیتوان بیه مقصید و
مقصود رسید .از این رو در مقدمه الکافی از نیاز مردم عصر و آیندگان سخن میگوید .او نسیبت
به نیازهای زمان خود و خألهای آینده جامعه آگاه بود؛ از این رو پیشبینی کرد که کتابش تیا آخیر
دنیا ارزش خود را از دست نمیدهد 2و همانند هشمهای زالط ،تشنگان معارف اهیلبییت را
سیرا خواهد کرد .نقد باورهای انحرافی قرمطیان ،از مهمترین مو؛وعات عصر اوست کیه وی
در رد آنان ،اثری مستقل ت لیف نمود.
 .2خردورزی و خرافهزدایی

یای دیگر از ویژگیهای شیخ کلینی ،اهمیت به عقالنیت در کنار دیانت است که به هنید نمونیه
 .1همان ؛ ج،1
 .2همان.
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اشاره میشود:
الف .توجه به خردورزی و خرافهزدایی در راستای رشد جامعه

شیخ کلینی این ناته مهم را در الکافی ،مورد توجه خا قیرار داده اسیت؛ از ایین رو در مقدمیه
کتا مینویسد« :من این تصنیفم را با کتا عقل و فضیایل علیم و بلنیدی درجیه و ارجمنیدی
دانشمندان و نقص جهل و پستی و بیارزشی جاهالن شروع میکنم؛ زیرا عقل ،محیوری اسیت
که مدار همه هیز بر آن است و به وسیله آن ،دلیل اقامه میشود و سود و زیان ثوا و کیفر متوجه
1
اوست».
از آنجایی که یای از منابع اصلی دین اسالم و مذهب تشیع ،دلیل عقل است؛ شییخ کلینیی نییز
با اوط کتابش را به نام کتا «عقل و جهل» آغاز میکند ،نه با «توحید و امامت»؛ زییرا اثبیات
آنها هم به دلیل عقلی نیاز دارد.
ب .توجه به عقل و محوریت آن

شیخ کلینی با نقل حدیثی در کتا الکافی در مورد عقل از امام صادق  ،اهمییت آن را بیشیتر
الُُ َفا ْنظر ِ
بیان میکندِ « :إ َذاُبلَ َغكمُعنُرج ٍلَُسنَُ ٍ
واُفيَُ ْس ِن َُع ْق ِل ُُِ َف ِإن ََّماُي َج َازىُ ِب َِ ْق ِلي ؛2هیون
ْ َ
َ ْ َ ْ َ
خبر نیای شخصی به شما رسیید ،در خیوبی عقلیش بنگریید؛ زییرا بیه مییزان عقلیش ،پیاداش
مییابد».
 .3اهتمام به فضایل اخالقی

همه انسانها فضایل اخالقی مانند تقوا و راستگویی را دوست دارنید و دارنیدگان ایین صیفات را
تاریم میکنند .کلینی در این زمینه نیز پیشقدم بود .عموم طبقات او را به راسیتی گفتیار ،درسیتی
کردار و احاطه کامل بر احادی و اخبار میستودند؛ به گونهای که شیعه و سنی در اخذ فتیوی بیه
وی مراجعه میکردند؛ از همین رو بود که به «ثقة االسالم» ملقب شد .وی در مورد امانتیداری و
ُالص ْ ِق َُوُ َأ َدا ِ ُْاْلَ َمانَة» باز کرده و احادی متعیددی آورده
راستگو یی در الکافی ،بابی به نام « َباب ِّ
است .از جمله این حدی شریف از امام صادق که فرمود:
 .1همان.
 .2همان ،ج،1
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ود ِِ ُ َف َّ ِ
وُِالرج ِلُوُسج ِ
ُاسيتَ ْو ََ َشُ
انُذل َ
َلُ َ َّْظرواُالَ ُُط ْو ِلُرك ِ َّ َ
ُاع َ
ُ َُش ْئ ٌ ْ
تادُِ َفلَيوُ َ َركَي ْ
ِ
ِ
ِ ِ
َُ ِ ِيث ِ َُوَُُأدا ِ َُُامانَ ِت ُِ؛ 1به رکوع و سجود طیوالنی افیراد نگیاه
لذل َ
ُ َُولك ْنُا ْنظرواُال ُص ْ ِق َ
نانید (و تنها آن را نشانه دیانت آنها ندانید)؛ هرا که این هیزی است که ممان است به آن

عادت کرده باشد و هر گاه آن را ترک کند ،نگران میشود؛ ولی نگاه به راسیتگو یی و امانیت
آنها کنید.

شیخ کلینی در امانت ،عدالت ،صداقت ،تقوی ،فضییلت ،حفیظ و ؛یبط احادیی کیه همیه از
شرایط یک فرد محدث است ،بیمانند بود .عالمه مجلسی در کتا مرآة العقول ،در شرح کتا
الکافی مینویسد« :شیخ کلینی ،استاد بسیار راستگو ،مورد اعتماد ،میورد قبیوط و سیتایش همیه
طوایف از خا و عام میباشد که خدای متعاط او را با امامان گرامی محشور نماید .کتیا
الاافی هم از تمام کتب اصوط ،مضبوط و جامعتر است و بهترین و بزرگترین ت لیف فرقه ناجییه
2
(شیعه امامیه) است».
 .4شخصيت فرا مذهبی

رویارد فعالیتهای شیخ کلینی ،بر تقریب مذاهب اسالمی و تحایم اتحیاد در مییان مسیلمین
استوار بود؛ از همین رو مورد احترام بزرگان علمای شیعه و اهلسنت بود .امروزه با گذشت بییش
از یازده قرن از عصر او ،هنوز شخصیت واالیش در میان صاحبنظران به نحو برجستهای مطرح
است؛ آنگونه که هم دانشمندان معاصر وی و هم عالمیان بعیدی در جهیان اسیالم ،شخصییت
برجسته وی را ستودهاند.
الف .شیخ صدوق ،وی را با عنوان «الشیخ الفقیه» ستوده است 3.رجالیان مت خر شیعه نیز او را به
4
نیاوترین شال ستودهاند.
ب .شخصیتشناس معروف ،ابوالعباس نجاشی ،کلینی را از اساتید برجسته و از عالمیان بیزرگ
روزگار خود در ری و از موث ترین راویان حدی دانسته و گفتیه اسیت او کتیا الکقافی را طیی
 .1همان ،ج،2

.105

 .2محمد باقر مجلسی؛ مرآة العقول؛ ج،1

.3

 .3محمد سعید طریحی؛ فضل الکوفة و مساجدها؛
 .4عبدالرسوط غفار؛ الکلینی و الکافی؛

.202

.49
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بیست ساط نگاشته است.
ج .شیخ طوسی ،او را فردی واالقدر و آشنا به روایات معرفی نموده است که ت لیفیات بسییاری از
جمله کتا معروف الکافی دارد و در موسوعه رجالی خود به نیام الفهرسقت ،کتا هیای وی را
2
آورده است.
د .مبارک ابناثیر جزری از علمای بزرگ اهلسنت ،در کتا جامع االصول خود ،ذیل نام کلینیی
مینویسد« :شیخ کلینی عالمی بزرگ ،فا؛ل و مشهور در مذهب شیعه است .او احیاگر دیین در
قرن سوم بوده است» 3.همچنین نوشته است« :از خوا شیعه این است که در سر هر صد ساط
هجریُ ،مجددی برای مذهب ایشان است ...و در آغاز قرن سوم ،محمد بن یعقو کلینیی بیوده
4
است».
هـ .شمسالدین ذهبی و ابنعساکر،از بزرگیان اهیلسینت ،بیه عظمیت شخصییت ایین عیالم
65
برجسته شیعی اعتراف دارند.


خوشممترآنراشممركممهسممردلدمران 


گفتمممهآیمممردرحمممری دیگمممران 


 .5سفرهای علمی

یای از عوامل رشد در تاریخ اسیالم ،سیفرهای علمیی اسیت .شییخ کلینیی نییز بیرای ارتقیای
شخصیت خود و کماط جامعه اسالمی ،سفرهای فراوانی به نقاط مختلف داشته است.


رسیارسفررایرباپختهشمودخمامی 


دركامنه گانروگرمی لدیكامی 


طب مدارک تاریخی و نوشتههای شیخ کلینی ،وی از زادگاه خود به شهرهای ری و قم و سیفرهای
مارر به بیداد و دمش  ،مراکز عمده دانیش در جهیان اسیالم و خراسیان ،کوفیه و حجیاز داشیته
است 7.او برای تصنیف کتا الکافی در مدت بیست ساط ،به نقاط مختلفی سفر کرد تا افزون بر
 .1احمد بن علی نجاشی؛ رجال النجاشی؛

 266و.267

 .2محمد بن حسن طوسی؛ رجال طوسی؛

.439

 .3ابن اثیر جزری؛ تتمه جامع االصول؛ ج ،13

.859

.322

 .4ابن اثیر جزری؛ جامع االصول؛ ج ،11
ا
 .5ر.ک .أبو عبدالله محمد بن أحمد ذهبی ،تاریخ اإلسالم ووفیام المشاهیر واألعالم ،ج،24
 .6ر.ک :أبو القاسم علی ابن عساکر دمشقی ،تاریخ مدینه دمش  ،ج ،56
 .7مجله علوم الحدی  ،ش،1

.200

.298

.250
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تامیل تحصیالت و تبلیغ ماتب اهلبیت  ،با مالقات راو یان حدی و استادان اجازه کیه بیه
فنون حدی آشنا بودند و قسمتهایی از ابوا فقه و حیدی نیزد آنهیا یافیت مییشید ،اخبیار
اهلبیت را جمع و بعد از تهذیب و ترتیب ،کتا الکافی را ت لیف کرد.
 .6نقش کلينی در معرفی فرهنگ شيعه

عالم و مبلغ دین باید به معارف ماتب ،آشنا و مسیلط باشید و آن را بیه زیبیاترین و شیفافتیرین
شال به مخاطب معرفی کند .شیخ کلینی ،محدث بزرگ شیعه هنین شخصیتی بیود کیه عقایید
شیعه را به صورت حقیقی به عموم مسلمانان معرفی کرد .وی باورهای شیعه در اصوط و فیروع را
به صورت مستقیم از سرهشمۀ ،آن یعنی قرآن ،سنت و روایات اهلبیت که به ماتیب وحیی
نزدیکترند ،گرفته است .کلینی در کتا شریف الکقافی ،آرای فقهیی و اظهارنظرهیای بسییار و
حتی گاهی تو؛یحاتی درباره متون روایی را نیز آورده است .او افزون بر ارائیه شییوههیای جمیع و
حل درباره تعارض روایات ،دیدگاههای خود را نیز پیش از نقل روایات ،بیان نموده است 1کیه بیه
نمونههایی از فعالیتهای او در این عرصه اشاره میشود:
الف .ارائه رهنمودهای فقهی

یای از مهمترین خدمات کلینی ،هموار کردن و نشان دادن راه به فقهای اسیالمی اسیت .در ایین
زمینه میرزا عبدالله افندی ،از شخصیتنگاران معروف و صیاحب کتیا ریقاض العلمقا ،وی را
2
استاد مسیلم فقیه مییان خاصیه و عامیه مییدانید کیه بیرای هیر دو گیروه فتیوا مییداده اسیت.
شخصیتنگاران اهلسنت نیز نزدیک به این مضمون را بیان کردهاند 3.برای اهیلسینت عبیور از
برابر شخص نمازگزار را حرام ،و ایجاد مانع و فاصله میان خود و عیابران را واجیب مییداننید کیه
ً
اصطالحا آن را " ستره "میگویند 4.کلینی در مورد این واژه با توجه به سیره پیامبر و دو رواییت
ابن ابییعفور و ابنمساان فتوا میدهد که «ایجاد مانع و ساتر در برابر عابران ،امیری مسیتحب و
 .1عبدالرسوط غفار؛ الکلینی و الکافی؛

. 227

 .2افندی ،عبدالله بن عیسیبیگ ،ریاض العلماء؛ ج،7

.45

 .3عسقالنی (ابن حجر) أحمد بن علی ،لسان المیزان؛ ج،5

 .490مثال ابنحجر عسیقالنی گفتیه...« :و کیان

من فقهاء الشیعه...
 .4الجز یری ،عبدالرحمن ،الفقه علی المذاهب األربعة؛ ج،1

 269ی .273
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همراه با فضیلت است ،نه واجب».
ب .طرح مسائل جامعه

کتا الکافی بسیاری از مو؛وعات مورد نیاز جامعه اسالمی را در قالب فرهنگ شیعه بیان کیرده
است؛ مانند مو؛وعات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی که هند مو؛یوع اقتصیاد مطیرح
شده در آن بیان میشود.
کسب و کار حالل

مو؛وع اقتصاد اسالمی ،از مباح مهم روز است که کلمات اهلبیت و شرح سخنانشیان
در این زمینه ،بیرای امیت اسیالمی راهگشاسیت .اسیالم ،تحصییل درآمید از مسییر صیحیح را
«عبادت» دانسته و توسعه زندگی را امری مطلو شمرده است .کلینی در بخش معیشیت کتیا
الکافی با نقل احادی فراوانی ،اقتصاد اسالمی را طرح نموده و مو؛یوع کسیب روزی و جایگیاه
دنیا در زندگی فرد مسلمان ،کسبها و صنعتهای حالط و حرام ،آدا و انواع تجیارت و اقسیام
صنفها و حرفهها را مطرح کرده است که این امر ،گویای دقیت و توجیه کلینیی نسیبت بیه امیر
1
معیشت و اقتصاد جامعه است.
توجه به رفع نیاز مستمندان و لزوم همدردی با آنان ،اعتداط در انفاق امواط ،تبیین معنای صیحیح
زهد ،اجتنا از حرام ،دلبسته نبودن به ماط دنیا و برخورداری از حیالط دینیی ،نفیرت از سیربار
دیگران بودن ،معنای درخواست حسنه و غنا در دنیا ،وجو اقتدا به ائمیه در کسیب روزی،
تالش ائمه برای آبادسیازی و کسیب روزی و ثیروت از طریی مشیاغلی ماننید کشیاورزی،
باغداری و تجارت و نیز زرهسازی حضرت داوود برای کسب روزی و بینیازی از بیتالمیاط،
از مو؛وعات اقتصاد اسالمی است که کلینی به آن پرداخته است .او با روایات اثبات میکند کیه
حضرت داود به جهت بهرهمندی از بیتالماط ،مورد سرزنش خداوند قرار گرفت و بهرهگیری
افراد از دسترنج خود و کسب درآمد از طری کیار و کوشیش و متایی نبیودن بیه دیگیران (حتیی
2
بیتالماط) ،از برنامههای اقتصاد اسالمی است.
لزوم تالش برای کسب روزی ،مسیتجا نشیدن دعیای افیرادی اسیت کیه از طلیب روزی بیاز
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،5

 65و ج ،5

.304

 .2با تو؛یح ایناه هه اصنافی را میتوان از بیتالماط ت مین کرد؟
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میمانند و به دعا مشیوط میشوند ،متای نبودن مؤمن به اسبا مادی و غفلت از خال اسیبا ،
برخورد بسیار منفی با تنبلی و کسالت و منفور بیودن سسیتی در طلیب کسیب معیشیت ،تقیدیر
معیشت و اصالح ماط ،لزوم تعادط در کسب دنیا و آخرت و هماهنگی آن دو و قناعیت ،از سیایر
1
موارد اقتصاد اسالمی است که کلینی به جامعه اسالمی عر؛ه کرده است.
ج .تقویمنگار معصومين

اگر امروز ما به تاریخ تولد و شهادت و سایر اطالعات زندگی ائمه دسترسی داریم ،به برکیت
زحمات عالمان فداکاری مانند کلینی است .وی پس از کتا توحید در الکافی ،کتا حجت را
آغاز کرده است .او در این بخش ،افزون بر جایگیاه امامیت و و یژگیی امامیان و نصیو بیر
امامت آنان ،بخشی را نیز با عنوان «أبوا التاریخ» ،به تاریخ اهلبیت  ،از پیامبر اکیرم تیا
حضرت حجت اختصا داده و با به با  ،روایات تاریخی مربوط به آنیان را نقیل کیرده
است .با ها را نیز با عنوان «مولد» و به نام آنان گشوده و در هر با  ،روایات متناسب آن را بازگو
کرده است .در تمام این ابوا و پیش از ذکر روایات ،خود به شیوه تاریخنو یسان و تراجمنگیاران،
2
سر فصلهایی از زندگی آنان را بر شمرده و به تقو یمنگاری تاریخ اهلبیت پرداخته است.
 .7صيانت از اعتقادات شيعی

این دانشمند بزرگ شیعه ،افزون بر حفظ و پاسداری از اعتقادات و روایات شیعه ،در خیط مقیدم
مبارزه با منحرفین و دفاع از مرزهای اعتقادی ماتب اهلبیت

قرار داشت .ت لیف کتیا القرد

علی القرامطة ،شاهد بارز این حرکت هوشمندانه وی است .او در ایین کتیا  ،اعتقیادات باطیل
قرمطیان (یای از شاخههای فرقه مذهبی اسماعیلیه) را به صورت علمی بیه نقید کشییده اسیت.
رهبران این فرقه گمراه و افراطی در جامعه آن روز ،در پی انحراف مؤمنین از خط والیت بودند.

3

 .1مجید ر؛ایی؛ «دیدگاههای اقتصادی کلینی در الاافی»؛ مجموعه مقاالت فارسی کنگیره بینالمللیی ثقةاالسیالم
کلینی؛ ج ،2

.413

 .2سید ؛یاء مرتضوی؛ «اجتهادات و بیانات ثقیة اإلسیالم کلینیی»؛ مجموعیه مقیاالت فارسیی کنگیره بینالمللیی
ثقةاالسالم کلینی؛ ج ،1

.275

 .3قرامطه فرقهای بودند که در ظاهر محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق را امام میدانستند ،ولی در باطن ملحد
و منار شریعت بودند؛ زیرا بیشتر محرمات را تجو یز میکردند ،نماز را همان اطاعت امام میدانستند ،زکات را همان
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در واقع کلینی در کنار ت لیف کتا الکافی ،حقانیت ماتیب اهیلبییت

را اثبیات نمیود و بیا

ت لیف کتا الرد علی قرامطه ،با فرقههای افراطی و داعشگونه و فرقهسازیهای موازی با ماتیب
شیعه هم مبارزه کرده است.
 .8آثار ماندگار

کلینی دارای آثار ارزشمندی است که جایگاه علمیی او را آشیاار میکنید .برخیی از ایین کتیب
عبارتند از« :الرد علی القرامطه»« ،کتا رسیائل اخئمیة
الرجاط»« ،کتا ما قیل فی اخئمة

»« ،کتیا تعبییر الرؤ ییا»« ،کتیا

» 1و «کتا شریف الاافی» .وی بیشتر با کتا معروفش

الکافی شناخته میشود.
اگر هه قرنها از ت لیف کتا شریف الکافی میگذرد ،اما امروزه هیچ محققی در حیوزه دینیی و
عرصه معارف اسالمی ،از رجوع به آن بیینییاز نیسیت و بزرگیان شییعه در منیابع مهیم رواییی و
ت لیفات ارزشمند خود ،به آن استناد میکنند .شیخ مفید مییفرمایید« :کتیا کیافی ،از بهتیرین
کتا های شیعه و پرفایدهترین آنهاست» 2 .این کتا و یژگییهیای ممتیازی دارد کیه از جملیه

میتوان به «معاصر با نوا اربعه»« ،اسناد دقی »« ،ترتییب احادیی »« ،سیاماندهی شایسیته»،
«ارائه سبک زندگی اسالمی»« ،درخشش در میان کتب اربعه» و «نقل اهم روایات شیعه» اشیاره
کرد .کتا الکافی در مجموع شامل اصوط ،در دو جلد و فروع ،در ههار جلد و رو؛ه ،در ییک
ً
3
جلد و دارای  30کتا و  326با و جمعا  16199روایت است.
کلینی در مدت بیست ساط با زحمات فراوان16199 ،حدی در کتا الکقافی را پدیید آورد کیه
بیشتر و با عظمتتر از صحاح سته است که شیش تین از علمیای اهیلسینت در زمینیه حیدی
نوشتهاند.
پرداخت خمس ماط به امام ،روزه را به نگهداری اسرار ،و زنا را عبارت از فاش کردن آن میدانسیتند .آنهیا را بیه نیام
قرمطی خواندند؛ زیرا یای از رؤسای آنها در آغاز کار خط مقرمط مینوشت و بدان منسو شدند.
 .1احمد بن علی نجاشی؛ رجال نجاشی؛ .377
 .2محمد بن محمد مفید؛ تصحیح اإلعتقاد؛ 70؛ محمید محسین آقیا بیزرگ تهرانیی؛ الذریعقه القی التصقانیف
الشیعه؛ ج . 95 ،13
 .3موسسه تحقیقاتی و اطالع رسانی خانه کتا ایران ،معجم بحاراالنوار .65 ،البته برخی رواییات قابیل ت میل
هم دارد که بررسی آن ،مجاط خود را میطلبد.
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 .9وفات

َ ُ
کلینی در شعبان ساط  329ق (ساط تناثر نجوم )1مصیادف بیا پایقان دوران غیبیت صییرا و آغیاز
غیبت کبرای امام زمان  ،در بیداد از دنیا رفت 2.محمد بن جعفر حسنی معروف به ابیوقیراط،
بر پیارش نماز خواند و بدن او در با کوفه بیداد به خاک سیپرده شید 3.بازسیازی مرقیدش در
محرم ساط  1436ق به پایان رسید و از ؛ریح نقرهای آن رونمایی شد.
فهرست منابع

 .1آقییا بییزرگ تهرانییی ،محمیید محسیین؛ الذریعققه الققی التصققانیف الشققیعه؛ بیییروت :دار
اال؛واء1403،ق.
 .2جزری ،ابن اثیر؛ جامع االصول؛ بیروت :نشر دارالفار 1420،ق.
 .3جمعی از نویسندگان؛ ستارگان حرم؛ قم :نشر زائر1377 ،ش.
 .4جمعی از نویسندگان؛ مجموعه مقاالم فارسی کنگره بینالمللی ثقةاالسالم کلینقی؛ قیم :دار
الحدی  ،ش.1387
 .5خویی ،سید ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث؛ قم :نشر مؤسسه خوئی1410 ،ق.
 .6الطریحی ،محمد سعید؛ فضل الکوفة و مساجدها؛ بیروت :دارالمرتضی[ ،بیتا].
 .7طوسی ،محمد بن حسن؛ الفهرست؛ قم :مؤسسه نشر اسالمی 1417 ،ق.
 .8یییییی ،ییییییییییییییی؛ رجال طوسی؛ قم :نشر اسالمی1415 ،ق.
 .9غفار ،عبدالرسوط؛ الکلینی و الکافی؛ قم :نشر اسالمی 1416 ،ق.
 .10کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تهران :دارالاتب االسالمیة1388 ،ق.
 .11مجلسی ،محمد باقر؛ مراة العقول؛ تصحیح هاشم رسولی محالتی؛ هیا دوم ،تهیران :دار
الاتب العلمیه 1404 ،ق.
 .12میدرس ،محمیید علیی؛ ریحانققۀ االدب فقی تقراجم المعقروفین بالکنیققۀ او اللققب؛ تهیران:
 . 1تناثر نجوم ،یعنی از بین رفتن و افوط ستارگان و کنایه از آن است که بسیاری از اندیشمندان در آن ساط در گذشتند؛
از جمله کلینی ،علی بن محمد سمری (ههارمین نایب خا

امام عصر

) ،علیی بین بابوییه قمیی ،پیدر شییخ

صدوق و . ...
 .2محمد علی مدرس؛ ریحانة االدب؛ ج ،8
 .3احمد بن علی نجاشی؛ رجال نجاشی؛

.80
378؛ محمد بن حسن طوسی؛ الفهرست؛

 210و .211
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کتابفروشی خیام 1369 ،ش.
 .13مفید ،محمد بن محمد؛ تصحیح اإلعتقاد؛ قم :نشر ر؛ی1363 ،ش.
 .14نجاشی ،احمد بن علی؛ رجال نجاشی؛ قم :نشر جامعه مدرسین1416 ،ق.
 .15افندی ،عبدالله بن عیسیبیگ؛ رییاض العلمیاء؛ بییروت :نشیر مؤسسیة التیاریخ العربیی،
1431ق .
 .16عسقالنی (ابن حجر) أحمد بن علی؛ لسان المیزان؛ بیروت :مؤسسة اخعلمی1406 ،ق.
 .17الجزیری ،عبدالرحمن؛ الفقه علی المذاهب األربعقة؛ بییروت :دار إحییاء التیراث العربیی،
1406ق.
 .18موسسه تحقیقاتی و اطالع رسانی خانه کتا ایران؛ معجم بحاراالنوار؛ تهران :نشیر وزارت
ارشاد1415 ،ق.
 .19مجله علوم حدی  ،فصلنامه تخصصی مرکز تحقیقات دارالحدی  ،قم :دارالحدی .
 .20ابن عساکر ،ابوالقاسم علی بن حسن بن هبة الله شافعی؛ تاریخ مدینقه دمشق ؛ بییروت :دار
الفار1415 ،ق.
ا
 .21أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبی؛ تاریخ اإلسالم ووفیام المشاهیر واألعالم؛ بیروت :دار
الاتا العربی ،الطبعة االولی1409 ،ق.
 .22ابن اثیر جزری ،مبارک بن محمد؛ تتمة جامع االصول ألحادیقث الرسقول؛ بییروت :ماتیب
البحوث و الدراسات فی دار الفار ،بیتا.

مسیحیت صهیونیستی
دكتراحمرر امفتاو

*

اشاره

اکنون که جهان اسالم در معرض دشمنیهای بسیاری قرار دارد ،دشمنشناسیی بسییار ؛یروری
است .امام صادق

میفرمایید« :ال َِْ ِالمُُ ِب َز َم ِان ُُِ ََل َ ْهجمُُ َعل َْيي ُُِالل ََّيوا ِبس؛ 1کسیی کیه بیه او؛یاع

زمانهاش آگاه باشد ،شبهات بر او هجوم نیاورد» .مقام معظم رهبری ؛من اشاره بیه ایین حیدی

عالم بیه زمیان ،کسیی اسیت کیه بدانید در کجیای دنییا زنیدگی مییکنید،
شریف میفرمایدِ « :

صفبندیهای مقابیل او هیسیت؟ انگییزههیای مخیالف او کیدام اسیت؟»« 2،اگیر صیحنه را
بشناسیم ،عرصه را بشناسیم ،نقشه دشمن را بدانیم ،غافلگیر نخواهیم شد» 3.جریان صهیونیسیم

یهودی و مسیحی ،از دشمنان شیناخته شیده اسیالم هسیتند .در ایین نوشیتار دربیاره مسییحیت
صهیونیستی آمریاا که از حامیان رژیم اشیالگر قدس هستند ،به اختصار بح  ،و به راهاارهای
مقابله با آن اشاره خواهد شد.

4

مسیحیت دارای سه فرقه اصیلی کاتولییک ،ارتیدکس و پروتسیتان اسیت .مسییحیت کاتولییک و
ارتدکس بهخاطر نظام سلسله مراتب کلیسایی کمتر دهیار فرقیهگراییی شیدهانید ،امیا مسییحیت
* دانشآموخته حوزه علمیه قم و دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب.
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1

.61

 .2بیانات در جمع اساتید ،فضال و طال حوزه علمیه قم.1379/7/14 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451

 .3بیانات در دیدار مردم کازرون.1387/2/16 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3434

 .4این نوشتار ،خالصهای از کتا «مسیحیت صهیونیستی» است که به زودی به قلم نگارنده توسط پژوهشیگاه امیام
صادق

منتشر خواهد شد.
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پروتستان به خاطر نداشتن مرجعیت واحد ،فرقههای بسیار زییادی دارد .مسییحت صهیونیسیتی،
مربوط به یای از فرقههای پروتستانی به نام «اونجلیااط» یا «انجیلگرا» است که به ظاهر کتیا
مقدس ت کید دارند .آنان با این اعتقاد که بازگشت عیسی مسیح  ،مشروط به بازگشت یهودییان
به فلسطین است؛ از تشایل حاومت یهودیان در سرزمین اشیالی حمایت میکنند .این باور کیه
در میان بیشتر مسییحیان مقبولییت نیدارد ،در اییاالت متحیده آمریایا از نفیوذ و قیدرت زییادی
برخوردار است.
تعریف مسيحيت صهيونيستی

فتح شده است 1.این واژه کیه بعیدها متیرادف

«صیهون» ،قلعهای بود که توسط حضرت داود
ً
«اورشلیم» و نهایتا برای سرزمین اسرائیل به کار رفته است ،در ماتوبات مسیحایی بیانگر آرزوی
بازگشت به سرزمین اسرائیل و ت سییس دوبیاره پادشیاهی داوود

بیود 2.بنیابراین صهیونیسیم،

جنبشی است که به دنباط محق ساختن آرزوی بازگشت یهودیان به سرزمین فلسیطین و تشیایل
حاومت یهودی در این سرزمین است .این جریان در اصل ،ییک جنیبش یهیودی اسیت کیه بیا
انگیزه دینی و حمایت از یهودیان آواره شروع شد ،با نظریهپردازی «تئودور هرتسل» جنبه سیاسیی
پیدا کرد و با حمایت کشور استعمارگر انگلستان و ایاالت متحده آمریاا ،دولت اشیالگر قیدس،
اسرائیل تشایل شد.
مسیحیت صهیونیستی ،دستهای از مسیحیان اونجلیااط و بنییادگرا هسیتند کیه بازگشیت عیسیی
را منوط به بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین میدانند و از دولیت یهیودی اسیرائیل

مسیح

حمایت میکنند .از نظر آنیان مسییحیان بایید از اییده تشیایل دولیت یهیود و سیاسیتهیای آن
پشتیبانی کنند .این استدالط مبتنی بر تفسیر ظاهری و آیندهگرای کتیا مقیدس و مبتنیی بیر ایین
اعتقاد است که پیشگو ییهای عهد عتی درباره قوم یهود ،رفتهرفته در کشور کنونی اسرائیل تحق
مییابد.

3

 .1ر.ک :دوم سموئیل .7 :5
 .2اسدالله آژیر؛ منجیباوری در کیش زرتشتی و ادیان ابراهیمی؛

.198

 .3ر.ک :استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بخشنده و قدسیه جوانمرد؛

.46-42
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شکلگيری مسيحيت صهيونيستی در انگلستان

جنبش مسیحیت صهیونیستی اولیه با این اعتقاد ظهور کرد که بنا بر وعده کتا مقدس ،قوم یهود
قبل از بازگشت حضرت عیسی

به مسیحیت میگروند و با بازگشت به فلسطین ،در کنار دیگر

ملتهای مسیحی از موجودیتی ملی برخوردار میشوند 1 .این باور که روزی یهودییان بیه عیسیی
مسیح

ایمان میآورند و بخشی از کلیسا میشیوند ،بیه عنیوان نشیانه بازگشیت قرییبالوقیوع

مسیح

دانسته شد.

2

ریشههای مسیحیت صهیونیستی در انگلستان ،به نظریهپردازی و پیشگویی «ادوارد ایروینگ» 3و

«نلسون داربی» 4بر میگردد« 5.لرد شافتسبری» 6بازگشت یهودیان به فلسطین را در راستای منافع
راهبردی سیاست خارجی بریتانیا دانست .از این رو ،دولت بریتانیا از جنبش صهیونیسم حماییت
کرد و با اعالمیه «بالفور» که سبب شالگیری اسرائیل شد ،آرمیان جنیبش صهیونیسیتی تحقی
یافت.

7

شکلگيری مسيحيت صهيونيستی در ایاالت متحده آمریکا

در اوایل قرن بیستم به دنباط تلفات خانمانسوز جنگ جهیانی اوط ،مسییحیت بنییادگرای آمریایا
درگیر مقابله با جریان الهیات لیبراط بود و تمایلی به حمایت از یهودیان نداشت« .جری فالوط»،

8

«پت رابرتسون» 9و «هاط لیندزی» 10از مسیحیان اونجلیااط و بنیادگرای آمریاا ،بعید از پییروزی
اسرائیل در جنگ شش روزه ،با اعیالم حماییت از جرییان صهیونیسیت ،نقیش مهمیی در رشید
صهیونیسم مسیحی ایفا کردند.
 .1همان،
 .2همان،

11

.66
 70و .136
3 . Edward Irving
4. Nelson Darby

 .5استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بخشنده و قدسیه جوانمرد؛

.89

 .7ر.ک :استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بخشنده و قدسیه جوانمرد؛

6 . Lord Shaftesbury

.112-124

8 . Jerry Falwell
9 . Pat Robertson

 .11استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بخشنده و قدسیه جوانمرد؛

10 . Hal lindsey

 152و .165
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«جری فالوط» به عنوان نخستین سیاستمدار افراطیی آمریایایی ،معتقید اسیت حماییت اییاالت
متحده آمریاا از اسرائیل به دلیل مصالح اسرائیل نیست؛ بلاه به لحاظ ت مین منافع آمریااسیت.
او حمایت مسیحیان از اسرائیل را تالیف مذهبی و آن را در جهت تحق پیشیگوییهیای کتیا

مقدس میداند« 1.کریس هاط سل» 2به نقل از یک مسیحی آمریاایی که زندگی در آمریاا را رها
کرده بود تا در فلسطین ،وطن اصلیاش زندگی کند ،درباره فالوط مییگویید« :مسییحیانی ماننید
فالوط عامل تحرییککننیده اسیرائیل در گسیترش سیرزمینهیا و سیرکو کیردن میردم هسیتند.
اسرائیلیها به خوبی میدانند هر کاری کنند ،مسیحیان تندرو یی مانند فیالوط تیا آخیر راه بیا آنهیا
خواهند بود»« 3.پت رابرتسون» در کنار «جیری فیالوط» ،یایی از قدرتمنیدترین میردان محافیل
سیاسی و دینی آمریااست که اولین و با نفوذترین شباه تلو یزیونی ماهوارهای مسییحی دنییا را بیا
عنوان شباه رادیوتلو یزیونی مسیحی ( )CBNدر ساط 1960م ت سیس کرد.
مسیحیت صهیونیستی به دلیل ت ثیر زندگی خبرساز رهبران مسیحی بنییادگرایی همچیون «جیری
فالوط» و «پت رابرتسون» تا پایان دهه 1970م ،هنان ت ثیری در آمریاا داشته است که نمییتیوان
یک نفر سیاستمدار یا سناتور کنگره را یافت که مایل به انتقاد علنی درباره دولت اسیرائیل باشید.

4

انگیزههای دینی آخرالزمانی از یک سو و حمایتهای سیاسی از سوی دیگر ،سبب قدرت ییافتن
جریان مسیحیت صهیونیستی در آمریاا شد .اکنیون بییش از  250سیازمان تبشییرگرای طرفیدار
اسرائیل در آمریاا فعالند که در فاصله ساطهای 1980تا  1985ت سیس شدهاند .این سیازمانهیا
توانستهاند حمایتهای تبلییی و سیاسی را به نفع اسرائیل برانگیزانند.
باورهای مسيحيت صهيونيستی
 .1قوم برگزیده بودن یهودیان

مسیحیان صهیونیست معتقدند یهودیان« ،قوم برگزیده» خداوند هستند که جدا از همه وعدههای
داده شده به کلیسا ،دارای رابطه و جایگاهی منحصربهفرد و هدفهایی جاودانی در سرزمین خود
 .1فؤاد شعبان؛ به خاطر صهیون؛ ترجمه یاسر فرحزادی؛

 243و .300
2 . Halsell

 .3گریس هاط سل؛ تدارک جنگ بزرگ ،ترجمه خسرو اسدی،
 .4استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛

.170

.115
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هستند .از نظیر آنیان جایگیاه قیوم اسیرائیل ،برتیر از کلیساسیت؛ در حیالی کیه مسییحیان غییر
صهیونیست ،کلیسا را اسرائیل حقیقی میدانند و معتقدند پیشبینی عهد عتی درباره سیلطنت در
کلیسا تحق مییابد 1.البته ادعای قوم برگزییده و نییز سیرزمین موعیود ،مشیروط بیه اطاعیت از
دستورات خدا بوده است .بنا بر نقل کتا مقدس یهودی ،بارها به بنیاسرائیل هشیدار داده شیده

که در صورت عصیان در برابر خدا ،در میان ملتها پراکنده خواهند شد؛ 2در حالی کیه اعتیراف
آنان به گناهان خود ،سبب میشود خدا با یادآوری عهد خود با یعقو و اسیحاق و نییز عهید بیا
ابراهیم

 ،این سرزمین را نیز یاد کند 3.صهیونیستهای مسیحی همواره مشروط بودن پیمانها

را به نفع ح نامشروط اسرائیل نادیده گرفتهاند.
 .2ادعای مالکيت نيل تا فرات برای یهودیان

بسیاری از صهیونیستهای مسیحی معتقدند مرزهای کنونی اسرائیل به انضمام منیاط اشییالی
مورد مناقشه ،بخشی از زمینهایی است که خدا به قیوم یهیود اختصیا

داده اسیت؛ از ایین رو

اسرائیل را به اشیاط این سیرزمین از طریی زور تشیوی میکننید .ادعیای «از رود مصیر تیا رود
فرات» بخشی از مصر ،لبنان ،سوریه و نیز کرانه غربی را در بر مییگییرد؛ در حیالی کیه یهودییان
هیچگاه در تاریخ ،حتی در دوره پادشاهی داوود و سلیمان

نیز مالک همیه سیرزمین مقیدس

نبودهاند.
.3حمایت از تجدید بنای معبد

جایگاه معبد سلیمان ،از مسائل مهم مسییحیان صهیونیسیت اسیت .از نظیر آنیان بنیای معبیدی
یهودی ،نه تنها در کتا مقدس دستور داده شده است؛ بلاه تجدید بنای آن قریبالوقوع اسیت.
از این رو از کسانی که در جهت رسیدن به این امر اقدام کردهاند ،فعاالنه حمایت میکنند .از نظر
آنان تجدید بنای معبد سیلیمان ،مهیمتیرین نشیانه بازگشیت نزدییک عیسیی مسییح

اسیت.

صهیونیستهای مسیحی و یهودی معتقدند مسجدالصیخره مسیلمانان بایید از بیین بیرود .آنیان
گمان میکنند سومین معبد یهود بنا خواهد شد ،کاهنان تقدیس میشوند و قربیانیهیا بیار دیگیر
 .1همان،

.266

 .2کتاب مقدس؛ الویان .33 :26
 .3همان.42:26 ،
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برای تحق پیشگو یی کتا مقدس و تسریع آمدن عیسی مسیح

برقرار میشود.

1

 .4باور به جنگ آرماگدون در آخرالزمان

حمایت مسیحیان از تجدید بنای معبد یهودیان ،همواره با اعتقاد به جنگ قریبالوقوع آخرالزمیان
که در تاریخ بشر بیسابقه است ،پیوند داشته است .از این رو ،صهیونیستهای مسیحی به تعبییر
ً
«دان واگنر» 2،حقیقتا «مشتاق آرماگدون» هستند 3.آنان بر این عقیدهاند کیه در منطقیه فلسیطین
میان دو جبهه خیر و شر جنگی در خواهد گرفت .آنان در این میان خود را جبهه خییر و دشیمنان
خود را شر میدانند و معتقدند در این نبرد نیروهیای اهریمنیی در برابیر خیدا و نییز قیوم اسیرائیل
شاست خواهند خورد .عیسی

در آن هنگام بهعنیوان مسییحا و پادشیاه یهودییان بیاز خواهید

گشت تا به مدت هزار ساط در بیتالمقدس سلطنت کند و یهودیان از جایگاه و نقش ممتازی در
دنیا برخوردار خواهند شد.
نفوذ مسيحيت صهيونيستی در دولت آمریکا

بسیاری از رؤسای جمهور ایاالت متحده آمریاا از جمله «کارتر»« ،ریگان»« ،جیورج بیوش» و
«ترامم» دارای تفار مسیحیت صهیونیستی بوده و هستند« .جیمی کارتر» در ییک سیخنرانی در
ً
ساط  ،1978درباره کشور اسرائیل گفت« :کشیور اسیرائیل نهایتیا بازگشیت بیه سیرزمین کتیا
مقدس است که یهودیان بیش از صدها ساط پیش ،از آن رانده شدند ...شالگییری ملیت یهیود،
تحق پیشگو یی کتا مقدس است» 4.وی به عنوان حامی صهیونیستها و پایهگیذار مصیالحه
کمم دیوید ،بعد از پایان دوره ریاست جمهوریاش در کتابش بیا عنیوان «فلسیطین صیلح نیه،
تبعی » 5به عهدشانیهای سران اسرائیل اشاره ،و از سیاستهای دوگانه آمریاا در زمینه صیلح
انتقاد میکند.

6

 .1استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بخشنده و قدسیه جوانمرد؛

.316

 .3استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بخشنده و قدسیه جوانمرد؛

.328 - 326

2. Don Wagner

 .4همان؛

.160
5. Palestine: Peace not Apartheid

 .6جیمی کارتر؛ فلسطین صلح نه ،تبعیض؛ ترجمه مهران قاسمی،

.11 -10
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«رونالد ریگان» نیز بر اساس قرائت خود از کتا مقدس 1،ت کید میکیرد کیه زمیان آرماگیدون
نزدیک است و اسرائیل به زودی مورد حمله کشورهای تبهایاری همچیون لیبیی و اتییوپی قیرار
خواهد گرفت .او در پاسخ به ایناه اگر روزی در آینده ،اسرائیل در اثر حمله کشورهای دشمن در
معرض نابودی قرار بگیرد ،آمریاا هه باید باند؟ گفت« :ما به اسیرائیل قیوط دادهاییم کیه از ایین
کشور حفاظت کنیم  ...ما دارای وظیفه ،مسئولیت و سرنوشت هستیم» 2.انتخیا وی بیه عنیوان
رئیسجمهور ،باع پیشبرد هشمگیر آرمان مسیحیت صهیونیسیتی شید؛ آنگونیه کیه برخیی از
مناصب مهم سیاسی به هند تن از مسیحیان صهیونیست سپرده شد.
بوش» پسر نیز مو؛ع سرسختانه اسالف خود را
«جورج بوش» پدر« ،بیل کلینتون» و «جورج ِ

در حمایت از صهیونیسم ادامه دادنید .سیاسیتمداران ،نظیرات رأیدهنیدگان ییا حیداقل نظیرات
گروههای فشار را منعاس میکنند و گیروههیای فشیار صهیونیسیت ،قدرتمنیدترین گیروههیا در
آمریاا هستند .سه نفر از رهبران مسیحی که تریبون کاخ سیفید را از ریگیان دریافیت کردنید ،در
ههل یا پنجاه ساط گذشیته توانسیتهانید تضیمینکننیده طرفیداری سیاسیت خیارجی آمریایا از
صهیونیست باشند.
ارتباط مسيحيت صهيونيستی با اسرائيل

مسیحیت صهیونیستی بیا حماییت از اسیرائیل ،تسیهیل مهیاجرت یهودییان ،حماییت از برنامیه
شهرکسازی ،اعماط فشار برای شناسایی بینالمللی اورشلیم به عنوان پایتخیت اسیرائیل ،تی مین
بودجه بازسازی معبد سلیمان ،مخالفت با روند صلح ،تشدید وخامت روابط بیا جهیان عیر و
تسریع آرماگدون ،همواره با اسرائیل در ارتباط بودهاند .رؤسای جمهور آمریاا ،از «روزولیت» تیا

«ترامم» ،تحت ت ثیر فشارهای البی یهودی ی صهیونیستی آمریاا قیرار داشیتهانید 3.گیروه فشیار
حامی اسرائیل در انتخا  ،انتصا و برکناری مقامات و منصوبان دولتی ایاالت متحده دخالیت
دارد.

4

 .1کتاب مقدس؛ حزقیاط؛ با .38
 .2ر.ک :استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمیید بخشینده و قدسییه جیوانمرد؛ 162 – 160؛ محمید
السماک؛ الصهیونیه المسیحیه؛ .79
 .3احمد کریمیان؛ یهود و صهیونیسم؛ .66
 .4استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بخشنده و قدسیه جوانمرد؛ .406 – 404
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مسییحیان بییا توجیییه نظییامی اییین مرزهییای گسییترده ،پییذیرش سیسییی برنامییه شهرکسییازی در
بیتالمقدس شرقی عربی و شهر کهن بیتالمقدس و نیز حمایت اقتصادی از جنبش مهیاجران،

نقش بسزایی در تحق عینی سرزمین اسرائیل ایفا کردهاند 1.صهیونیستهیای مسییحی معتقدنید

که بیتالمقدس ،پایتخت انحصاری و یاپارهه یهودیان است و باید پس از این نیز باشد .از ایین
رو با هر گونه پیشنهاد حاکمیت مشترک یا ایجاد پایتخت فلسیطینی در بییتالمقیدس شیرقی بیه
شدت مخالفند .از نظر صهیونیسم ،هییچ مصیالحهای نمییتوانید صیورت گییرد .آنهیا تیالش
میکردند با ترغیب دولتهای غربی و بهویژه دولت ایاالت متحده به انتقاط سفارتخانههایشان بیه
بیتالمقدس ،این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل به رسیمیت شیناخته شیود .سیرانجام بیا فشیار
البیهای صهیونیستی یهودی و مسیحی ،در تاریخ  14می  24( 2018اردیبهشیت  )1397و در
هفتادمین سالگرد ت سییس اسیرائیل کیه فلسیطینیان آن را ییومالنابیه (روز مصییبت و بیدبختی)
مینامند ،به دستور «دونالد ترامم» سفارت ایاالت متحده آمریاا به بیتالمقدس انتقیاط یافیت.
«ترامم» در سخنان خود گفت« :این اتفاق باید ساطها پیش رخ مییداد» و ادعیا کیرد« :انتقیاط
سفارت ،بزرگترین امید ما برای برقراری صلح در منطقه است!» .وی برای ابراز خیوش خیدمتی
خود به صهیونیستهای یهودی و مسیحی ،بیه خییاط خیام خیود طیرح معاملیه قیرن ییا همیان
کالهبرداری قرن را مطرح کرده است .اعالم پایتختی بییتالمقیدس بیرای رژییم صهیونیسیتی و
انتقاط سفارتخانه آمریاا و طرح معامله قرن ،بییش از آنایه متی ثر از سیاسیت خیارجی و منیافع
ً
آمریاا باشد ،عمدتا بعد دینی دارد؛ زیرا این کار خواسیته اونجلیایاطهیای آمریایایی ییا همیان
مسیحیان بنیادگرا و صهیونیست آمریااست.

2

آنچه از نظر صهیونیستهای یهودی حیاتی است ،ساخته شدن معبد آینده یهود در همیان مایان
معبد سلیمان است .رایجترین نظرییه میورد پیذیرش برخیوردار از حماییت سینتی و اتفیاقنظیر
باستانشناسان کنونی اسرائیل ،این است که ماان معبد همان ماان مسجد صخره اسیت .بیشیتر
یهودیان سنتی معتقدند که مسجد صخره باید پیش از تجدیید بنیای معبید بیزرگ ،از بیین بیرود.
 .1همان،

.425-423

 .2محمد مسجد جامعی و مصطفی رستگار؛ مسیحیت انجیلی بررسقی گسقترش اونجلیکالیسقم در جهقان امقروز؛
.183
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مسیحیان بنیادگرا و صهیونیسیت ،دشیمن رونید صیلح خاورمیانیه هسیتند و همیواره از اسیرائیل
حمایت میکنند و ملت آمریاا و اسرائیل را مانند دوقلو میدانند .آنان نیه تنهیا بیه واسیطه منیافع
شخصی مشترک ،بلاه به واسطه بنیانهای دینی همانند به یادیگر مرتبطنید .آمریایا و اسیرائیل،
خود را علیه جهان شیطانی ،متحد یادیگر میدانند .مسیحیان صهیونیسیت خییاط مییکننید بیه
جنگ دنیای اهریمنی تحت حاکمیت رژیمهای اسیتبدادی کمونیسیتی و اسیالمی رفتیهانید کیه
مخالف ارزشهای دموکراتیک یهودی -مسیحی آمریاا و اسرائیل هستند .آنان به همان میزان کیه
به اسرائیل عالقمند هستند ،از اعرا تنفر دارند .تبعی های ؛ید عیر و تصیورات کلیشیهای
خاورشناسیان ،در نوشیتارهای آنییان مشیترک اسیت .از نظییر خاورشناسیان ،غیر  ،آزادانییدیش،
صلحجو ،اهل منط و قادر به پذیرش ارزشهای واقعی پنداشته میشود ،در حالیکه خاورمیانیه
اینگونه نیست و حتی گاه ملتهیای عیر را وحشیی مییخواننید .در واقیع تنفیر از اعیرا بیا
نگرشهای نژادپرستانه نسبت به فلسطینیان همراه است.

1

دفاع از امنیت اسرائیل ،اغلب مسیحیان صهیونیست را به اناار حقوق انسانی اساسیی و یاسیان
برای فلسطینیان سوق داده است .نژادپرستی هنان آنان را کیر و کیور کیرده اسیت کیه فلسیطینیان
مسلمان را که از فرزندان ابراهیم

هستند ،با کنعانیان مشرک آن زمان یای میداننید .آنیان پیا را

فراتر گذاشتند و مسلمانان را شیطانی خواندند؛ در حالی که همواره ادعای یکجانبیه اسیرائیل بیر
مناط اشیالی را به رسمیت شناخته و با آرمانهای فلسیطین بیرای خودمختیاری نییز مخالفیت
کردهاند .از نظر آنان نمیتوان به فلسطینیان با کشوری در قلب اسرائیل ،اعتماد کرد.

2

دشمنی مسيحيت صهيونيستی با مسلمانان

مسیحیت صهیونیستی ،دین اسالم را دشمن اصیلی خیود میدانید و بیه اشیااط مختلفیی بیا آن
دشمنی میکند:
 .1تضعيف و تخریب اسالم

دشمن صهیونیستی افزون بر حمله نظامی و اشیاط سرزمینهای اسالمی ،به دنبیاط از بیین بیردن
 .1استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بخشنده و قدسیه جوانمرد؛
 .2همان،

.459

.450 – 447

  246رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 1399

اعتقادات دینی و شریعت اسالمی است؛ 1زیرا قویترین سالح برای نیابودی ییک امیت ،هنیگ
انداختن بر بنیان اعتقادی آنان است .از ایین رو بیه آسییب زدن و تشیایک در میورد اسیالم روی
آوردند 2.آنان میکوشند با ابزار تبلییات گسترده ،ههیره اسیالم را خیرا کننید تیا راه بیر دعیوت
اسالمی بسته شود .همچنین ؛من معرفی اسالم به عنوان دینی ارتجاعی و ؛د تمدن ،شبهاتی را
درباره اسالم و پیامبر اکیرم

مطیرح مییکننید و بیرای تحرییک مسیلمانان بیه انجیام اعمیاط
3

خشونتآمیز ،به وسیله کاریااتور و مانند آن بیه پییامبر اسیالم
گسترده از جریان مسیحیت تبشیری ،از دیگر اقدامات آنان است.

اهانیت مییکننید .حماییت
4

 .2تضعيف کشورهای اسالمی

یای از سیاستهای صهیونیستهای یهودی و مسیحی ،ایجاد تفرقه در جهان اسالم است تیا از
قدرت عظیم اتحاد بیش از یک میلیارد مسلمان جلوگیری کنند و برای ایین کیار ،همیواره روابیط
میان آنها را کنترط میکنند تا مانع استحاام روابط سیاسی و اقتصیادی مییان آنهیا شیوند؛ ماننید
دامن زدن به تنشهای میان ایران و عربستان سعودی ،ایران و امارات متحده درباره جزایر سیهگانیه
و میان مصر و سایر کشورهای اسالمی آفریقا .از آنجا که اییران قیدرت بزرگیی در برابیر اسیرائیل
اسییت ،همییواره میکوشییند میییان اییران و دیگییر کشییورهای اسییالمی ماننیید کشییورهای حاشیییه
خلیجفارس تنش ایجاد کنند 5.آنها تالش میکنند تا جایی که میتواننید کشیورهای اسیالمی را
دهار تجزیه کنند 6.از این رو ،از ایجاد تفرقه و نزاع میان شیعه و سنی به عنوان یایی از فتنیههیای

قدیمی 7و تعصب مذهبی و اختالفات مذاهبی بیشترین استفاده را میکنند.
 .1همان.331 ،
الصهیونیه النصرانیه؛ً
ً
 .2محمد بن عبدالعزیز العلی؛
 .3همان،

8

.416

.234-233

 .4به زودی کتا «مسیحیت تبشیری» به قلم نگارنده ،توسط نهاد مقام معظیم رهبیری در امیور دانشیجویان ایرانیی
خارج از کشور منتشر خواهد شد.
.348 – 347

 .5علی جدید بنا ؛ عملکرد صهیونیسم نسبت به جهان اسالم؛
الصهیونیه النصر ً
ً
انیه؛ .267-266
 .6محمد بن عبدالعزیز العلی؛
 .7علی جدید بنا ؛ عملکرد صهیونیسم نسبت به جهان اسالم؛
 .8همان،

.238

.267
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آنها برای ایناه مانع قدرت یافتن کشورهای اسالمی ،بهخصو

کشورهای محور مقاومت مثل

ایران ،سوریه و حز الله لبنان شوند ،از هیچ گونه تالشیی بیرای تییییر حاومیت ،فعالییتهیای
جاسوسی تا حمله نظامی مستقیم یا غیر مستقیم و تحریمهای اقتصادی و راهاندازی جنیگ مثیل
جنگ ایران و عراق و مانند آن فروگذار نمیکنند .ترور دانشیمندان اسیالمی ،از دیگیر برنامیههای
آنان است« .عاطف محمد نجیب المطیعی» فهرسیتی از دانشیمندان مصیری و لبنیانی را کیه از
طرف جریان صهیونیستی به قتل رسیدهاند ،در کتا خود آورده است .در کشور عزیزمیان اییران
نیز میتوان به شیهدای هسیتهای اشیاره کیرد .در ایین جرییان ،صهیونیسیم یهیودی و مسییحیت
صهیونیستی همداستان هستند.

1

 .3اسالمهراسی

حادثه «سپتامبر  ،»2001انزجیار از اسیالم را در دسیتور کیار مسییحیان بنییادگرا و صهیونیسیت
آمریاا قرار داد .کشیش «بت روبرتسون» درباره اسالم میگوید« :اسالم ،دین تروریسیم اسیت و
هدف مسلمانان ،سیطره بر جهان است» .درباره مسلمانان آمریاا نیز میگوید« :آنها هستههیای
تروریستی را برای نابودی آمریاا سازماندهی میکنند»« .فرانالین گراهام» اسالم را «دین شیطان
در شرارت» مینامد و «گری فالوط» اسالم را دین تزویر معرفی میکند 2.این مو؛عگیریها بیود
که سبب شد «جورج بوش» هند ماه پس از حادثه تروریستی  11سیپتامبر ،سیه کشیور از جملیه
ایران و عراق را محور شرارت نامیید .مسییحیت صهیونیسیتی بیا ایجیاد اسالمهراسیی از طریی
رسانههای مختلف ،میکوشد تصویر نادرستی از مسلمانان به غربیها ارائه کند .آنها با اسیتفاده
از موارد ذیل ،اسالمهراسی را ترویج میکنند:
الف) ایجاد هراس از بمب هسـتهای اسـممی :اگیر هیه برخیی کشیورها دارای سیالح هسیتهای
هستند ،اما فقط در مورد جهان اسالم است که آن را به دین ربط دادهاند .مسیحیان صهیونیستی از
مطرح کردن بمب هستهای اسالمی ،تالش میکنند مسیحیان معتیدط را نییز بیر ؛ید مسیلمانان
الصهیونیه النصر ً
ً
انیه؛
 .1محمد بن عبدالعزیز العلی؛

.420-419

 .2ر.ک :حسین صلواتیپور؛ جایگاه صهیونیستهای مسیحی در آمریکا؛
بنیادهای سیاسی جنبش صهیونیسم مسیحی و انگاره موعودگرایی؛

.152

1462-159؛ محسن قنبری آالن ؛
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تحریک کنند و به این بهانه ،کمکهای نظامی بیشتری به کشور اسرائیل کنند.
ب) ایجاد هراس از اسمم سیاسی :آنها در دورههای اخیر ،در مقاالت و نوشتههای خود نسیبت
ً
به دست یافتن جهان اسالم به قدرت سیاسی هشدار میدهند؛ زیرا میخواهند مسیلمانان صیرفا
یک دین عبادی داشته باشند که به نماز و روزه و حیج و زکیات اکتفیا کننید ،فقیط بیه واجباتشیان
بپردازند یا برای خودشان اجتماعات صوفیگری و مانند آن داشته باشیند .آنهیا تیالش مییکننید
شعار «اسالم عبادی آری ،اسالم سیاسی خیر» را در جوامع اسالمی مطرح کنند.
ج) ایجاد هراس از اسمم به هر بهانهای« :فرانسیس فوکیو یامیا» نویسینده آمریایایی ،بنییادگرایی
اسالمی را فاشیستی قلمداد میکند .تبلییات غربی با معرفی برخی گروههیای افراطیی بیه عنیوان
نماینده جهان اسالم ،در واقع کل جهان اسالم را به عنوان بنیادگرایی اسیالمی میورد هجمیه قیرار
میدهند و اعالم میکنند که بنیادگرایی اسالم با دموکراسی ،آبادی و برابری سازگاری ندارد .آنهیا
1
میخواهند بگویند تنها دولتی که در شرق حقوق بشر را رعایت میکند ،دولت اسرائیل است.
مسیحیان صهیونیستی با تبلییات گستردهای ،حوادث  11سپتامبر را به مسیلمانان نسیبت دادنید و
ههره خشن افرادی مثل اسامه بن الدن را که لقب «سلطان وحشت» به او داده بودنید ،بیه عنیوان
نماینده اسالم معرفی کردند .بیا تبلیییات آنیان ،میردم آمریایا مسیلمانان را افیرادی تروریسیت،
افراطی ،بنیادگرا میدانند و شناخت درستی از اسالم ندارند 2.یایی از میواردی کیه بیه وسییله آن
اسالمهراسی مطرح میشود ،مس له ایران اتمی است .دشمن صهیونیستی یهودی و مسیحی برای
جلوگیری از پیشرفت و نفوذ ایران اسالمی ،دستیابی ایران به بمب اتمی را بهانیه مقابلیه قیرار داده
است .با توجه به ایناه مسیحیان صهیونیستی جنگ آرماگیدون در آخرالزمیان را جنیگ هسیتهای
میدانند ،اصرار دارند که ایران را دارای قدرت هستهای معرفی کنند تا بهانه بیشتری برای دشیمنی
3
با ایران اسالمی داشته باشند.
چگونگی مواجهه مسلمانان با مسيحيت صهيونيستی
 .1حفظ و تقویت وحدت جهان اسالم

جهان اسالم باید با کسب اطالعات و آگیاهی نسیبت بیه عوامیل سیاسیی شیالگییری جرییان
 .1احمد تهامی سلطان؛ المنظمام الصهیونیة المسیحیه و خطرها علی المسلمین؛
 .2ر.ک :فؤاد شعبان؛ به خاطر صهیون؛ ترجمه یاسر فرحزادی؛
 .3همان.

.302

.204-192
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صهیونیستی ،قدرت تشخیص مصالح و بصیرت خود درباره فتنهها و دسیسههای تفرقهافانانیه را
افزایش دهد .مسلمانان باید نسبت به سیاست تفرقهافانیی صهیونیسیتهیا کیه همیان سیاسیت
قدیمی استعمارگر پیر یعنی انگلستان است ،هوشیار باشند تا در دام منازعات سیاسی و منطقیهای
تجزیهطلبانه و نیز در دام منازعات فرقهای شیعه و سنی نیفتند و با یادیگر وحدت داشیته باشیند؛

َ ََ ُ
َ
َّ
َ
1
هناناه قرآن نیز میفرماییدَ « :و ْاعت ِص ُموا ِب َح ْب ِل الل ِه َج ِم ًیعـا َو ال تف َّرقـوا» و نییز میفرماییدَ « :وال
َت َن َاز ُعوا َف َت ْف ََّ ُلوا َو َت ْذ َه َب ر ُ
یح ُُ ْْ 2:نزاع نانید تا سست نشوید و قدرت شما از بیین نیرود» .مقیام
ِ

معظم رهبری در این زمینه میفرماید« :تفرقه و اختالف میان ملیتهیای مسیلمان ،سیم مهلیک

است .از این باید اجتنا کنیم».

3

 .2تقویت قدرت نظامی
از جمله وظایف مسلمانان ،باال بردن توان نظامی و قیدرت مبیارزه و جهیاد در راه خداسیتَ « :و
َاع ُدوا َل ُه ْْ َما ْاس َت َن ْع ُت ْْ م ْن ُق َوة ُ ...ت ْره ُب َ
ون ِب ِه َع ُد َو الل ِه َو َع ُد َو ُك ْْ 4:هر نیرویی در قدرت داریید،
ِ
ِ
ِ

برای مقابله با دشمنان آماده سازید ...تا به وسیله آن ،دشمن خدا و دشمن خیویش را بترسیانید».

قدرت نظامی کشور اسالمی ،باید به گونهای باشید کیه دشیمنان صهیونیسیتی خییاط هجیوم بیه
سرشان نزند .مقام معظم رهبری مییفرمایید« :قیدرت نظیامی بیرای کشیوری کیه میورد تهدیید
قدرتهاست ،یای از واجبترین واجبهاست».

5

 .3باال بردن ميزان تابآوری جامعه اسالمی

مهمترین ناته در مقابله با دشمنان سرسخت صهیونیستی ،میزان مقاومت و تا آوری جامعیه در
حد مطلو است .حفظ و ارتقای میزان تیا آوری جامعیه در عرصیههیای اعتقیادی ،سیاسیی،
فرهنگی و اقتصادی اهمیت دارد .از نظر اعتقادی و فرهنگی ،بایید از تعلییم و تربییت اسیالمی و
 .1آطعمران.103 :
 .2انفاط.46 :
 .3بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی.1391/5/29 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20807

 .4انفاط.60 :
 .5بیانات در دیدار نیروهای حا؛ر در مانور ذوالفقار.1376/7/5 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2856

  250رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 1399

تحایم باورهای دینی مراقبت ،و از نظر سیاسی و اجتماعی ،باید شور و نشاط انقالبی مردم بیرای
حضور در صحنههای سیاسی و اجتماعی حفظ شود .بنابراین باید یاد و خاطره مجاهیدت هیای
شهیدانی همچون حاج قاسم سلیمانیها زنده نگه داشته شود.
؛ربه زدن از راه اقتصاد ،از دیگر توطئههای صهیونیستهای یهودی و مسیحی و از کمینگاههیای
آنان است .آنان میکوشند با شیوههای ظالمانه ،تنگناهای اقتصادی ایجاد کنند و با فشار بر مردم،
آنان را به شورش باشانند .نظام اسالمی باید کارآمیدی خیود را نشیان دهید و بیا اعتمادسیازی،
بهرهگیری از اقتصاد مقاومتی ،تولید داخلی و وابسته نبودن به خارج از کشور ،اجازه ندهد جامعیه
اسالمی گرفتار بحرانهای اقتصادی شود.
فهرست منابع

 .1آژیر ،اسدالله ،منجیباوری در کیش زرتشتی و ادیان ابراهیمی ،قم :دانشگاه ادیان و میذاهب،
1392ش.
 .2تهامی سلطان ،احمد؛ المنظمام الصقهیونیه المسقیحیه و خطرهقا علقی المسقلمین؛ قیاهره،
ماتب التراث االسالمی.
 .3جدید بنا  ،علی؛ عملکرد صهیونیسم نسبت به جهان اسالم؛ قم :مؤسسیه امیام خمینیی ،
1385ش.
 .4سایزر ،استیون؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بخشنده و قدسیه جوانمرد؛ قم :انتشیارات
طه و مرکز پژوهشهای صدا و سیما1386 ،ش.
 .5السماک ،محمد؛ الصهیونیه المسیحیه؛ بیروت :دارالنفائس1413 ،ق.
 .6شعبان ،فؤاد؛ به خاطر صهیون؛ ترجمه یاسر فرحزادی ،تهران :نشر ساقی1390 ،ش.
 .7صلواتی پور ،حسین؛ جایگاه صهیونیستهای مسقیحی در آمریکقا؛ تهیران :نشیر راه نیایان،
1390ش.
 .8العلی ،محمد بن عبدالعزیز؛ الصهیونیة النصرانیة؛ ریاض :دار کنوز اشبیلیا1430 ،ق.
 .9قنبری آالن  ،محسن؛ بنیادهای سیاسی جنبش صهیونیسم مسیحی و انگاره موعودگرایی؛ قیم:
انتشارات مؤسسه امام خمینی 1388 ،ش.
 .10کارتر ،جیمی؛ فلسطین صقلح نقه ،تبعقیض؛ ترجمیه مهیران قاسیمی؛ تهیران :نشیر ثالی ،
1386ش.
 .11کتا مقدس ،انجمن کتا مقدس.
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 .12کریمیان ،احمد؛ یهود و صهیونیسم ،قم :بوستان کتا 1389 ،ش.
 .13کلینی ،محمد بن یعقو ؛ کافی؛ ها اوط ،قم :دار الحدی 1429 ،ق.
 .14مسییجد جییامعی ،محمیید و مصییطفی رسییتگار؛ مسیییحیت انجیلییی بررسییی گسییترش
اونجلیاالیسم در جهان امروز؛ تهران :انتشارات اطالعات1398 ،ش.
 .15هاط سل ،گریس؛ تدارک جنگ بزرگ ،ترجمه خسرو اسدی ،بیجا :رسا1391 ،ش.
 .16هالط ،ر؛ا؛ مسیحیت صهیونیست و بنیادگرای آمریکا؛ ترجمه علی جنتی؛ قم :نشیر ادییان،
1386ش.

قیام تنباکو و اقتدار مرجعیت
حجتاالسالم والمسلمین عدرالكریمپاکنیابدریزى


*

اشاره

 24اردیبهشت ،مصادف با روز لیو امتیاز تنبیاکو توسیط مرجیع عالیقیدر جهیان تشییع ،جنیا
میرزای شیرازی بزرگ و یای از ورقهای زرین تاریخ خدمات مرجعیت شیعه ،بیه اییران و عیالم
اسالم است .در طوط تاریخ مرجعیت شیعه در تحیوالت مهیم اجتمیاعی ی سیاسیی ،جایگیاهی
مقتدرانه و تحسینبرانگیز داشته و استقالط و عزت کشورهای شیعهنشین را تضیمین کیرده اسیت.
پاسداری از استقالط فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،یای از برکات مقیام واالی مرجعییت اسیت.
روحیه ظلمستیزی و سلطهناپذیری مراجع ،آثار فراوانی در ملتهای شیعه داشته است .ریشه این
عزت و اقتدار به استمرار نیابت از امام زمان

و بقای آن در طوط دوران غیبت ،اخال

توأم بیا

عمل ،پیوند عمی الهی ،روحیه ظلمستیزی و سلطهناپذیری آنان و نیز به ارتباط تنگاتنگ با میردم
بر میگردد .در این فرصت به نااتی در این رابطه میپردازیم.
برکات مرجعيت

از برکات این جایگاه مقدس ،نقش مرجعیت و روحانیت شیعه در استقالط کشیورهای اسیالمی
است .قیام مالعلی کنی علیه قرارداد رویتر در زمان ناصرالدین شیاه ،فتیوای مییرزای شییرازی در
ماجرای تنباکو ،نقش میرزا محمدتقی شییرازی در مقابیل سیلطه انگلیسییهیا در کشیور عیراق،
اقدامات آیتالله کاشانی در جریان نهضت ملی ،نقش امام خمینی در نجیات کشیور اییران از
سلطه بیگانگان و امروزه نقش مقام معظم رهبری در مقابل استابار جهانی و مقاومیت آییتاللیه
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نخبه دفتر تبلییات اسالمی.
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سیستانی در عراق ،نمونههایی از این حقیقت اناارناپذیر است.
از بارزترین نمونههای نقیش مرجعییت در حفیظ اسیتقالط و منیافع ملیی در جامعیه اسیالمی،
مدیریت حوادث کشور عراق و حفظ استقالط آن توسط مرجع بزرگوار حضرت آیتالله العظمیی
سیستانی است .تبعیت مردم عراق از حضرت آیتالله العظمی سیسیتانی در مبیارزه بیا داعیش و
پیروی از حام جهاد ،منجر به شاست و نابودی داعش از این کشور شد؛ در حیالی کیه داعیش
مورد حمایت همه قدرتهای استاباری جهان و عوامل دستنشانده آنها بیود .بنیابراین در هیر
کشوری که مرجعیت شیعه قدرت و نفوذ داشته باشد و مردم هیم در پییروی کوتیاهی ناننید ،آن
کشور در حفظ استقالط و پاسداری از منافع ملی خود موف خواهد بود .در این باره حتیی احمید

کسروی ،یای از سرسختترین مخالفان دین و روحانیت زبیان بیه اعتیراف گشیوده اسیت 1.در

حقیقت رمز پیروزی این قیامها ،حضور روحانیون و مراجع به عنوان پیشتازان مبارزه بیا اسیتبداد و
استعمار در دط جامعه و برخورد نزدیک آنها با مصائب و معیشت مردم بود .امیام خمینیی بیا
تجلیل از اقدام با شاوه مراجع شیعه میفرماید:
همیشه علما و زعمای اسالم ،ملت را نصیحت و به حفظ آرامش دعوت میکردنید .خیلیی
از زمان میرزای بزرگ ،مرحوم حاج میرزا محمد حسن شیرازی نگذشیته اسیت .ایشیان بیا
ایناه یک عقل بزرگ متفار بود و در سامره اقامت داشت ،در عین حالی که نظرشان آرامش
و اصالح بود؛ لان وقتی مالحظه کردند برای کیان اسالم خطر پیش آمده است و شاه جائر
آن روز میخواهد به وسیله کمپانی خارجی ،اسالم را از بین ببرد؛ ایین پیرمیرد کیه در ییک
شهر کوهک نشسته و سیصد نفر طلبیه بیشیتر دورش نبیود ،ناهیار شید سیلطان مسیتبد را
نصیحت کند .ماتوبات او هم محفوظ است .آن سلطان گوش نمیداد و با تعبیرات سیوء و
بیادبی به مقام شامخ عالم بزرگ روبهرو شد تا آنجایی که آن عالم بزرگ مجبیور شید ییک
کلمه بگو ید که استقالط ایران برگردد .استقالط عراق نییز مرهیون فتیوای مییرزای مجاهید،
مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی است .اگر ایشان نبود ،عراق از بین رفته بود ...تمام ممالک
اسالمی ،مرهون این طایفه هستند .اینهایند که تا به حاط استقالط ممالک اسالمی را حفظ
کردهاند .این ذخایر هستند که همیشه با نصیحت خود ،مردم سرکش را خیاموش کیردهانید.
در عین حاط روزی که ببینند اسالم در معرض خطر است ،تا حد اماان کوشش مییکننید.
 .1احمد کسروی؛ تاریخ هجده ساله آذربایجان؛

.106
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اگر با نشر مطالب شد ،با گفتگو شد ،با فرستادن اشیخا
هستند قیام کنند.

1

َ
شید ف ِبهیا؛ و اگیر نشید ،ناهیار

در اینجا دو نمونه از برکات مقام مرجعیت در مسائل مهم سیاسی ذکر میشود:
الف .حاج مالعلی کنی و نجات ایران

نمونهای از مهمترین نقش مرجعیت در تاریخ ایران ،اقدام باشیاوه حیاج مالعلیی کنیی ،مرجیع
بزرگ عصر قاجار در رابطه با قرارداد ننگین رویتر است .در هیجیدهم جمیادیالثیانی  1289ق.
قراردادی میان ناصرالدین شاه و نماینده بارون ژولیوس دورویتر ی سرمایهدار انگلیسیی ی بیه امضیا
رسید که در صورت اجرا ،انگلستان از نظر اقتصادی و سیاسیی بیه طیور کامیل بیر اییران تسیلط
مییافت .این امتیاز که کشور را در اندک زمانی تحت استعمار بریتانیا قرار میداد ،از نمونیههیایی
بود که میتوان آن را کودتای اقتصادی نامید .کارگردان اصلی و بانیان پشت پرده در اعطای امتیاز،
دو روشنفار بیخردی بودند که به موجب غر باوری و مطامع شخصی ،کشور را بیه سراشییبی
هالکت و سقوط کشاندند .این دو خائن ،مییرزا حسیین خیان سپهسیاالر (مشییرالدوله) و مییرزا
ملام خان ناظمالدوله بودند که با اخذ رشوه کالن ،زمینه اعطای تمیام ثیروت و منیابع طبیعیی و
اقتصادی کشور را به یک سرمایهدار خارجی فراهم کردند.
به موجب این قرارداد امضا شده ،ت سیس راهآهن از دریای خزر تا خلییج فیارس افیزون بیر حی
تصرف همه زمینهای واقع در مسیر ،دایر کردن راهآهن شیهری ،بهیرهبیرداری از همیه معیادن از
جمله زغاط سنگ ،نفت و آهن و ُسر  ،بهرهبرداری از جنگلهای ملی در سراسر کشور و وصوط
انحصاری حقوق گمرکی و به عبارتی همه منابع ثروت ملی اییران بیه رویتیر واگیذار شید« .لیرد
کرزن» این امتیاز را هنین توصیف میکند« :وقتی که متن این قرارداد منتشر گردید ،نفس اروپا از
حیرت بند آمد؛ زیرا تا آخر تاریخ در صحنه معامالت بینالمللی هنین امری سیابقه نداشیت کیه
پادشاهی تمام ثروتهای زمینی ،زیرزمینی و همه منابع طبیعی و پیولی و اقتصیادی کشیورش را
بدینسان مفت و دربست ،در اختیار یک سرمایهدار خارجی گذاشته باشد».

2

حاج مالعلی کنی با رهبری مبارزه علیه امتیاز رویتر ،افاار عمومی مردم را در جهیت لییو امتییاز
 .1سید روح الله خمینی؛ صحیفه امام؛ ج،1

. 114

 .2جمعی از نویسندگان؛ گلشن ابرار ،ج ،1
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هدایت کرد .نامه اعتراضآمیز و کوبنده او به شاه ،سند زنیده تیزبینیی و آگیاهی آن مرجیع شییعه
است و قدرت تشخیص و توانایی درک مسائل پیچیده سیاسی او را بیر همگیان روشین میکنید.
نفوذ کالم و اقتدار مردمی حاجی کنی ،سیبب خییزش و حرکیت میردم بیه پایتخیت شید .سییل
خروشان ملت ،آماده عمل به دستور مرجیع شیجاع خیویش شیدند و بیرای انجیام تالییف ،از
هیچگونه جانفشانی و مجاهدت درییغ نورزیدنید .لییو امتییاز و برکنیاری محمید حسیین خیان
سپهساالر از صدراعظمی ،دو خواستهای بود که علما و مردم بر آن اصرار داشتند؛ بیدان حید کیه
پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اروپا و به محی

پییاده شیدن از کشیتی و ورود بیه بنیدر

انزلی ،استقباطکنندگان درباری ،بیداری و خیزش مردم به رهبری روحانیون را گزارش دادنید و بیه
او فهماندند که اگر صدراعظم همراه شما وارد تهران شیود ،شیورش عظیمیی در پایتخیت بیر پیا
خواهد شد .از این رو شاه ،سپهساالر را از مقام صیدراعظمی عیزط کیرد و خیود رهسیپار تهیران
گردید .سپس در دهه آخر رمضان  1290ق .بطالن قرارداد به طور رسمی اعالن شید و سیرانجام
تالش مرجع بزرگ شیعه ،حاج مالعلی کنی و حمایت و حضور مردم وظیفهشناس جامیه عمیل
پوشید و ورقی زرین بر تاریخ پرافتخار مرجعیت شیعه و پیوند امیت بیا روحانییت افیزوده شید و
اقتدار علمای متعهد را آشاار کرد.

1

ب .فتوای انقالبی ميرزای دوم

محمدتقی شیرازی معروف به میرزای دوم یا مییرزای کوهیک ،از مراجیع تقلیید و رهبیر سیاسیی
نهضت استقالططلبی عراق در قرن سیزدهم و ههاردهم قمری است .از معیروفتیرین اقیدامات
این مرجع انقالبی ،صدور فتوا با مضمون وجو نبیرد بیا انگلیسییهاسیت .ایشیان در فتیوایش
نوشت:
من برای استقالط عراق ،فرزند و کلیه کسانی را که در نزدم عزیز و گرامی بودند ،فدا کیردم.
اینک آمادهام که جان خود را که همه دارایی من است ،فدا کنم؛ اما شما! هنانچه انگلسیتان
بر غصب حقوق تان اصرار دارد و به جنگ و مقابله با شما برخاسته است ،واجب اسیت بیا
تمام قدرت از خود دفاع کنید و تن در دادن و تسلیم شدن در مقابل آنان حرام است.

 .1همان .
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پس از انتشار نامه میرزای شیرازی ،میان عشایر و انگلیسیها جنگ سختی در گرفت 1.این قیام به
«ثور العشرین» معروف شد .محققان ،نقش علما و روحیانیون بیهو ییژه تی ثیر مییرزا محمیدتقی
شیرازی را در انقال 1920م .عراق بسیار مهم و حیاتی ارزیابی کردهاند 2.گیر هیه ایین قییام بیا
رحلت میرزای دوم در  13ذیالحجه 1338ق در هشیتاد سیالگی 3در کیربال ناتمیام مانید و بیه

اهداف اصلیاش نرسید4،اما هزینه سنگینی بر انگلیس به عنوان اشیالگر کشیور عیراق تحمییل
کرد.

5

ميرزای شيرازی

سید محمد حسن حسینی ،معروف به میرزای شیرازی فرزند میرزا محمیود در  15جمیادیاالوط
ساط  1230ق در فضایی علمی و معنوی در شییراز متولید شید .وی در سیاط  1281ق و بعید از
رحلت شیخ انصاری 23 ،ساط منصب خطیر مرجعیت را عهدهدار گردید .میرزا با انتقیاط حیوزه
علمیه تشیع از شهر نجف به شهر سنینشین سامرا ،در اتحیاد مسیلمانان گیام مهمیی برداشیت.
اخال

و ریاستگریزی ،تیزبینی و دوراندیشی ،شجاعت ،ح پذیری و همدردی با محیرومین،

از ویژگیهای بارز این مرجع بزرگ بود.
این پرهمدار علم و عمیل و میرد سیاسیت و دیانیت و فقاهیت ،در سیاط  1312ق ،در سین 82
سالگی درگذشت و پیار مقدس او را به نجف حمل کردنید و در کنیار در طوسیی حیرم امیام
علی

به خاک سپردند.

6

قيام تنباکو ،مصداق نفی سبيل

سلطه دشمن بر جامعه اسالمی و مسلمانان ،طب «قاعده نفی سبیل» از نظر فقه اسالمی ،امیری
نارواست و هر گونه ارتباطی که باعی افیزایش و گسیترش نفیوذ غییر مسیلمانان و بیگانگیان در
 .1عبدالحلیم الرهیمی؛ تاریخ جنبش اسالمی در عراق؛ ترجمه جعفر دلشاد؛
 .2محمد صادقی تهرانی؛ تاریخ انقالب اسالمی  ۱۹۲۰عراق؛

.198

.38

 . 3بر اساس برخی از منابع وی مسموم شد و در اثر مسمومیت به شهادت رسید.
 .4محمد محسن آقا بزرگ تهرانی؛ الذریعه؛ ج،13
ترجمه جعفر دلشاد؛

71؛ عبدالحلیم الرهیمی؛ تقاریخ جنقبش اسقالمی در عقراق؛

.183

 .5جویس ان.ویلی؛ نهضت اسالمی شیعیان عراق؛ ترجمه مهوش غالمی؛
 .6عباس قمی؛ الکنی و االلقاب؛ ج ،3

.35
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جامعه اسالمی گردد؛ به گونهای که آنان بتوانند در امیور مسیلمین دخالیت کننید ،ممنیوع تلقیی
میشود.
ْ
َ
قاعده «نف ِی َسبیل» قاعدهای فقهی است که هر گونه تسلط کافر بر مسیلمان را ممنیوع مییکنید.

َ
ْ َ
یج َعل
برای اثبات این اصل ،به آیه  141سوره نساء استناد شده است که خداوند میفرمایدَ « :و لن
ْ
ُ ْ
ُاف ِر َین َع َلی ْال ُمؤ ِم ِن َین َس ِبی  :خداوند هیچگاه برای کافران نسبت به مؤمنان ،راه تسلط قیرار
الله ِلل ِ

نداده است».

واگذاری امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل و خارج کشور ایران به کمپیانی سیاختگی
«رژی» ،یای از مصادی بارز تسلط کفار به کیان مسلمین و امتیازی ظالمانه بود .طیرف اصیلی
این قرارداد ،دولت انگلیس بود که در پوشش کمپانی «رژی» و شخصی به نام «میاژور تیالبوت»
مخفی شده بود .در آن زمان یکپنجم مردم ایران ،به کار کشیت و زرع و خریید و فیروش تنبیاکو
مشیوط بودند و واگذاری این امتیاز ،به منزله واگذاری ح حیات یکپنجم مردم ایران به انگلیس
بود.
اجازه دادن به انگلیسیها برای استخدام و وارد کردن افراد مسلح ،تحت نظر گرفتن تمامی راهها و
بازرسی تمامی کاالها ،گویای پیامدهای فاجعهانگیز و دردنیاک ایین قیرارداد ننگیین و ذلیتبیار
است؛ بهو یژه آناه در هنگام اجرای آن ،انگلیسیها با وارد کردن دختیران و زنیان فاسید و برپیایی
جلسات و مراسم عفتستیز ،میکوشیدند تا باورهای میردم را متزلیزط کننید .در واقیع واگیذاری
امتیاز تنباکو فقط یک وابستگی اقتصادی نبود؛ بلاه هجمیهای فرهنگیی و عقییدتی بیر مرزهیای
ایمان و معنو یت و خداباوری ایران اسالمی بیود .توجیه بیه همیه جوانیب ایین حادثیه تیاریخی،
توطئهها و نقشههای از قبل طراحی شده استعمار را در قیرن سییزدهم علییه ملیت اییران بیر میال
میسازد.
اولین واکنش نسبت به این امتیاز استعماری ،قیام مردم شیراز بود .رهبر آنیان روحیانی برجسیته و
مجاهد نستوه ،مرحوم فاط اسیری بود که آن قیام به تبعید ایشان و شیهادت برخیی از میردم منجیر
شد .در تبریز مردم مسلمان به رهبری آیتالله مجتهد تبریزی به پا خاسته و با تلگیراف تنیدی بیه
ناصرالدین شاه قاجار ،اعتراض و خشم خود را منعاس نمودند .مردم خراسان به پییروی از حیاج
شیخ محمدتقی بجنوردی و آیتالله سید حبیب مجتهد شهیدی و دیگیر عالمیان آن دییار ،علییه
امتیاز تنباکو شورش نموده و از ورود افیراد کمپیانی «رژی» بیه مشیهد جلیوگیری کردنید .میردم
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اصفهان را آیتالله آقیا نجفیی و آییتاللیه محمید بیاقر فشیارکی و آقیا منیرالیدین ،علییه شیاه و
استعمارگران بسیج نمودند .در تهران آیتالله میرزا حسن آشتیانی و آیتالله شیخ فضلالله نیوری
ی که از شاگردان برجسته میرزای شیرازی بودند ی رهبری خیزش مردمی را بیه دسیت گرفتنید و بیا
اشارههای میرزای شیرازی ،هجوم گستردهای علیه شاه و همدستانش آغاز کردند.
میرزای شیرازی ،مرجع بزرگ شیعیان جهان در سیامرا در دو نوبیت اعتیراض خیود را نسیبت بیه
واگذاری امتیاز تنباکو به عامل بیگانه ،با تلگراف به ناصرالدین شاه اعالم نمود و با شمردن مفاسد
و پیامدهای ننگین اینگونه امتیازات ،از او خواست به جیای اعتمیاد بیه بیگانگیان اسیالمسیتیز و
دشمنان قسمخورده ملت ایران ،به مردم مسلمان تایه کند و کشور را بیه خارجییان نفروشید .وی
تمام راههای الزم را در تنو یر افاار دولت مردان ایران نسبت به فرجام ذلیتآور ایین قیرارداد طیی
کرد ،ولی با کماط ت سف هیچگونه پاسخ مثبتی دریافت نارد.

1

فتوای حماسهساز

میرزای شیرازی پس از آناه پاسخ مثبتی از شاه دریافت نارد ،بیه نییروی مقتیدر مرجعییت و بیا
عنایت و فضل پروردگار ،فتوای جاودانه خود را با توجه به مبانی اعتقادی و فقهی شیعه ،از جملیه
َ
قاعده نفی سبیل اینگونه نگاشت« :بسم الله الرحمن الرحیم .الیوم ،استعماط توتون و تنباکو ِبیای
نحو کان ،در حام محاربه با امام زمان صلواتاللهعلیه اسیت» 2.ایین فتیوای بیه ظیاهر سیاده و
ٍ
کوتاه ،موجهای آشفته را به طوفانی سهمگین تبدیل کرد و رژیم غفلتزده را در آستانه سقوط قرار
داد .امواج آن ،هنان سنگرهای دشمن را درنوردید که حتیی شیاه در خانیهاش نییز از آن در امیان
نماند .هنگامی که ناصرالدین شاه در حرمسرای خود دستور آوردن قلیان را داد ،هییچ کیس اعتنیا
نارد و هون از اطاق خود بیرون آمد ،زنان را مشییوط شاسیتن قلییانهیای سیلطنتی دیید .امیام
خمینی میفرماید:
ایشان یک سطر نوشت که تنباکو حرام است؛ حتی بستگان خود آن جائر هیم و حرمسیرای
خود آن جائر هم ترتییب اثیر دادنید بیه آن فتیوا و قلییانهیا را شاسیتند .در بعضیی جاهیا
تنباکوهایی که قیمت زیاد داشت ،در میدان آوردند و آتش زدند و شاست دادند آن قیرارداد
 .1عبدالرحیم عقیقی بخشایشی؛ فقهای نامدار شیعه؛ شرح حاط میرزای شیرازی ،
 .2همان،

.144

.209
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و لیو شد قرارداد .یک همچو هیزی را اینها دیدند که یک روحانی پییرمیرد در کینج ییک
دهی از دهات عراق (سامره) یک کلمه مینو یسد و یک ملت قیام میکنید و قیراردادی [را]
که مابین شاه جائر و انگلیسیها بوده است ،به هم میزنید و ییک قیدرت ایین طیوری دارد
روحانیت.

1

بعد از صدور فتوا ،شاه و عوامل استعمارگران به تااپو افتادند و به دنبیاط راه هیارهای مییگشیتند.
جلسات متعدد و تهدیدهای بسیار و پیشنهاد رشوه و هدیه از طرف دربار به علما سودی نبخشیید
و آنان را به نادیده گرفتن فتوای مرجع تقلید وادار نایرد .بیاالخره جمعییت میؤمن بیا اجتمیاع در
مسجد بزرگ بازار تهران (مسجد امام) به طرف دربیار حرکیت کیرد و عیدهای در اثیر تیرانیدازی
عوامل شاه ،به شهادت رسیدند .قلیانها شاسته شد و استعماط و خرید و فروش تنبیاکو و توتیون
به و؛ع مخاطرهآمیزی افتاد و فشار بیش از حد ملت مسلمان ایران ،دولت ناصری را وادار به لییو
قرارداد با کمپانی «رژی» کرد .به این ترتیب نقشه گسترده استعمارگران انگلییس بیرای تسیلط بیر
ایران ،نقش بر آ شد و بار دیگر نقش مرجعیت در نجات ملتهای مسلمان بر همگیان آشیاار
شد.

2

فهرست منابع

 .1ان.ویلی ،جویس؛ نهضت اسالمی شیعیان عراق؛ ترجمه مهوش غالمی؛ هیا اوط ،تهیران:
انتشارات اطالعات1373 ،ش.
 .2آقا بزرگ تهرانی ،محمد محسن؛ الذریعه؛ بیروت :دار اال؛واء1403 ،ق.
 .3جمعی از نویسندگان؛ گلشن ابرار؛ قم :نشر معروف1379 ،ش.
 .4خمینی ،سید روح اللیه؛ صقحیفه امقام؛ تهیران :نشیر موسسیة تنظییم آثیار امیام خمینیی ،
1379ش.
 .5الرهیمی ،عبدالحلیم؛ تاریخ جنبش اسالمی در عقراق؛ ترجمیه جعفیر دلشیاد؛ قیم :بوسیتان
کتا 1391 ،ش.
 .6صادقی تهرانی ،محمد؛ تاریخ انقالب اسالمی  ۱۹۲۰عراق؛ قم :شارانه1391 ،ش.
 .1سید روح الله خمینی؛ صحیفه امام؛ ج ،13
 .2جمعی از نویسندگان؛ گلشن ابرار؛ ج ،1
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 .7عقیقی بخشایشی ،عبدالرحیم؛ فقهای نامدار شقیعه؛ قیم :نشیر کتابخانیه آییتاللیه مرعشیی
نجفی1372 ،ش.
ُ .8
کسری ،احمد؛ تاریخ هیجده ساله آذربایجان؛ تبریز :نشر اختر1379 ،ش.
 .9قمی ،عباس؛ الکنی و االلقاب؛ نجف :ماتبة الحیدریة1376 ،ق.

راههای رشد و پیشرفت در قرآن و حدیث
(به مناسبت شبهای قدر)
*

حجتاالسالم والمسلمین دكتر ناصررفیعیمرمرى


اشاره

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ،شبی است که احتماط دارد از شبهیای قیدر ،نیزوط مالئایه و
َّ َ ْ

َ

َ

ُ َ

ُ َ

َ

َ

َ

ٌْ ْ ْ
ْ َ َ َْ ْ ْ َ َْ ْ ْ
َْ ُ
َ َْ ْ ْ َ
ـف ش ْـه ٍر».
قرآن باشدِ « :إنا أنزلناه ِفي لیل ِة القد ِر ،و ما أدراك ما لیلة القد ِر ،لیلة القد ِر خیر ِمن أل ِ

بنا بر این آیات ،قرآن در شب قدر «یکجا به لوح محفوظ یا به پیامبر اکرم

1

(پیش از بعثیت)»

فرستاده شده و پس از آن جبریل در مدت بیست و سه ساط به تدریج آن را برای پییمبر آورد .شب

قدر نیز بهتر از هزار ماه ،و معادط هشتاد و سه ساط و ههار ماه است 2.ایین شیب کیه فرشیتگان،
نیز همراه شده است.

میهمان و زمینیان ،میزبان هستند؛ با شب ؛ربت خوردن امیرالمؤمنین

مهمترین سالح شیطان برای برای انحراف انسانها از راه ح و اولین راه نفوذش در وجود آدمیی،
غافل کردن است .او میکوشد با استفاده از ؛عف و گناهی که آدمی مرتاب میشود ،او را اسییر
خود کند؛ اما برخی به واسطه اعمالی که انجام میدهند و توجهی که به سوی ح دارند ،اسییر و
گرفتار وسوسههای شیطان نمیشوند .این افراد در حدیثی از پیامبر

اینگونه معرفیی شیدهاند:

« َث ََل َث ٌةُمِصومونُُ ِمن ُِإب ِلييسُوُجَّ ِ ِ
ُهُوُالْبياكون ُِمينُ َخ ْشيي ِة ِ
اكر ِ ِ
ونُ
ُاه َُوُالْم ْسيتَ ْغ ِفر َ
يودُِاليذَّ ِ َ
َ ْ ْ َ َ
َ ِ
َ ْ
َْ
ون ِ َ َ
ِ 3
ار» .سه گروه از وسوسههای شیطان در امان هستند .این سه گروه عبارتند از:
ِب ْاْلَ ْس َِ ُ
* عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی و مبلغ نخبه دفتر تبلییات اسالمی.
 .1قدر 1 :ی .3
 .2علی بن الحسین ؛ الصحیفة السجادیة؛ ترجمه و شرح سید علینقی فی

اإلسالم؛

 .3حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج ،12

.147
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« .1الذَّ ِ
ُه؛ کسانی که خدا را یاد میکنند».
ون ِ ِ ُِ
اكر َ

ُاه؛ کسانی که از خوف خدا گریانند».
ون ُِم ْنُ َخ ْش َي ِة ِ ُِ
« .2ال َْباك َ

ار؛ کسانی که در سحرها استیفار میکنند».
ون ُ ِب ْاْلَ ْس َِ ُِ
« .3الْم ْستَ ُْغ ِفر َ

در سحر شب قدر ،این سه مورد با هم جمع میشود؛ هرا که شما هم یاد خدا مییکنیید ،هیم در
سحر استیفار میکنید و هم اشک میریزید.

رسوطخدا در روایت دیگری فرمود« :ثَلثةُ َأصو ٍ
اتُي ِِبهياُاهُعيزُوُجي َّلُصيوتُُالي ِّ ِ
يُُُ َوُ
ُّ َ ِ َ َّ َ َ
َ ْ
ََ َ ْ َ
ِ
ِ
يِار؛ 1سیه صداسیت کیه خداونید آنهیا را
ينُ ِب ْاْلَ ْس ُِ
يُي ْق َرأُالْق ْر َ
ُص ْوتُُالْم ْسيتَ ْغف ِر َ
آن َُو َ
َص ْوتُالَّذ َ

دوست دارد :بانگ خروس که باع بیداری میردم مییشیود؛ صیدای قیاری قیرآن ،وقتیی قیرآن

میخواند؛ صدای کسی که در سحرها استیفار میکند».
در شب قدر این صوتها طنینانداز مییشیود؛ هیم صیدای قرائیت قیرآن و دعیا و هیم صیدای
استیفار .اگر کسی وقت مردم را در شبهای قدر بیهوده بگیرد ،دینی که بابت این کار بر گیردنش
میآید ،در هزار ماه ؛ر میشود؛ هرا که این شبها ،مطاب هزار ماه است .بالعاس اگر آدمی
از این لحظات برای دعا و نماز و مناجات استفاده کند ،در هزار ماه ؛یر مییشیود .در رواییت

ٍ
معنای بهتر بودن شب قدر از هزار ماه هنین آمده است« :لَيلَةُا ْل َق ِرُ َخير ُِمنُُ َأل ِ
ْفُُ َش ْ ٍ َ
ييُ ُ
ْ ٌْ ْ
ْ
يهرُأ ُّي َُش ْ
ِ 2
ِ
ِ
ِ ِ
ُالز َك ِاة َُوُ َأ ْن َو ِاُِال َْخ ْي ُر؛ شب قدر بهتیر از هیزار
ع َِّ َيُ ِبذَ ِل َُ
ُالص ََلة َُو َّ
ُالصالحُف َيها ُ ُم َن َّ
ُ؟ُ َف َقا َُلُ:ال َِْ َمل َّ

ماه است ،مقصود از این جملۀ قرآنی هیست؟ پس فرمود :یعنی عمیل شایسیته در آن از نمیاز و
زکات و اقسام خیرات بهتر است» .از هنین فرصتی باید در مسیر پیشرفت و رشید اسیتفاده کیرد.
همه افراد خواستار رشد در زمینههای مختلف هستند .برای مثاط دوسیت دارد در حیوزه اقتصیاد،
سرمایه پولیاش هند برابر شود .در دیگر زمینهها نیز همینگونه است ،اما آییا در دیین هیم رشید

کردهایم؟ آیا حضور قلبمان در نماز بیشتر شده است؟ آیا نسبت بیه قبیل کمتیر گنیاه کیردهایم؟
َ

ْ

َ

راه في ِّ
َ ْ َ
الد ِین ق ْد َت َب َّی َن ُّالرش ُد ِم َن ْالغ ِّی 3:در قبیوط دیین اکراهیی نیسیت؛
خداوند میفرماید« :ال ِإك ِ
راه في ِّ
َ ْ َ
الد ِین» برای فروع دیین نیسیت،
زیرا راه درست از راه انحرافی مشخص است» .البته «ال ِإك ِ
 .1حسن بن فضل طبرسی؛ مکارم األخالق؛

.313

 .2ر.ک :محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4
.67
 .3بقره.256 :

158؛ محمد بن علی صدوق؛ ثواب االعمال و عقاب االعمال؛
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برای اصل دین است .کسی که اسالم را پذیرفتیه اسیت ،بایید نمیازش را بخوانید ،خمیساش را

راه في ِّ
َ ْ َ
الد ِین» مانند این است که بیرای اثبیات خورشیید ،بیه
بدهد ،روزهاش را بگیرد و « . ...ال ِإك ِ

زور به مردم بگوییم خورشید داریم .مردم خورشید را میبینند ،نیازی به گفیتن میا نیسیت .اکیراه

نبودن در پذیرش دین ،از این روست که راه درست از راه انحرافی مشخص شده است.
عوامل رشد دینی
 .1قرآن

اولین عامل از عوامل و نشانههای رشد از نظر قرآن و روایات ،خیود قیرآن اسیت .اجنیه در مایه
خدمت پیامبر
َّ

ُ

آمدند .پیامبر

برایشان قرآن خواند .آنها کمی گوش کردند ،سیپس گفتنید:
ْ

ْ ً
آنا َع َجبا َی ْهدال ِإ َلی ُّالرش ِد 1:ما از قرآن آیات عجیبی شنیدیم که به راه خیر و صیالح
« ِإنا َس ِم ْعنا قر

دعوت میکند» .بنابراین انس با قرآن ،سبب رشد ما میشود .قرآن فقیط بیرای خوانیدن نیسیت؛
ََ

ُ

بلایه بیرای توجیه و تیدبر اسییت« :أفـ َی َت َ
ـد َّب ُر َ
ون ْالقـ ْـر َآن»2.مقیام معظیم رهبیری میفرماییید:

شیاهد
«تالوت قرآن ،مقدمه عمل است ،مقدمه معرفت است ،مقدمه آشینایی اسیت» 3.تیاریخ
ِ
مثاطهای بسیاری دارد که این آیه ،یک جمعیتی را عوض کرده است.
داستان اول

اکثم سیفی ،طبیب ،شاعر و عالم مسیحی در یمن بود .وقتی خبر بعثت رسوطخیدا
دو نفر را برای فهمیدن حقانیت سخن پیامبر

را شینید،

به مایه فرسیتاد .آن دو خیدمت رسیوطخدا

آمدند و خودشان و هدفشان از آمدن را بیان کردند .رسوطخیدا

برایشیان ایین آییه شیریفه را

َْ
َّ َّ
ْ ْ َ
الل َه َی ْأ ُم ُر ب ْال َع ْدل َو ْاْل ْحسان َو إیتاْ اال ْال ُق ْربی َو َی ْنهـی َ
َّـاْ َو ال ُمنُـر َو
ـن الف ْح
ع
خوانیدِ « :إن
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْال َبغ ِی» 4.خداوند در این آیه ،همگان را به «عدالت»« ،احسان» و «بخشش به خویشاوندان» امر

کرده و از «فحشا»« ،منار» و «ظلم» نهی نموده است .وقتی آنان به نیزد اکیثم بازگشیتند و آییه را
 . 1جن 1 :و .2
 .2نساء 82 :؛ محمد.24 :
 . 3بیانات در دیدار شرکتکنندگان در مسابقات بینالمللی قرآن .1398/01/26

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42253
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برای او خواندند ،او مردم را جمع کرد و گفت« :ای مردم! محمد میردم را بیه مایارم اخیالق امیر
میکند و آنان را از اخالق زشت و ناوهیده باز میدارد .در این امر پیش قیدم باشیید و از آخیرین
کسانی که به او ایمان میآورند ،نباشید .پیش از این مردم به انتظار او بودند و بعضی اسم فرزندان
خود را محمد میگذاشتند که شاید خلعت نبوت بر قامت آنان مرتب گردد».

1

داستان دوم

فضیل ،فردی بود که عمری را با راهزنی و سرقت مشیوط بود .شبی برای دزدی از دییوار خانیهای

َ َ ْ َ ْ َّ َ
آم ُنـوا َأ ْن َت ْخ ََّ َ
ذین َ
ـع
باال رفت .صاحبخانه داشت قرآن میخواند ،این آیه را خواند« :أ لْ یأ ِن ِلل
ُق ُل ُ
وب ُه ْْ ِل ِذ ْك ِر َّالل ِه 2:آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دطهایشان به یاد خدا و قرآنی کیه نیازط

شده ،نرم و فروتن شود؟» .همان لحظه پشیمان شد .از دیوار پایین آمد ،توبه کرد و سر بیه بیاییان
گذاشت .قبیلهای را دید که میخواسیتند امواطشیان را بیرای فیروش ببرنید ،امیا میترسییدند کیه
فضیل ،امواطشان را سرقت کند .وقتی این حرف را شنید ،در حالی که شرمگین و پشیمان بود ،به

آنها گفت« :خاک بر سر فضیل که شما باید از او بترسید .به خدا او فضیل دیگری شده اسیت».
او هنان تیییر کرد که بعدها درس اخالق میگفیت .هیارون الرشیید در درس اخالقیش شیرکت
میکرد و با موعظههایش میگریست.

3

داستان سوم

روزی شخصی به مسجد آمد و به پیامبر

عرض کرد« :ای پیامبر خدا! بیه مین قیرآن بییاموز».

حضرت او را به یای از یارانش سپرد .صحابی ،سوره «زلزاط» را برایش تالوت کرد .وقتی بیه آییه:
َ

ْ

َ

ْ

َ

َ

َ

ً
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
قال ا َّر ٍة ش ًّرا َی َره» رسید ،آن مرد به فار فرو رفیت
«ف َمن َی ْع َمل ِمثقال ا َّر ٍة خ ْیرا َی َر ُه َو َمن َی ْع َمل ِمث

و از صحابی پرسید« :آیا این جمله از جانب خداست؟» .صیحابی گفیت« :آری» .میرد گفیت:

«بس است! من درس خود را از این آیه گرفتم .اکنون که خدا ریز و درشت کارهای ما را میداند و
حسا همه اعماط ما را دارد ،تالیفم روشن شد .این جمله برای زندگی من کافی است» .پس از
این سخن نیز خداحافظی کرد و رفت.
 .1علی احمدی میانجی؛ مکاتیب الرسول

؛ ج ،2

 .2حدید.16 :
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج،75

.256

.376
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صحابی نزد پیامبر
برای پیامبر
رسید».

1

برگشت و با تعجب گفت« :عجب مرد کمحوصلهای بود» و سخن میرد را

بازگو کرد .پیامبر

فرمود« :او به مقام فقاهت و شناخت عمیقی که باید برسید،

گفتمان قرآنی

گفتمان ما در همه عرصهها باید قرآنی باشد .در گفتمان قرآنی ،نه اقتصاد دهار ربیا میشیود ،نیه
آمار طالق در جامعه باال میرود و نه دروغ در جامعه وجیود دارد .اگیر قیرآن میفرمایید ،قرآنیی
ُ

َ

حرف بزنیدَ « :و ق ُولوا ق ْو ًال َسدیدا» 2،سخن و گفتار مردم ،استوار میشود .اگیر معاملیهها قرآنیی
باشدَ « :ی ْم َح ُ َّالل ُه ِّالربا» 3،دیگر در جامعه ربا وجود نخواهد داشت .اگر همسران به شیوه قرآنیی
ُ ُ َّ ْ َ ْ ُ
وف» 4،دیگیر طیالق و دادگیاهی وجیود نخواهید
عاشـروهن ِبـالمعر ِ
با یادیگر زندگی کنندِ « :

داشت .مشاالت امروزه جامعه و زندگی ما ،از این روست که از گفتمان قرآن فاصله گرفتیهاییم.

مقام معظم رهبری میفرماید« :مشاالت کنونی دنیای اسالم از جمله شرایط ت سفبار فلسیطین
و جنایات رژیم صهیونیستی بهویژه در روزهای اخیر ،نتیجه دوری امت اسالمی از قرآن است».

5

 .2دعا
ُ
َ
َ
َ
َ
ِّ
ُ َ ْ َ َ
دومین عامل رشد ،دعا و گفتگو با خداستَ « :و إاا َسأ َل َك ع َبادال َع ِّني فإني قر ٌ
ـوة
یـب أ ِجیـب دع
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ
ْ ُ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ 6
الد ِاع ِإاا َد َع ِان ف ْل َی ْس َت ِج ُیبوا ِلي َو ْل ُیؤ ِمنوا ِبي لعلهْ یرشدون :و هرگاه بندگان من از تو دربیاره مین

بپرسند[ ،بگو] من نزدیام و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند ،اجابیت مییکینم .پیس

[آنان] باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند ،باشد که راه یابند».
امام خمینی

ْ
همیشه در آغاز درس گفتن میفرمودِ « :إ َل ِهي َه ْب ِلي َك َم َال ِاالن ِق َن ِاع ِإ َل ْی َك؛

 .1حسین شاه عبدالعظیمی؛ تفسیر اثنیعشری؛ ج ،14

7

خدایا

.308

 .2احزا . 70 :
 . 3بقره.276 :
 .4نساء.19 :
 .5بیانات در محفل انس با قرآن کریم؛ 27/02/1397
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=39609

 .6بقره.186 :
 .7محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،91
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مرا به کماط گسستن [از خل ] و پیوستن به خودت ،برسان» .از همین رو بود کیه از هییچ قیدرتی

ترسی نداشت .ایشان اولین بیانیه سیاسی خود را با این آیه صادر کردندُ « :ق ْل إ َّنما َأع ُظ ُُ ْْ بواح َ
ـد ٍة
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ُ
َأ ْن َت ُق ُ
وموا ِل َّل ِه َمثنی َو فرادى 1:بگو :من شما را فقط به یک حقیقت اندرز مییدهیم [و آن] اینایه

دو دو و یک یک برای خدا قیام کنید» .اگر کسی برای خدا کار کند ،خسته نمیشیود و سیرزنش،

سرزنشکنندگان او را از انجام کار باز نمیدارد .قبیل انقیال افیرادی از تهیران ،خیدمت ایشیان
آمدند و خواستند امام برای مسجد تازه ت سیسشان روحیانی بفرسیتد .امیام طلبیه جیوانی را
انتخا کرد و او را به سه شرط فرستاد :اسمی از امام نبرد ،به بانیان مسجد تایه ناند و برای خیدا
در آن مسجد فعالیت کند .یای از برنامههای منظم امام  ،دعا بیود؛ بیهطیوری کیه در  15سیاط
حضور در نجف ،هر شب زیارت جامعه کبیره میخواند .وقتی در بیمارستان بسیتری بیود ،ییک
مفاتیح کنار ایشان بود .بعد از رحلت امام مفاتیح را که برداشتند ،دیدنید دعیای عهید را نشیانه
گذاشتهاند که مرتب بخوانند .در ماه رمضان ،ارتباطشان را با مسئولین قطع میکیرد و مییگفیت:
«من برنامه دعا دارم».
هدف از دعا فقط اجابت نیست؛ بلاه گفتگو با خداست .گاهی انسان هر هه دعیا میکنید ،بیه
اجابت نمیرسد؛ در حالی که دعا و حرف زدن با خدا ،اجابت اسیت .از همیین روسیت کیه در
برخی روایات از ثوا های عجیبی در پروندهها سخن به میان آمده است .وقتیی فیرد علیت ایین
ثوا ها را جویا میشود ،میگویند« :ثوا آن دعاهایی است که اجابت نشد» .در قرآن  160آییه

ْ
دامنا»َ « 2،ر َّبنا ال ُتز ْغ ُق ُل َ
وجود دارد که دعاست؛ مانند « َر َّبنا َأ ْفر ْغ َع َل ْینا َص ْب ًرا َو َث ِّب ْت َأ ْق َ
وبنا َب ْع َد ِإا
ِ
ِ
َ ُ
ً َ ْ َ َّ َ 4
5
ْ َْ
َّ
َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َّ َ 3
ِّ
واجنا و اری ِاتنا» و ...؛ دعاهای کوتاه
هدیتنا»« ،ربنا ِإننا س ِمعنا م ِ
نادیا»« ،ربنا هب لنا ِمن أز ِ

یک خطی که اگر شرایط آنها رعایت شود ،سبب رشد و پیشرفت میشود.

امام علی

درباره ویژگیها و شرایط اجابت دعا میفرمایدِ « :إ َّن ُِلل ُّ عا ِ ُ َأربيع ُِخص ٍ
يَل َصُ
يال ُِإ ْخ َ
َ َْ َ َ

 .1سب .46 :
 .2بقره« :250 :پروردگارا! پیمانه شایبایی و استقامت را بر ما بریز و قدمهای ما را ثابت بدار».
 .3آط عمران« :8 :پروردگارا! دطهایمان را بعد از آناه ما را هدایت کردی( ،از راه ح ) منحرف مگردان».
 .4آط عمران« :193 :پروردگارا! ما صدای منادی (تو) را شنیدیم».
 .5فرقان« :74 :پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مایه روشنی هشم ما قرارده».
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الس ِرير ِة َُو ُِإ َْ َضارُال َِّّي ِة َُوُم ِْ ِر َف َةُالْو ِسيل َِة َُو ْ ِ
ُاإل ْن َصا َ ُِفيُال َْم ْس َأل َُِة؛ 1دعا ههار و یژگی مییخواهید:
َ
َ َّ َ
َّ َ
خلو باطن ،نیت کردن ،شناخت وسیله و انصاف در درخواست».
 .1ایمان و اخالص

شرط اوط اجابت دعا ،ایمان به رحمت بیمنتهای ذات احدیت اسیت و اینایه از ناحییه او هییچ
منعی از فی

در رحمت الهی ،هیچگاه به روی بندهای بسیته نمییشیود .اگیر نقیص و
نیست و ِ

قصور است ،از ناحیه بنده است .امام زینالعابدین

در دعای معروف ابوحمزه میفرماید:

بارالها! من جادههای طلب را به سوی تو باز و صاف ،و آبشخورهای امید بیه تیو را ماالمیاط
میبینم .کمک خواستن از فضل و رحمت تو را مجاز ،و درهای دعا را به روی آنان که تیو را
بخوانند و از تو مدد بخواهند ،باز و گشاده میبینم و به یقین میدانم کیه تیو آمیاده اجابیت
دعای دعاکنندگان و در کمین پناه دادن به پناهخواهندگان هستی و نیز یقین دارم کیه بیه پنیاه
بخشندگی تو رفتن و به قضای تو ر؛ا دادن ،کمبودیهای بخل و امسیاک بخیلکننیدگان و
ظلم و تعدی ستمااران را جبران میکند و یقین دارم که آن کس که به سوی تو کوچ کند ،راه
زیادی تا رسیدن به تیو نیدارد و یقیین دارم ههیره تیو در پیرده نیسیت ،ایین آمیاط و اعمیاط
ناشایست بندگان است که حجا دیده آنها میگردد.

2

 .2جدی بودن نيت

هنگام دعا ،از سویی باید واژهها را متناسب با مو؛وع دعا انتخا نمود و از سوی دیگیر بایید بیر
طالب مضیمون دعیا و
خواسته و نیت خود جدی بود؛ بدین معنا که تمام وجود آدمی خواستار و ِ
نیت باشد .از همین روست که شهید مطهری میگوید:

ً
دعا شرایطی دارد .شرط اولش این است که واقعا خواستن و طلب در وجود انسان پیدا شود
ً
و تمام ذرات وجود انسان مظهر خواستن گردد .واقعیا آنچیه میخواهید ،بیه صیورت ییک

احتیاج و استدعا و حاجت در آید .فرق است بین خواندن دعا و دعای واقع .تا دط انسان بیا
ً
ً
زبان هماهنگی نداشته باشد ،دعای واقعی نیست .باید در دط انسان جدا و واقعا خواست و
ً
طلب پیدا شود ،حقیقتا در وجود انسان احتیاج پدید آید که:
ُ
ُ
مالدیچیمزىكمهجسمت 
باریارر
یمرتماجرسمت  
هرچهروییرازپ




 .1مسعود بن عیسی أبیفراس؛ مجموعه ورام؛ ج ،1

.302

 .2علی بن موسی ابنطاووس؛ إقبال األعمال؛ ج،1
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اشدرداستواصلمرحممت 


مایه

هركمهجویماشمرریارمرعاقدمت  





هممركجممافاممرىنممواآنجممارود 

همممركجمممادردىدواآنجمممارود  





هركجاپسمتیاسمتآ آنجمارود 

هركجامشمكلجموا آنجمارود  





مت 1
بممارجوشممرآرممتازرمماالوپسم 

آ كمجوبش گیآوررمهدسمت  





 .3شناخت وسيله

سومین شرط اجابت دعا ،شناخت وسیله اجابت است .شخصی به امام صادق

گفیت« :مین

در خانه مینشینم و دعا میکنم تا خدا روزی من را بدهد» .حضرت فرمود« :این مرد یای از سه
نفری است که دعایش مستجا نمیشود».

2

 .4رعایت انصاف در دعا

گاهی آنچه آدمی در دعا ،آن را طلب میکند؛ سودی برایش ندارد .بنابراین بایید در دعیا کیردن و
درخواست از خداوند ،جانب انصاف را رعایت کیرد .یایی از میوارد رعاییت انصیاف در دعیا،
ننوشتن خطای دیگران به پای دین است .نباید مسائل دینیی را بیه مشیاالت گیره زد و بیه خیاطر
مشاالت دنیوی ،دین را کنار گذاشت .با رعایت این شرایط ههارگانه است که دعا باع رشید و
پیشرفت میشود.

َ َ َّ َ ُ ْ
خدا در آخر سوره توبه ،به پیامبر دستور میدهد که از دشمن نترسد« :ف ِإ ْن ت َول ْوا فقل َح ْس ِب َی
َّ
َ
َّالل ُه ال ِإ َل َه ِإال ُه َو َع َل ْی ِه َت َو َّك ْل ُت َو ُه َو َر ُّب ْال َع ْر ِش ْال َع ِظ ِیْ 3:پس اگر روی برتافتند ،بگو خیدا میرا بیس

است؛ هیچ معبودی جز او نیست .بر او توکیل کیردم و او پروردگیار عیرش بیزرگ اسیت» .ایین
انقال نیز اکنون ههل ساط است که با اتاای به خدا و بیه پشیتوانه میردم ،بیی هییچ هراسیی از
ابرقدرتها ،به مسیر خود ادامه میدهد .مقام معظم رهبری میفرمود« :وقتی کار بر میا مسیئولین
نظام سخت میشد ،خدمت امام میرفتیم .نگاه به امام ،ما را آرام میکیرد» .امیام سیجاد

نییز

میفرماید در روز عاشورا وقتی شرایط سخت و پیچیده میشد ،اصحا به امیام حسیین

کیه

 .1مرتضی مطهری؛ بیست گفتار؛

 238و .239

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،5
 .3توبه.129 :

.77
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نگاه میکردند ،آرام میشدند 1.امام علی

اُإ َذاُاَميرُالْبي ْأ ُُا َّ َقي ََّياُ ِبرس ِ
نیز میفرمود« :كََّّ ِ
يولُُ
ْ َ َّ َ
ْ َ

اه ُ َفل َْم َُيك ْنُ َأ ََ ٌ ُِمََّّاُ َأ ْق َر َب ُِإلَ ُال َِْ ِّو ُِم َّْ ؛ 2هنگامی که کارزار سخت میشد ،ما خیود را در
ِ ُِ
پناه رسوطالله حفظ میکردیم و از میان ما ،کسی نزدیکتر از او به دشمن نبود» .رهبر معظیم
انقال میفرمود:

در دوران مس یئولیت ممتییدی کییه از روزهییای اوط انقییال داشییتم ،بارهییا بییه یییاد اییین جملییه
امیرالمؤمنین

میافتادم که میفرماید« :وقتی در جنگها کار بر ما سیخت میشید و احسیاس

میکردیم که در مقابل حادثه ؛یعیفیم ،بیه رسیوطخیدا
امیرالمؤمنین

پنیاه میبیردیم» .وقتیی ایین جملیه

به یادم میآمد ،میدیدم بر و؛ع ما نیز صادق است.

3

 .3فکر و اندیشه

فار کردن ،سبب رشد آدمی میشود؛ هناناه امام علی

يُُُ ِبيال ِْف ْك ِرُ َف ِإنَّي ُُ
فرموده اسیتَ « :عل َْي َ

ال؛ 4فار کن؛ زییرا فایر ،راهییابی از گمراهیی و اصیالح کننیده
ُاْلَ ْع َم ُِ
ُالض ََل ِل َُوُم ْص ِلح ْ
ر ْش ٌ ُِم َن َّ
عملهاست» .جوانی که گرفتار اعتیاد میشود ،زندگیای که به جدایی و طالق منجیر میشیود،
فردی که به زندان میرود و  ،...ناشی از عمل کردن بدون فار است.
روزی فردی نزد پیامبر

آمید و از حضیرت خواسیت او را موعظیه کنید .رسیوطخدا

فرمود« :تو را موعظه کنم ،عمل هم میکنی؟» .گفیت« :بلیه» .رسیوطخیدا

بیه او

سیه مرتبیه از او

ِ
ٍ
ُع ِاق َبتَ ُ َف ِإ ْن َُيُُر ْشي اًُ
اعتراف گرفت ،آنگاه به او فرمودَ « :ف ِإ ِّنيُأوص َ
يُ ُِإ َذاُ َأ ْن َتُ َه َم ْم َتُ ِب َأ ْمرُ َفتَ َ بَّ ْر َ
َف ْام ِض ِ َُو ُِإ ْن َُيُُ َغ ِياًُ َفا ْنتَ ِ َُع َّْ ؛ 5سفارش میکنم هیر گیاه در کیاری تصیمیم گرفتیی ،پاییان آن را
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،6

« :154هون کار بر حسین بن علی بن ابیطالب

دشوار شد،

همراهانش به او نگریستند و دریافتند که او بر حالی دیگر است؛ زیرا هر هه کار دشوارتر میشد ،رنگ آنان دگرگون
میگشت و اندامشان میلرزید و ترس دطهایشان را فرا میگرفت ،در حالی که روی حسین

و برخی نزدیاانش

میدرخشید و اندامشان آرام میگشت و دطهایشان قرار میگرفت».
 .2محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغة؛ تصحیح صبحی صالح؛
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 . 3بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاستجمهوری؛.1368/05/12
http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?tid=1466&npt=9

 .4علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحکم و المواعظ؛
 .5محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،68
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بنگر .اگر پایانش خیر و نیای است ،انجام بده و اگر گمراهی است ،از آن خودداری کن» .اغلیب
مشاالتی که برای ما به وجود میآید ،از این روست که ابتیدا عمیل را انجیام مییدهیم و بعید از
خرا شدن ،دربارهاش فار میکنیم .تفار سازنده ،سبب نجات حر بن یزید ریاحی شد .فایر و
اندیشه درست و منطقی ،بسیاری از شبهات مطرح شده توسط شیباههای میاهوارهای و مجیازی
دشمن را حل میکند؛ جوان را از تماشای صحنههای مبتذط باز میدارد و او را به خیدا نزدییکتر
میکند.
 .4مشورت

مشورت ،اصل مهمی است که اسیالم نییز بیه آن ت کیید دارد؛ هنانایه رسیوطخدا

فرمیود:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يق ُِم َن ِ ِ ِ
ياك َُوُ
يُُالََّّاصيحُال َِْاقيلُ َف ِإيَّ َ
ُعل َْي َ
«م َش َاو َرةُال َِْاق ِلُُالََّّاص ِحُر ْش ٌ َُوُي ْم ٌن َُوُ َ ْوف ٌ
يار َ
ُاهُ َفإ َذاُ َأ َش َ
ِ ِ
ِ
ب؛ 1در مشورت با عاقل خیرخواه ،سعادت و برکت و رشید و توفیی از
ُُال َِْ َط َُ
الْخ ََل َ ُ َف ِإ َّنُفيُ َذل َ

خداست .پس همین که دانای خیرخواه به تو مشورت داد ،بر خالف آن عمل مان؛ زیرا موجیب

نابودی تو میشود» .مشورت ،فواید بسیاری دارد که از جمله میتوان بیه «بهیرهمنیدی از اندیشیه
دیگران»« ،استفاده از ت یید و حمایت دیگران»« ،جلوگیری از سرزنش دیگران»« ،شناسایی افیراد
صاحبنظر و مؤمن»« ،رشد فاری مردم»« ،پرهیز از استبداد رأی» و «گسترش فرهنیگ مشیاوره
و ایجاد تفاهم» اشاره کرد .امیرالمؤمنین  ،شهید رمضیان ،دربیاره اهمییت مشیورت در سییره

ِ
ُالر ْش ُ؛ 2سیره پیامبر اکرم
پیامبر میفرماید« :س َير ُُا ْل َق ْص َُوُسََّّت ُّ
راهنمایی است».

 ،میانهروی و سینت او،

فهرست منابع
کتب

 .1ابن ابیفراس ،مسعود بن عیسی؛ مجموعة ورام؛ ها اوط ،قم :ماتبة فقیه1410 ،ق.
 .2ابنطاووس ،علیی بین موسیی؛ اقبقال االعمقال؛ هیا دوم ،تهیران :دار الاتیب االسیالمیة،
1409ق.
 .1همان ،ج،72
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 .3احمدی میانجی ،علی؛ مکاتیب الرسول

؛ ها اوط ،قم :دار الحدی 1419 ،ق.

 .4امام زینالعابدین  ،ابن حسین بن علی؛ الصحیفة السجادیة؛ ترجمه و شرح سید علینقیی
فی االسالم؛ ها دوم ،تهران :فقیه1376 ،ش.
 .5شاه عبدالعظیمی ،حسین؛ تفسیر اثنی عشری؛ ها اوط ،تهران :میقات1363 ،ش.
 .6شریف الر؛ی ،محمد بن حسین؛ نهج البالغه؛ تصیحیح صیبحی صیالح؛ هیا اوط ،قیم:
هجرت1414 ،ق.
 .7صدوق ،محمد بن علی؛ ثواب االعمال و عقاب االعمال؛ قیم :دار الشیریف الر؛یی للنشیر،
1406ق.
 .8طبرسی ،حسن بن فضل؛ مکارم األخالق؛ ها ههارم ،قم :الشریف الر؛ی1412 ،ق.
 .9کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تصیحیح علیی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ هیا
ههارم ،تهران :دار الاتب االسالمیه1407 ،ق.
 .10لیثی واسطی ،علی بن محمید؛ عیقون الحکقم و المقواعظ؛ هیا اوط ،قیم :دار الحیدی ،
1376ش.
 .11مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ ها دوم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی1403 ،ق.
 .12مطهری ،مرتضی؛ بیست گفتار؛ ها بیستم ،تهران :انتشارات صدرا1383 ،ش.
 .13نوری ،حسین بن محمدتقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ها اوط ،قم :مؤسسیه
آطالبیت

1408 ،ق.

سایت

پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای.

چهار عمل بدتر از گناه
(به مناسبت شبهای قدر)
*

حجتاالسالم والمسلمین دكترناصررفیعیمرمرى


اشاره

گناه به خودی خود ،بد است؛ اما برخی اعماط مرتبط با گناه هستند که زشتی و بدی آنها بیدتر از
زشتی گناه است؛ هناناه رسوطخدا

ُاَلس ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
يت ِْ َقارُ
میفرماید« :أ ْر َب َِ ٌةُفيُالذَّ ْنب َُشرُم َنُاليذَّ ْنب ْ

ِ
ِ ِ
ُاَل ُس ِتب َشار َُو ْ ِ
ُاإل ْص َرارُ؛ 1ههیار عمیل در گنیاه ،بیدتر از خیود گنیاه اسیت :کوهیک
َوُاَل ْفت َخار َُو ْ ْ

شمردن گناه ،افتخار کردن به گناه ،شادمانی کردن به گناه و اصرار بر گناه» .در ایین مقالیه ،ههیار

عمل مرتبط با گناه که زشتتر و بدتر از گناه هستند ،بررسی میشود.
الف) کوچک شمردن گناه

وقتی انسان عملی که با اراده و ر؛ایت الهی در تضاد باشد ،انجام میدهید؛ مرتایب گنیاه شیده
است که عملی زشت و ناپسند است .اما گاه انسان غیر از گنیاهی کیه انجیام میدهید ،مرتایب
اعماط دیگری میشود که بسیار زشتتر و بدتر از گناه هستند .یای از این اعماط کوهک شمردن
گناه است .اصل گناه ،اعم از کوهک و بیزرگ ،در حقیقیت گسیتاخی در برابیر فیرامین و نیواهی
خداست و هه بسیار گستاخیها که انسان به دلیل کوهک و بیاهمییت شیمردن گناهیان انجیام
میدهد .خاکریزهای نفس به مرور زمان و بر اثر ارتاا گناهان کوهک و یا بیاهمییت شیمردن
گناهان فرو میریزند ،تا جایی که انسان هیچ حریم و قرقگاهی را بر نمییتابید .نیه تنهیا خداونید
* عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی و مبلغ نخبه دفتر تبلییات اسالمی.
 .1حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج ،11
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بلاه دیگر انسانها نیز هنین انسانی را دوست ندارند .فرض کنیید کسیی میاط شیما را بیه نیاح
برداشته باشد .وقتی به او اعتراض کنید ،در جوا شما بگوید« :مگر اخبار را گیوش نمییکنیی؟
ندیدی فالن شخص سیه میلییارد اخیتالس کیرده اسیت؟» .ایین بیدترین گنیاه اسیت؛ هنانایه
امیرالمؤمنین

وبُُماُاسته َ ِ ِ ِ
[ص ِاَب َها]؛ 1بدترین گنیاه ،ایین
فرموده استَ « :أ َش ُّ ُالذُّ ن ِ َ ْ َ َ
انُُب ُُ َصاَب ُُ َ

است که صاحبش آن را سست و کوهک بشمارد» .مانند ایناه فردی در ماه رمضان در میأل عیام
سیگار میکشد .وقتی به او اعتراض کنید ،میگوید« :حاال دو تا نخ سیگار هم در ماه رمضیان در
خیابان کشیدیم ،مگر عرش خدا زمین میآید؟» .هنین فیردی از حایم و دسیتور صیریح الهیی
سییرپیچی کییرده و مرتاییب گنییاه شییده اسییت و آن را نییاهیز و کوهییک میدانیید .خییدا از هنییین
انسانهایی که میخواهند گناهشان را حقیر و کوهک نشان دهند ،بیزار است.
کوهک شمردن گناه به دو صورت اتفاق میافتد:
 .1مقایسه کردن :برای مثاط فردی دهار خطا و گناهی میشود ،وقتی به او اعتراض میشود؛ گنیاه
خودش را با گناه بزرگ دیگری مقایسه میکند .این مقایسه کیردن ،همیان کوهیک شیمردن گنیاه
است.
 .2توجیه کردن :فرد آلوده گناه میشود و برای این عمل زشت و بدش ،دالیل بیهیوده مییآورد تیا
کار خود را توجیه کند .کتا گناهشناسی اثر ارزشمند حجةاالسالم قرائتی ،هند قسیم توجییه در
این زمینه ذکر کرده است .برای مثاط وقتی از مشرکین علت پرستش بت را میپرسیدند ،در جوا
َ ْ

میگفتندَ « :ل ْو َ
شاْ َّالل ُه ما أش َر ْكنا 2:اگر خدا میخواست ما بتپرست نمیشیدیم» .ییا در مثیاط

دیگری وقتی به شییطان خطیا شید هیرا از سیجده بیه آدم
َْ

أغ َو ْی َتني 3:خدایا ،تو مرا گمراه کردی».

سیر بیاز زد؟ گفیتَ « :ر ِّب ِبمـا

در زندگی روزمره ما نیز این توجیهها وجود دارد .شخصیی در راننیدگی بیاحتییاطی میکنید ،بیه
سبب سرعت غیر مجاز تصادف میکند و سبب کشته شدن برخی دیگر میشود و در بیان هرایی
نیز میگوید« :قسمت بود»! گاهی توجیه ،اعتقادی است؛ مانند یزید ملعون کیه وقتیی بیا هیو
 .1محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغة؛ تصحیح صبحی صالح؛
 .2انعام.148 :
 .3حجر.39 :
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خیزران بر دندانهای مبارک امام میزد ،خواست خدا را علت شهادت حضرت و اسارت خاندان
ایشان دانست .وقتی امام سجاد
َ

َ َ
َ َ ُ
َ َ َ ْ
ْ
ـبت
صـیب ٍة ف ِبمـا كس
صابُ ْْ ِمن ُم
وارد مجلس شد ،آیه «ما أ

ْ ُ
دیُ ْْ» 1را خواند و به امام گفت« :ببینید هیه گنیاهی کیردهایید کیه خیدا کیاری کیرد کیه زن و
أی

بچههایتان اسیر شوند» .امیرالمؤمنین

در خطبه  156نهجالبالغه سخنی از پییامبر

دربیاره

توجیه اعتقادی مردم در آخرالزمان نقل کرده است .حضیرت فرمیود« :حیرام خیدا را بیا شیبهات
دروغین و هوسهای غفلتزا ،حالط میکنند؛ شرا را به بهانۀ ایناه آ انگور اسیت و رشیوه را
که هدیه است و ربا را که نوعی معامله است ،حالط میشمارند».
فرد گناه میکند و برایش توجیه اقتصادی ،توجیه اخالقی یا توجییه سیاسیی مییآورد؛ بیرای مثیاط
غیبت میکند ،آبروی مؤمن را میریزد و میگوید بح سیاسی است! در حالی که ممان اسیت

َ
ـل
حاط خودش بدتر از کسی باشد که غیبتش را کرده است؛ هنانایه قیرآن کیریم میفرمایید« :ب ِ
ْاْل ْن ُ
صیرة َو َل ْو َأ ْلقی َم َ
سان َعلی َن ْفسه َب َ
عاایره 2:بلاه انسان خودش از و؛ع خود آگاه است ،هر
ِ ِ
ِ

هند (در ظاهر) برای خود عذرهایی بتراشد».

یای از گرفتاریهای ما و جامعهمان ،موجه جلوه دادن گناه است .شیطان اولین کسی بود که گنیاه
خود یعنی سجده ناردن در مقابل حضرت آدم

را توجیه کیرد کیه مین از آتیش هسیتم و او از

خاک است؛ در حالی که آنچه مهم بود ،دمیده شدن روح خدایی در وجود حضرت آدم
در واقع شیطان در توجیه گناهش ،در مقام مقایسه میان خود و حضیرت آدم

بیود.

برآمید .کوهیک

شمردن گناه ،یعنی مقایسه و فرافانی کردن؛ مانند ایناه برای توجیه گناهش به این جمله معیروف
«خواهی نشوی رسوا ،همرنگ جماعت شو» استناد میکند؛ غافیل از اینایه اکثرییت ،دلییل بیر
حقانیت نیست.
ب) افتخار کردن و به خود باليدن

دومین عمل مرتبط با گناه که بسیار زشت و بد است ،افتخار کردن به خود در انجیام گنیاه اسیت.
در روز عاشورا ،عمر سعد اولین کسی بود که به سوی سپاه امام حسین

تیر انداخت و بیه ایین

عملش نیز افتخار کرد و گفت« :شهادت بدهید که من نخستین کسی بودم که تیر را رهیا کیردم».
 .1شوری.30 :
 .2قیامت 14 :و .15
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اینگونه افتخار کردن به گناه و لذت بردن از آن ،از خود گناه بدتر و زشتتر است .خداوند از بنده
گنهااری که به خود ببالد و به گناهش افتخار کند ،بیزار است.
وقتی سر امام حسین

را برای ابنزیاد آوردند ،خولی ،سر را گرفت و گفت:

أنماقتلممتالسمیرالمرجدمما 

ِام م  ِركممار  ِفض مةوذهدمما 

وخیرهمإذی سدوننسم دا 1

قتلتخیرال ما أمماوأرما 

«ای ابنزیاد! رکا مرا پر از طال و نقره کین؛ زییرا پادشیاه محبیو و محترمیی را کشیتهام .مین
شخصیتی را شهید نمودهام که از لحاظ مادر و پدر و نسب ،بهترین مردم است».
اینگونه به خود بالیدن و افتخار کردن به گناه ،جرأت بیر گنیاه اسیت و خداونید هنیین عملیی را
دوست ندارد .هنین انسانهایی بسیار زود نتیجه گناهشیان را در همیین دنییا میبیننید.نقل اسیت
منصور دوانیقی ،فرد بسیار خبیثی بود که سه فرزند پسر به نامهای هادی ،مهدی و هارون داشت.
هادی ،فردی بسیار عیاش و بیتقوا بود که هر وقت برای شاار آهو میرفت ،نمیتوانست شیاار
کند؛ از این رو بسیار عصبانی میشد .روزی هارون برای شاار آهو رفت ،اما تیری که رهیا کیرد،
به آهو نخورد .بهلوط که در آنجا بود ،شروع به تعریف و تحسیین کیردن نمیود .هیارون عصیبانی
شد؛ زیرا فار میکرد بهلوط با این تحسین کردن ،او را مسخره کرده است؛ اما بهلوط گفت :آهو را
تحسین میکنم که خو فرار کرد.

2

روزی هادی عباسی به شاارگاه رفت و یک سیاهی دید .تصمیم گرفت آن سیاهی را با تیر بزند تا
مهارت تیراندازیاش را نشان دهد .به او گفتند آن سیاهی ،خادم باغ و شاارگاه است که در همین
شاارگاه زندگی میکند و زن و بچه دارد .گفت« :مهم نیسیت .نشیانه خیوبی اسیت .میخیواهم
امتحان کنم» .مرد را نشانه گرفت و تیر را رها کرد .تیر به قلب میرد خیورد و کشیته شید .زن کنیار
پیار شوهرش آمد و آن را باال گرفت و گفت« :خدایا! امیدمان در این شاارگاه ،به این مرد بود کیه
به خاطر عیاشی یک نفر دیگر کشته شد .انتقام مرا از هادی عباسی بگییر» .در تیاریخ نقیل شیده
است که همان لحظه هادی احساس خارش در پایش کرد .خارش بهانیدازهای زییاد شید کیه بیه
 .1سید نعمتالله بن عبدالله جزائری؛ ریاض األبرار فی مناقب األئمة األطهار

؛ ج ،1
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 .2پایگاه خبری اجتماعی بیتوته؛ «داستانها و حاایتهای بهلوط».
https://www.beytoote.com/fun/allegory/story3-bohlool.html
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دملی تبدیل شد که کمتر از یک هفته او را کشت.
امیرالمؤمنین

ِ
ِ
درباره آه مظلوم در نهجالبالغه میفرمایدَ « :ي ْوُُال َْم ْظل ِ
ينُُ
ُعلَ ُُالظَّ يال ِمُُ َأ َشي ُّ ُم ْ
وُ َ
1

َي ْو ُُُِالظَّ ُِال ُِمُ َع َل ُال َْم ْظلوُُ؛ روز انتقام مظلوم از ظالم ،شدیدتر از روز ستم کیردن ظیالم بیر مظلیوم
است» .روزی که فرعون جنایت میکرد و سر بچهها را میبریید ،روز ظیالم بیود؛ امیا روزی کیه
فرعون در میان رود نیل غرق شد ،روز مظلوم بود .امروز که آطسعود اینگونه مردم بیگناه یمین را
میکشد ،روز ظالم است؛ اما روز مظلوم نیز میرسد که آطسعود به هالکت برسد و مردم یمن از
ظلم آنها رها شوند .انتقام از ظالم ،این وعده قرآن است.
نقل است روزی علی بن داوود ،فرماندار مدینه ،معلی بن خنیس را که پیشاار امیام صیادق

و

مردی فقیه و از سرشناسان اصحا امامیه بود ،دستگیر کرد .وقتی خبر دسیتگیریاش را بیه امیام
صادق

دادند ،حضرت از فرماندار خواست او را آزاد کنید ،در غییر ایین صیورت او را نفیرین

خواهد کرد .علی بن داوود پیام امام و نفرین کردن حضرت را مسخره کرد و معلی بن خنیس را به
شهادت رساند .خبر که به امام صادق

رسید ،آن حضرت بیه مسیجد رفیت .دو رکعیت نمیاز

خواند و سر به سجده گذاشت و او را نفرین کرد .هنوز امام سر از سجده برنداشیته بیود کیه خبیر

آوردند علی بن داوود به سبب لقمهای که در گلویش گیر کرده بود ،بیه درک واصیل شید 2.ایین،
نتیجه افتخار کردن به گناه و نفرین معصوم

است.

ج) شادمانی از انجام گناه

خداوند درهای رحمتش را به روی گناهااران نیز نبسته است .نقل شده است که روزی حضیرت
موسی

با خدا مناجات میکرد .خدا را به هر اسمی میخواند ،جوا میشنید« :لبییک»؛ امیا

وقتی خدا را به نام «یا اله العاصین» خواند ،سیه بیار جیوا شینید« :لبییک» .وقتیی علیت آن را
پرسید ،جوا شنید« :ای موسی ،عارفان به معرفت خود و نیاوکاران به کار نیک خود و مطیعیان
به اطاعت خود اعتماد دارند؛ ولی گنهااران جز به فضل من پناهی ندارند .اگر من آنها را هیم از
درگاه خود نا امید کنم ،به درگاه هه کسی پناهنده شوند؟».
 .1محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغة؛ تصحیح صبحی صالح؛
 .2عباس قمی؛ منتهی اآلمال؛ ج ،2
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َ

ُ

ُ

َُْ

ْ َ

ْ
َ َّ َ
ذین أ ْس َرفوا َعلی أنف ِس ِه ْْ ال َتقن ُنوا ِم ْن َر ْح َم ِة َّالل ِه 1:ای بندگان مین
بادال ال
خداوند در آیه «قل یا ِع ِ

که [با ارتاا گناه] بر خود زیادهروی کردید! از رحمت خدا نا امید نشوید» ،بندگان گناهایارش
را به رحمت خود امیدوار کرده است .در تفسیر آلوسی  17ناته ادبی و  17ناته عاطفی برای ایین

بادی» اسیت کیه حتیی
آیه شریفه بیان شده است .یای از ناتههای عاطفی این آیه ،عبارت «یا ِع ِ
ُ

گناهااران را نیز بندگان خود خطا کرده است .در بخش دیگر آیه فرموده است «أ ْسرفوا» یعنیی

اسراف کردید؛ زیرا نمیخواهد با یادآوری مستقیم عمل گناهشان ،آنها را سرزنش کنید .در ادامیه
ُْ

فرموده است« :علی أنف ِس ِه ْم»؛ یعنی به خودتان بد کردید ،نه من؛ پس از رحمت من م یوس و نیا

امید نشوید 2.خداوند با گناهااران بسیار زیبا صحبت کرده و درهای رحمیتش را بیرای آنیان بیاز
گذاشته است ،اما گنهاار است که با ههار عمل ،سبب میشود درهای رحمتش به رویش بسیته
شود :کوهک شمردن گناه ،بالیدن به خود به سبب انجام گناه و سیومین میورد ،شیادمان شیدن از
انجام گناه .این نوع شادی و خوشحالی ،مورد نهی خداوند است و در روایات مذمت شده است.
اسالم استفاده از شادی ،لذت بردن از زندگی و ر؛ایتمندی از آن را طی آموزههای سهل و آسیان
آموزش میدهد؛ برای مثاط لبخند به ههره اهل ایمان و پدر و مادر را دارای ثوا و پاداش دانسیته
است .در واقع اسالم ،شادی بیهوده و عب را ت ییید نمیکنید؛ بلایه شیادی سیازنده و همیراه بیا
اهداف الهی و انسانی را میپذیرد .از همین روست که شادی و لذت از گناه به شدت نهی شده و
مذموم است؛ هناناه رسوطخدا

فرموده است« :منُُ َأ ْذنَبُُ َذ ْنباًُوُهو َ ِ
يوُ
ُضاَ ٌ
َ
َ ْ
ُُُ َد َخ َلُالََّّ َار َُوُه َ
َ َ

اك؛ 3هر کس گناهی کند و خندان باشد ،به دوزخ رود؛ در حالی که گریان باشد» .کسیی کیه بیا
َب ٍُ

انجام دادن گناه ،شادی میکند و از آن لذت میبرد؛ در واقع دو معصیت و گناه انجام داده اسیت،
هم گناه و معصیت کرده است و هم از گناهی که انجام داده است ،شاد است و از انجام آن لیذت
میبرد و این شادی بر گناه ،بدتر از گناه است.
د) اصرار بر گناه

ُ
بنا بر آیات قرآن ،یای گناهان کبیره ،اصرار بیر گنیاه اسیت؛ هنانایه قیرآن میفرماییدَ « :و كـانوا
 .1زمر.53 :
 .2ر.ک :محمود بن عبدالله آلوسی؛ روح المعانی؛ ج ،12
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،6
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.269

چهار عمل بدتر از گناه 281 

ْ

ُیص ُّر َ
ون َع َلی ْال ِحن ِث ْال َع ِظ ِیْ 1:و بر گناه بزرگ [شرک و عناد] لجاجت و اصیرار داشیتند» .از نظیر
ِ

مفسران «حن » در اصل ،به معنای هر گونه گناه است؛ ولیی در بسییاری از مواقیع ایین واژه بیه
معنای پیمانشانی و مخالفت با سوگند آمده است؛ زییرا ایین دو از مصیداقهیای روشین گنیاه
هستند .بنابراین و یژگی اصحا شماط ،تنها انجام گناه نیسیت؛ بلایه اصیرار بیر گناهیان عظییم
است؛ هرا که اصحا یمین نیز ممان است مرتاب گناه شوند ،امیا آنهیا هرگیز بیر آن اصیرار
ً
نمیکنند .هنگامی که متذکر میشوند ،فورا توبه میکننید .البتیه مفسیران «حنی عظییم» را بیه
معنای «شرک» نییز دانسیتهاند؛ زییرا گنیاهی بزرگتیر از آن وجیود نیدارد ،همانگونیه کیه قیرآن
ْ

َ

ْ

ْ

َّ َّ
الل َه ال َیغف ُر أ ْن ُیَّ َر َك به َو َیغف ُر ما ُد َ
ون ال َك ل َم ْن َی ُ
َّاْ 2:خداوند هیچگیاه شیرک
میفرمایدِ « :إن
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ

را نمیبخشد و کمتر از آن را برای هر کس بخواهد ،میبخشد».

3

در مقابل گناهااران ،انسانهای نیاوکار هستند که نه تنها بر گنیاه اصیرار نمییورزنید؛ بلایه زود

ُُ
ََُ
ْ
َّ َ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ
َ ً َْ َ َ ُ َْ ُ َ ُ ْ َ َُ
وب ِه ْْ َو َمـن
توبه میکنند« :الذین ِإاا فعلوا ِ
فاحَّة أو ظلموا أنفسهْ اكروا الله فاسـتغفروا ِلـذن ِ
َ ْ ُ ُّ ُ َ َّ َّ
الل ُه َو َل ْْ ُیص ُّروا َعلی ما َف َع ُلوا َو ُه ْْ َی ْع َل ُم َ
ون 4:و آنان که هون کار زشتی مرتایب
یغ ِفر الذنوب ِإال
ِ

شوند یا بر خود ستم ورزند ،خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند؛ و هه کسیی جیز

خدا گناهان را میآمرزد؟ و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتاب شدهاند ،پا فشاری نمیکنند» .بنا بیر
این آیه ،انسان تا زمانی که به یاد خداست ،مرتاب گناه نمیشود .زمانی مرتاب گناه میشود کیه
به کلی خدا را فراموش کند و غفلت تمام وجودش را فرا گیرد ،اما ایین فراموشیااری و غفلیت در
افراد پرهیزگار دیری نمیپاید؛ زیرا آنها به زودی به یاد خدا میافتند و گذشته را جبران مییکننید.
آنها احساس میکنند که هیچ پناهگاهی جز خدا ندارند و تنها باید آمرزش گناهان خیو یش را از
ْ

ُّ ُ

َّ

او بخواهندَ « :و َم ْن َیغف ُر الذن َ
وب ِإال َّالل ُه :کیست جز خدا که گناهان را ببخشد».
ِ

5

خداوند برای انسانی که گناه میکند ،راه بخشش و توبه گذاشته است ،اما توبه شیرایطی دارد کیه
باید به آنها توجه کرد.
 .1واقعه.46 :
 .2نساء.48 :
 .3ناصر ماارم شیرازی و دیگران؛ تفسیر نمونه؛ ج،23

.231

 .4آط عمران.135 :
 .5ناصر ماارم شیرازی و دیگران؛ تفسیر نمونه؛ ج ،3
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شرایط توبه

توبه شرایطی دارد تا مورد پذیرش قرار گیرد .سه شرط یا سه ؛لع توبه عبارتند از :اعتراف ،تیییر و
جبران .در آیات قرآن آمده است وقتی حضیرت آدم
َُْ

َ َ
تیرک اولیی کیرد ،گفیتَ « :ر َّبنـا ظل ْمنـا

أنف َسنا 1:پروردگارا ما به نفس خود ظلم کردیم» .در واقع به اشیتباه خیود اعتیراف کیرد ،تصیمیم
گرفت دیگر آن اشتباه را تارار ناند و برای جبران ،سه روز روزه گرفت .رسوطخدا

در روایتیی

طوالنی که در میان اصحا شان در مسجد گفته شد ،شرایط توبهکننیده را بییان کیرده اسیت کیه
ِ
ابُال َِْب َُوُل َْمُير ِ
يب؛
ُُالْخ َص َما َ ُ َفل َْي َسُ ِبتَ ِاِ ٍُ
یای از شرایط آن ،پرداخت ح الناس است« :إ َذاُ َ َ ْ
ْ
کسی که توبه کند ،ولی ح الناس را نپردازد؛ توبهکننده واقعی نیست».

در روایتی آمده است :پیرمردی از بنیامیه نزد امام باقر

2

آمد و گفت« :من ساطها قبل در دربیار

بنیامیه کار کردهام ،حاال میخواهم توبه کنم؛ توبهام قبوط است؟» .حضرت فرمود« :نیه؛ بلایه
باید ماط تمام کسانی که به گردن توست ،به آنها بازگردانی» .عظمت ح الناس تا آنجاسیت کیه
شهید نیز اگر ح الناسی بر ذمهاش باشد ،نمیتواند وارد بهشیت شیود؛ هنانایه رسیوطخدا
ِ ِ
ِ
ُع َل ُب ِ
يمُُ
يابُال َْجََّّيةُ ِب َث ََلثَية َُد َراه َ
درباره یای از افراد قبیلهای که شهید شده بود ،فرمود« :م ِْتَ َب ٌس َ َ
ِلف ََل ٍنُُالْيه ِ
انُُ َش ِهي ًُا؛[ 3یای از افراد (فالن قبیله) که شهید شده] به خاطر سه درهم که به
ود ِيُُ َوُ َك َ
َ

فالن یهودی بدهاار بوده ،بر َد ِر بهشت زندانی شده و به وی اجازه ورود نمیدهند».

بنابراین اگر کسی توبه کند ،ولی حقوقی که از دیگران بر ذمهاش مانده ،ادا ناند و ؛یرری کیه بیه

آنها زده ،جبران ناند و ر؛ایت آنها را به دست نیارود ،توبهاش پذیرفته نیست.
گاهی جبران در توبه ،انجام واجبات است .در روایتی آمده است :مردی خیدمت رسیوطخدا
رسید و عرض کرد« :من همه دخترانم را زنده بهگور کردم .هه کار کنم تا جبران شود؟» .حضرت
به او فرمود« :برو و به مادرت احترام بگذار و او را تاریم کن» .بنابراین تیییر و جبران کردن ،یایی
از اصوط مهم پذیرش توبه است .از همین روست که در روایت سیه گیروه را از عیذا  ،در امیان

دانستهاندَ « :ث ََل َث ٌةُمِصيومون ُِمين ُِإب ِلييسُوُجَّ ِ ِ
ُهُوُالْبياكون ُِمينُ َخ ْشيي ِة ِ
اكر ِ ِ
ُاه َُوُ
يودُِاليذَّ ِ َ
َ ْ ْ َ َ
َ ِ
َ ْ
َْ
ون ِ َ َ
 .1اعراف.23 :
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،6

 35و .36

 .3احمد بن علی طبرسی؛ االحتجاج؛ ج ،1
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ار؛ 1سه گروه از [وسوسههای] ابلیس و لشاریانش در امان هسیتند :آنیان کیه
ونُ ِب ْاْلَ ْس َِ ُِ
الْم ْستَ ْغ ِفر َ

خداوند را یاد میکنند ،آنان که از ترس [عیذا ] خیدا گرییه میکننید و کسیانی کیه سیحرگاهان
استیفار مینمایند» .این شبها بهانهای برای هنین تحوالت و تیییراتی در وجودمان است.
چونكهعمر ررددیموفا مره  





2

رینم راشراعوذوفابره 


آیتالله مشاینی میگفت« :روزی فردی آمد برای پدرش نمیاز و روزه بخیرد .قیب

را نوشیت،

دیدیم  75ساط نماز و روزه نوشته است .پرسیدم :پدرت هند سالش بود که فیوت کیرد؟ .گفیت:
 90ساط .گفتم 15 :ساط که مالف نبوده است 75 ،ساط را هم تو داری برایش میخری؟ گفیت:
پدرم حتی یک سجده برای خدا نارد .یک روز هم روزه نگرفت» .آن مرد ،فرزند خوبی بیود کیه
برای هنین پدری نماز و روزه میخرید .فردی میگفت« :کسانی که سینگ قبرهیا را مینویسیند،
مجبورند بنویسند آرامگاه؛ واال اگر بخواهند درست بنویسند؛ باید بنویسند آتشگاه».
مرحوم آقا سید جماط گلپایگانی  ،مرد بسیار عجیبی بود .آیتالله بروجردی از ایشان خواسته
بود تا او را نصیحت کند .آقا سید جماط در جوا نوشته بود« :مرجعیت نه برای تیو میمانید ،نیه
برای من .فار قبر و قیامتمان باشیم» .آیتالله العظمی بروجردی گاهی اوقات نامیه ایشیان را
بر میداشت ،میخواند و گریه میکرد .یک نامه هم برای آیتالله العظمی صیافی نوشیته اسیت.
مرد بزرگی بود و هشم برزخی داشت .شبهای جمعه یایی دو سیاعت در وادیالسیالم نجیف
مینشست و با نگاه به قبرها ،فار میکرد .استادش مرحوم جهانگیرخیان قشیقائی بیه او گفتیه
بود« :شب جمعه برو یک ساعت در قبرستان بنشین و فار کن» .ایشان میگوید:
شب جمعهای توی یای از بقعهها و اتاقکهای تخت فوالد اصفهان نشسته بودم و بیه ایین
ً
دستور استادم فار میکردم .ناگاه دیدم در باز شد و جنازهای را آوردند .ظاهرا جنازه یای از
این حاکمان ظالم بود .جنازه را گذاشتند ،یک قاری قرآن هیم در کنیارش قیرآن میخوانید.
ناگاه دیدم دارند او را با گرز آتشین را میزننید و او بیه گونیهای فرییاد میزنید کیه قبرسیتان
میلرزد؛ اما هیچ کس صدایش را نمیشنید ،حتی آن قاری که در کنارش نشسته بود .زبانم
بند آمده بود .مدام لبانم را تاان میدادم .قاری متوجیه شید و پرسیید هیه میخیواهی؟ بیه
 .1حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج،12
 .2جالط الدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر ششم ،بیت.552
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زحمت به او گفتم در را باز کند تا من از اینجا بروم .بعد که به خانه آمدم ،تا یک هفته بیمار
بودم؛ طوری که استادم جهانگیرخان قشقائی برایم غذا میآورد.

قطار عمر دارد میرود .باید از فرصتهای باقیمانده به بهترین نحو استفاده کنییم .مرحیوم شییخ
عباس قمی در کتا منازل االخره میگوید کسانی که در برزخ هستند ،همیشه به کسیانی کیه در
دنیا هستند ،غطبه میخوردند؛ زیرا فرصت جبران اشتباهها و توبه از گناهانشان را دارند .امشیب،
شب نوزدهم رمضان است؛ این وقیت عظییم را میتینم بشیماریم و از فرصیتهایش بیه خیوبی
استفاده کنیم.

ددیو رهفا مره  
چونكهعمر رر ِ
حممقهمممیگویممرچممهآوردىم مرا  




1

رینمم راشمراعموذوفابرمه 


انررینعمرىكهمندادمبمورا 2


فهرست منابع
کتب

 .1آلوسی ،محمود بن عبدالله؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظقیم و سقبع المثقانی؛ تحقیی
علی عبدالباری عطیه؛ ها اوط ،بیروت :دار الاتب العلمیه 1415 ،ق.
 .2جزائری ،سید نعمتالله بن عبدالله؛ ریاض األبرار فی مناقب األئمة األطهار

؛ هیا اوط،

بیروت :مؤسسة التاریخ العربی 1427 ،ق.
 .3شریف الر؛ی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغة؛ تصیحیح صیبحی صیالح؛ هیا اوط ،قیم:
هجرت 1414 ،ق.
 .4قمی ،عباس؛ منتهی اآلمال؛ تهران :مبین اندیشه 1390 ،ش.
 .5مجلسی ،محمدباقر؛ بحار األنوار؛ ها دوم ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
 .6ماارم شیرازی ،ناصر و همااران؛ تفسیر نمونه؛ هیا دهیم ،تهیران :دار الاتیب االسیالمیه،
 1371ش.
 .7مولوی بلخی ،جالطالدین محمد؛ مثنوی معنوی؛ ها نهم ،تهران :امیرکبیر 1362 ،ش.
 .1جالطالدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر ششم ،بیت.552
 .2همان ،دفتر سوم ،بیت .2149
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 .8نوری ،حسین بن محمدتقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ها اوط ،قیم :مؤسسیه
آطالبیت

1408 ،ق.

سایت

پایگاه خبری اجتماعی بیتوته؛ «داستانها و حاایتهای بهلوط».

شاخصههای الگوی مقاومت
حجتاالسالم والمسلمین عیسیعیسیزاده


*

اشاره

فرهنگ مقاومت که امروزه پدیدهای تعیینکننده و قدرتمنید در معیادالت منطقیه و جهیان اسیالم
است ،زمانی میتواند به یک الگوی پایدار و ت ثیرگذار تبدیل شود و در دسیتیابی بیه تمیدن نیوین
اسالمی نقشآفرین باشد که دارای شاخصهای قرآنی باشد .در این مقاله تالش شده است تیا بیا
بهرهگیری از آیات قرآن ،شاخصهای مهم الگوهای مقاومت ،استخراج و مورد تحلیل و بررسیی
قرار گیرد .مراد از مقاومت در این اثر ،مقاومت در مقابل دشیمنان و مخاطیب در ایین پیژوهش،
عموم جامعه است.
مفهومشناسی واژگان
 .1شاخص

«شاخص» از نظر اهل لیت ،از ریشه «ش خ » و به معنای برجستگی و ممتاز فرد ییا هییزی
است 1.این واژه در لیتنامههای فارسی نیز به معنای «مرتفیع»« ،بلنید و برآمیده»« ،برجسیته»،
«ممتاز»« ،نمودار» و «نماینده» آمده است 2.در این مقاله مراد از این واژه ،مفهوم اصیطالحی آن
یعنی برجستگیها و ویژگیهاست.
 .2مقاومت

«مقاومت» در لیت فارسی به معنای پافشاری ،ایستادگی ،اسیتقامت ،و پاییداری آمیده اسیت.
* استادیار پژوهشاده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1حسن مصطفوی؛ التحقی فی کلمام القرآن الکریم؛ ج .26 ،1
 .2علی اکبر دهخدا؛ لغتنامه دهخدا؛ ج 1396 ،2؛ محمد معین؛ فرهنگ فارسی؛ ج ،2
 .3علی اکبر دهخدا؛ لغتنامه دهخدا؛ ج .21302 ،14
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معنای غالب در واژۀ مقاومت ،ایستادگی و مقاومت کردن در برابر هیزی است که توازن و تعیادط
را بر هم زده است؛ خواه این عامل درونی باشد ،مانند امیاط نفسانی یا بیرونی ،ماننید بیمیاری ییا
تجاوز و اشیالگری .مراد از مقاومت در این اثر ،ایستادگی و پاییداری در مقابیل دشیمنان اسیالم
است که میخواهند با توطئههای گوناگون هراغ اسالم را خاموش کنند .اگر هه واژه «مقاومیت»
َ
1
صیبر» 2بیه معنیای
در قرآن نیامده است اما الفیاظ دیگیری ماننید « ِاسیت ِقم» و مشیتقات آن و « ِا ِ
مقاومت آمده است.
شاخصهای مقاومت

مقاومت دارای شاخصههای متعددی است که به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1ایمان راسخ

یای از مهمترین شاخصهای الگوی مقاومت در قرآن ،ایمان راسخ به خداوند سبحان است .بر
اساس وعده الهی و واقعیات تاریخی ،اگر مقاومت و پایداری با نگرش توحیدی و همیراه باشید،
مورد ت ئید و نصرت الهی قرار میگیرد؛ هناناه خداوند در قرآن میفرمایید« :همانیا کسیانی کیه
گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس استقامت کردند ،فرشتگان بر آنها نازط میشیوند و
به آنها میگو یند نترسید و غمگین نباشید و بشارت باد شما را به آن بهشتی که به شما وعیده داده
شده است .ما فرشتگان ،یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم و برای شما هیر
هه بخواهید ،در بهشت فراهم است و هر هه طلب کنید ،بیه شیما داده مییشیود» 3.هیمهنیین
ُ

ُ

َْ

َْ

ْ

ْ

َ
ُ ُ
َ
ُ
َ َ
َ
نین 4:و اگر میؤمن هسیتید ،سسیتی
میفرمایدَ « :و الت ِهنوا َو الت ْحزنوا َو أنت ُْ اْل ْعل ْو َن ِإ ْن كنت ْْ ُمؤ ِم

نانید و غمگین نشو ید که شما برترید».

بنا بر این آیات ،پایداری و مقاومت و برتری مسیلمانان بیه وجیود ایمیان مشیروط شیده اسیت.
نیمنگاهی به تاریخ مقاومت مسلمانان از صدر اسالم تا کنون ،پرده از ههره مردان مجاهیدی بیر
میدارد که با ایمان راسخ خویش در مقاومت برابر دشمنان اسالم ،تجلیبخش آیات الهی شیدند
 .1هود.12 :
.2

17 :؛ مزمل.10 :

 .3فصلت 30 :و.31
 .4آطعمران 139 :و .140
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که به دو نمونه از آنها اشاره میشود.
الف :مقداد

مقداد ،مسلمانی پاکباخته ،بصیر ،هوشیار و سلحشیور بیود و در مییدانهیای جهیاد ،لیاقیت و
شهامت قابل ستایشی از خود بروز داد .وی در بیشتر جنگهای زمان پیامبر حضیوری فعیاط
داشت .در نخستین رویارویی مسلمانان با سپاه مشرکان (جنگ بدر) پیش از شروع نبرد ،گر هیه
عدهای روحیه خود را باخته بودند ،ولی مقداد از جمله کسانی بود که با اعالم آمادگی برای نبیرد،
دیگران را هم دطگرم ساخت و خطا به پیامبر گفت« :ای رسوطخدا! به فرمیان خیدا عمیل
کن که ما مطیع فرمان او و در کنار توییم .اگر فرمان دهی که در دط آتش رویم ییا در بیابیان پیر از
خار قدم نهیم ،گوش به فرمانیم و هرگز مثل بنیاسرائیل نخواهیم بود که به پیامبرشان گفتند" :تیو و
خدایت بروید و بجنگید ،ما اینجا نشستهایم"؛ بلاه میگوییم :به یاری پروردگارت جنگ کن ،ما
1
هم در کنارت خواهیم جنگید» .سخنان او ،پیامبر را خرسند ساخت و در ح او دعا کرد.
مقداد در جنگ بدر ،تنها مسلمان رزمندهای بود که اسب داشت و دیگران پیاده یا سیوار بیر شیتر
بودند .در جنگ احد نیز رشادتهای بسیاری از خود نشان داد و هنگیامی کیه بیه دلییل تخلیف
گروهی تیرانداز و ترک جایگاه حساس خود ،سپاه شرک تعدادی از مسلمانان و از جمله حضیرت
حمزه سیدالشهدا

را به شهادت رساندند ،مقداد یای از هند نفری بیود کیه دلیرانیه مقاومیت
را دفع میکرد و دوشادوش علی بن ابیطالیب

مینمود ،حمالت دشمن به پیامبر

حماسیه

میآفرید .وی از تکتیراندازان مجر بود که در مقابله با مشرکان ،نقش حساسی ایفا کیرد 2.ایین
حضور فعاط و پرثمر ،نشاندهنده ایمان قوی و صیالبت و اسیتواری او در راه عقییدهاش بیود .در
فتح ماه که در ساط هشتم هجری اتفاق افتاد وی یای از پرهمداران رشید سپاه اسالم بود 3.ایین

فضایل و ایمان راسخ ،او را به مقامی رساند که رسوطخدا

در حقش فرمود« :بهشت ،مشیتاق

ههار تن از امت من است» .وقتی از او پرسیدند :آن ههیار نفیر هیه کسیانی هسیتند؟ حضیرت
رسوط

 ،از علی بن ابیطالب  ،مقداد ،سلمان و ابوذر نام برد.

 .1محمد بن علی ابن شهرآشو ؛ مناقب آط ابیطالب ؛ ج ،1
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،20
 .3جعفر سبحانی؛ فروغ ابدیت؛ ج ،2

.141
.721

 .4محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،227

.331
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ب :سردار شهيد حاج قاسم سليمانی

با بررسی خصوصیات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی کیه بیا شیهادتش میلییونهیا انسیان را
داغدار کرد ،زیباتر میتوان به عم آیات فوق دست یافت؛ زیرا آنچه سبب شد تیا میردان بزرگیی
مانند ایشان به عنوان الگوی مقاومت در مبارز با دشمنان و استابار جهانی شناخته شوند ،ویژگی
ایمان راسخ و پوالدین ایشان بود .بنابراین اگر امت اسالم بخواهد بیه مقاومیت میورد نظیر قیرآن
دست یابد ،باید ایمان و باورهای دینی را در وجود خود نهادینه کند.
 .2اخالص

یای از شاخصهای اصلی در الگوی مقاومت ،اخال
جبهه کفر است؛ هناناه خداوند خطا به پیامبر
ُ

ُ

و الهی بیودن مقاومیت و قییام در برابیر

میفرمایدُ « :ق ْل َّانمـا َاع ُظ ُُـْ بواح َ
ـد ٍة ْأن
ِ
ِ ِ

َتق ُ
وموا ِلل ِه َمثنی َو فرادى» 1.در جای دیگری نیز مسمانان را از هر گونه ریا در مبارزه بیا دشیمنان

بر حذر داشته است« :هنگامی که برای جهاد با دشمنان دین بیرون میروید مانند کسانی نباشیید

که با سرمستی و برای خودنمایی از شهر و دیارشان برای جنگ بیرون رفتند».
از الگویهای شاخص قرآنی عصر ما که در اخال
به خلو

2

سرآمد بسیاری از مجاهدان بود ،مییتیوان

شهید بابایی اشاره کرد .یای از همرزمانش میگوید:

حدود ساطهای  61بود .در پایگاه شااری هشتم بودیم .نامهای از ستاد فرماندهی تهران آمید کیه
خلبانان نمونه را برای دریافت اتومبیل معرفی کنید .شهید بابیایی آن روزهیا فرمانیده پایگیاه بیود.
ایشان نامه را دید و دستور پیگیری داد .اسامی تهیه شد .طب بررسیهای انجام شیده ،نیام بابیایی
هم در لیست قرار گرفت .اسامی را بردیم پیش شهید بابایی تا نامه و لیست افراد را امضا کنید .بیه
مح

ایناه نام خودش را دید ،خط زد و گفت« :برادر! این حی بقییه اسیت ،نیه مین!» .گفیتم:

«طب بررسیهای ما ،شما خودت بیشترین پرواز را داشتی و امتیازت از همه باالتر است» ،اما او
به جای اسم خودش ،اسم فرد دیگری را نوشت و لیست را امضا کرد.

3

از دیگر مخلصانی که میتوان درسهای بسیاری از خلوصیش گرفیت ،شیهید حیاج علییاکبیر
 .1سب .46 :
 .2انفاط.47 :
 .3ر؛ا آبیار؛ رافتهای اخالقی شهدا؛
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رحمانیان است .مرتضی صادقی ،همرزم شهید میگوید:
از قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا

 ،پیامی به فرماندهی لشار المهدی

آمده بود که دو نفیر

را برای انتقاط به ردههای ارشد فرماندهی در تهران معرفی کنند .می مور معرفیی فقیط اسیم
حاج علیاکبر را نوشته بود و به فرماندهی داده بود .وقتی خبر به حاجی رسید ،گفت« :مین
دوست دارم با بسیجیها باشم .میخواهم یک جایی باشیم کیه آرام و قیرار نداشیته باشیم.
میخواهم پابهپای بسیجیها بجنگم» .فرماندهی اصرار میکیرد کیه او بیرود و میگفیت:
« تنها کسی که لیاقت حضور در تهران و فرمانیدهی ارشید جنیگ را دارد ،حیاج علییاکبیر
است» .حاجی وقتی دید وطکن معامله نیستند ،گفت« :مین بایید خیط اوط جنیگ ،پییش
نیروها باشم؛ نمییتیوانم از آن باالباالهیا فرمانیدهی کینم» .خالصیه هیر کیاری کردنید،
نتوانستند حاجی را را؛ی کنند .مرد مخلص جنگ ،در جبهه دوشبهدوش بسیجیها مانید
تا عروج کرد.

1

 .3یاد خداوند

یاد خداوند ،یای از مهمترین شاخصهای الگوی مقاومت در مقابل دشمنان است کیه خداونید
مؤمنان را به آن سفارش کرده و رستگاری آنان را نیز مرهون عمل به این توصیه دانسته اسیت« :ای
اهل ایمان! هنگامی که [در میدان نبرد] با گروهی [از مشرکان و کافران] برخورد کردید ،ایستادگی
نمایید و خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شو ید».

2

یای از شهدای دفاع مقدس ،شهید غالمر؛ا هوپانزاده در مناجاتش با پروردگار ،نوشته است:
خدایا! شاید که اینگونه الی حضور در مهمانی تو باشم .خدایا! اینک که عزم سفر کیردهام
و میآیم تا در جمع خداجویان حضور یابم ،گامهایم را استواری بخش و قلیبم را بیا ییادت
آرام کن .به جبهه میآیم ،مرا در این سفر راهنما باش .مرگ مرا شهادت در راه خیودت قیرار
بده و کمک کن تا جسمم در خون شناور گردد ،شاید اینگونیه خیط بیاطلی بیر خطاهیایم
کشیده شود و الی حضور در مهمانی تو باشم.

3

 .1مجموعه سیدیهای روایت فتح؛ فاتح خیبر؛ فیلم زنده عملیات خیبر.
 .2انفاط.45 :
 .3پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت؛ «راز و نیاز با خدا در مناجات با خدا در وصایای شهدای خراسان جنیوبی»؛
.1395/12/18
http://navideshahed.com/fa/print/399214
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 .4توکل

توکل و اعتماد به خداوند ،از دیگر شاخصهای الگوی مقاومت است که خداوند در هنیدین آییه
آن را مطرح نموده است؛ هناناه در آیه  4سوره ممتحنه آمده است:

ً
مسلما برای شما در ابراهیم و کسانی که با او یند ،سرمشقی نیاوست؛ آنگاه که به قوم خیود
گفتند :ما از شما و آنچه به جای خدا میپرستید بیزاریم ،ما به شما کافریم و میان ما و شیما
دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده است تا آن زمان کیه بیه خیدای یگانیه ایمیان آوریید.
[آری ،ابراهیم و مؤمنان جز اعالم بیزاری سخنی با بتپرستان نداشتند] ،مگر سخن ابراهیم
به پدرش که گفت :من برای تو [در صورتی که دست از دشیمنی و کینیه بیا حی بیرداری]
آمرزش خواهم خواست و در برابر خدا به سود تو اختیار هیزی را ندارم .پروردگیارا! بیر تیو

توکل کردیم ،و به سوی تو بازگشتیم و بازگشت به سوی توست.

خداوند در این آیه ،دالیل الگو بودن حضرت ابراهیم

و ییارانش در مقاومیت برابیر دشیمنان و

کافران مشرک برای مؤمنان را بیان کرده و در پایان آیه ،وجود خصیلت واالی توکیل ابیراهیم

را

یادآوری نموده است که این امر ،نشاندهنیده ارزش و جایگیاه توکیل در مقاومیت و پاییداری در
مقابل دشمنان است .در عصر حا؛ر نماد توکل ،امام راحیل بیود؛ هنانایه یایی از نشیریات
اندکی قبل از پیروزی انقال دربارۀ امام هنین نوشت:
این مرد هفتاد و هند ساله که با عزمی راسخ تاج و تخت شاهنشاهی  2500ساله را به لرزه
در آورده است ،خود در یای از اتاقهای خانۀ محقری ،بیه روی زمیین مفیروش نشسیته و
بدون هیچگونه تشریفاتی با ما گفتگو میکند  ...ایشان مارر در جیوا مربیوط بیه امنییت
خود میگو ید :خدا ،نگهدار من است .ما بدون کوهکترین کنترلی ،در مقابل رهبر جنبش
نشستیم .نگاه جذا و شخصیت پر ابهت او ،همۀ مالقیاتکننیدگان را تحیت تی ثیر قیرار
ً
میدهد و هیچ سؤالی نیست که آرامش وی را به هم بزند .ایشان کیرارا گفتیهانید شیاه بایید
برود.

1

 .5دعا

یای از جلوههای زیبا و شاخصهای مهم الگوی مقاومت ،دعا و اظهار نیاز به پیشیگاه آفریننیده
هستی است .در آیه  250سوره بقره ،وقتی درباره مقاومت طالوت و ییاران بیا ایمیانش در مقابیل
 .1ر؛ا مختاری؛ سیمای فرزانگان؛
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جالوت و لشاریانش سخن به میان آمده ،از این شاخص یاد شده است:
و هون [طالوت و اهل ایمان] برای جنگ بیا جیالوت و سیپاهیانش ظیاهر شیدند ،گفتنید:
پروردگارا! بر ما صبر و شایبایی فرو ریز ،و گامهایمان را استوار ساز ،و ما را بر گروه کیافران
پیروز گردان .خداوند نیز دعیای آنیان را مسیتجا نمیود و آنهیا را بیر دشمنانشیان پییروز
گردانید و جالوت را به دستان طالوت نابود کرد و فرمانروایی و حامت را بیه طیالوت عطیا
نمود.

1

بنابراین دعا و درخواست یاری از خداونید هنگیام پاییداری در مقابیل دشیمنان اسیالم ،یایی از
ویژگیهایی است که خداوند به اسوههای مقاومت همچون طالوت عطا کیرده اسیت .نقیل ایین
ویژگی در قرآن ،درسی است که باید مسلمانان بیاموزند؛ همانگونه که رزمندگان دفاع مقدس در
طوط هشت ساط مقاومت در مقابل دشمنان ،راز و نیاز و دعا را از برنامههای همیشگی خود قیرار
داده بودند.
 .6پيروی از رهبری

اطاعت و پیروی از رهبر و حاکم اسالمی ،یای دیگر از شاخصهای الگیوی مقاومیت در قیرآن

است که خداوند مؤمنان را هنگام مواجه با دشمنان به آن توصیه نموده است 2.بیا توجیه بیه نقیش
تعیینکننده اطاعت از رهبری و بهویژه هنگیام مقابلیه و مبیارزه بیا دشیمنان در پییروزی مؤمنیان،
خداوند بارها مؤمنان را به اطاعت از رسوطخدا

و پرهیز از نافرمانی آن حضرت سفارش کرده

است 3.پیامد بیتوجهی به این امر یعنی نافرمیانی از فرمانیدهی جبهیه اسیالمی ،نتیجیهای جیز
شاست را به همراه ندارد؛ همانطور که خداوند همین مسئله را علت شاست مسلمان در غیزوه
احد اعالم کرده است 4.در ماجرای جنگ احد ،مسلمانان در آغیاز جنیگ بیا اتحیاد و شیجاعت
خاصی جنگیدند و پیروز شدند .لشار دشمن از هم پراکنده شد و موجی از شادی سراسر لشیار
اسالم را فرا گرفت ،ولی نافرمانی جمعی از تیراندازان که در شااف کیوه (عینیین) بیه فرمانیدهی
ا
عبدالله بن جبیر میجنگیدند و نافرمانی آنها از دستور مافوق و رها کردن آن سنگر حساس برای
 .1بقره.251 :
 .2انفاط 45 :و .46
 .3آطعمران 32 :و 132؛ نساء.59 :
 .4آطعمران.152 :
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جمعآوری غنائم ،سبب شد که ورق برگردد و شاست سختی به لشار اسالم وارد شود.
یای از اسوههای اطاعت و تسلیم در مقابل رهبر و امام ،عبدالله بن ابیییعفیور اسیت کیه مییزان
تسلیم و دلدادگیاش را در مقابل رهبر و امام خویش (امام صیادق ) ایینگونیه عر؛یه داشیته
است« :به خدا سوگند! اگر اناری را دو نیم کرده ،نیمی را حیرام و نییم دیگیر را حیالط کنیی ،مین
گواهی میدهم آنچه را که حالط دانستهای ،حالط و آنچه را حرام فرمودی ،حرام است (و مین در
برابر فرمان شما تسلیم هستم)» .امام

رحمت سازد» 1.امام صادق

دو بار دعایش کیرد و فرمیود« :خیدایت تیو را مشیموط

نیز تعهد و التزام عملی او را ستود و فرمیود« :ماننید عبداللیه بین

ابییعفور کسی را نیافتم که وصایای مرا بپذیرد و از فرمان من اطاعت کند».

2

امروز نیز اگر مسلمانان بخواهند از ثمرات تالشهای خویش در عرصههیای گونیاگون مقاومیت
بهرهمند شوند ،باید اطاعت و پیروی از نایب بر ح امیام زمیان ،مقیام معظیم رهبیری را هماننید
سردار دطها شهید سلیمانی سرلوحه خویش قرار دهند که توانست با پیروی از فرماندهی کل قیوا
پیروزیهای درخشانی را برای امت اسالم در خاورمیانه به ارمیان آورد.
 .7آمادگی دفاعی

تقویت قدرت دفاعی و حفظ آمادگی برای جهاد ،یای دیگیر از شیاخصهیای مهیم در الگیوی
مقاومت اسالمی است که خداوند به مسلمانان را به آن امر نموده است:
و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو [و نفرات و ساز و برگ جنگیی] و اسیبان
ورزیده [برای جنگ] آماده کنید تا به وسیله آنها ،دشمن خدا و دشمن خودتان و دشیمنانی
غیر ایشان را که نمیشناسید ،ولی خدا آنان را میشناسید ،بترسیانید و هیر هیه در راه خیدا
هز ینه کنید ،پاداشش به طور کامل به شما داده میشود و مورد ستم قرار نخواهید گرفت.

سیره عملی پیامبر

3

و پیشوایان بزرگ اسالم نیز نشان میدهد که آنها برای مقابله بیا دشیمن از

هیچ فرصتی غفلت نمیکردند .در تهیه سالح و نفرات ،تقو یت روحیه سیربازان ،انتخیا محیل
اردوگاه و انتخا زمان مناسب برای حمله به دشمن و نیز به کار بستن هر گونه تاکتییک جنگیی،
 .1محمدتقی شوشتری؛ قاموس الرجال؛ ج ،6
 .2همان.
 .3انفاط.60 :
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خبر دادنید کیه

تمام جوانب را رعایت میاردند .نقل است که در ایام جنگ «حنین» به پیامبر
ً
سالح تازه مؤثری در یمن اختراع شده است .پیامبر فورا کسانی را به یمن فرستاد تا آن سیالح
را برای ارتش اسالم تهیه کنند .در حوادث جنگ احد پیامبر

در مقابل شعار بیتپرسیتان کیه

میگفتند« :اَعلُه َبل ُاَعلُه َبل؛ سربلند باد بت بزرگ هبل  ،»...شیعار کوبنیدهتیر و نافیذتری بیه

مسلمانان تعلیم داد تا بگو یند « ِاهُاَعل ُوُا ََجل؛ خدا برتر و باالتر از همه هییز اسیت» .در برابیر
شعار « ِا َّنُلَّاُالِ ِزىُوَُلُع ِزىُلكم؛ بت بزرگ عیزی ،بیرای ماسیت و شیما عیزی نداریید» نییز
بگو یندِ « :اهُموَلناُوَُلُموَلُلكمُ؛ خداوند ولی و سرپرست و تایهگاه ماست و شما تاییهگیاهی

ندارید» .این مس له نشاندهنده آن است که پیامبرخدا

و مسلمانان حتیی از تی ثیر ییک شیعار

قوی در برابر دشمن غافل نبودند و بهترین آن را برای خود انتخا میکردند .دستور مهیم فقهیی
اسالم در زمینه «مسابقه تیراندازی و اسبسواری» کیه حتیی بیرد و باخیت میالی را در زمینیه آن
تجو یز کرده و مسلمانان را به این مسابقه دعوت نموده است؛ نمونه دیگری از بینش عمی اسیالم
در زمینه آمادگی در برابر دشمن است.

1

َ
ُ
با توجه به ایناه تعبیر «قوه» در آیه « َو أ ِع ُّدوا َل ُه ْْ َما ْاس َت َن ْع ُت ْْ ِم ْن ق َّو ٍة  »...شامل هر نیوع قیدرتی

میشود ،مسلمانان باید در هر عصر و زمانهای متناسب با قدرت دشمنان آمیادگی خیود را حفیظ
کنند.
فهرست منابع

 .1آبیار ،ر؛ا؛ رافتهای اخالقی شهدا؛ ها اوط قم :دفتر عقل1388 ،ش.
 .2ابن شهرآشو محمد بن علی؛ مناقب آل ابیطالب ؛ ها اوط قم :عالمه[بیتا].
 .3پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت؛ «راز و نیاز با خدا در مناجات با خدا در وصایای شهدای
خراسان جنوبی»؛  ،1395/12/18کد خبر.399214 :
 .4دهخدا ،علی اکبر؛ لغتنامه دهخدا؛ ها اوط ،تهران :دانشگاه تهران.
 .5سبحانی جعفر؛ فروغ ابدیت؛ ها  ،22قم :بوستان کتا  1385 ،ش.
 .6شوشتری ،محمدتقی؛ قاموس الرجال؛ ها دوم،قم :مؤسسه نشر اسالمی 1410 ،ق.
 .1ناصر ماارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج ،7
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 .7مختاری ،ر؛ا؛ سیمای فرزانگان؛ ها ههارم ،قم :دفتر تبلییات اسالمی 1371 ،ش.
 .8مصطفوی ،حسن؛ التحقی فی کلمام القرآن الکقریم؛ هیا اوط ،تهیران :مرکیز نشیر آثیار
عالمه مصطفوی 1385 ،ش.
 .9معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی؛ ها اوط ،تهران :امیرکبیر  1371ش.
 .10ماارم شیرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه؛ هیا  ،32تهیران :دارالاتیب االسیالمیه 1380 ،ش.

تحلیل و بررسی راههای حفظ و تداوم استقالل از منظر قرآن
با تأکید بر بیانیه گام دوم انقالب
حجتاالسالم والمسلمین مرمرسررخوان


*

اشاره

با طلوع خورشید جهانتا انقال اسالمی در ساط 1357شمسی ،نیه تنهیا اییران زمیین بلایه
سراسر جهان دهار تحولی شگرف شد .انفجار نور در یومالله  22بهمین ،هیمنیه ابرقیدرتهیای
زمانه را در هم شاست و نویدبخش وعده ح تعالی مبنی بر پیروزی مستضیعفان بیر مسیتابران
ُ

َ

َ

َْ

ُ

َ

َ

ً

َ

َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ ْ َ َ ُ ُ ْ
َّ َ َّ َ ُ ْ
َ
بودَ « :و ن ُ
ثین 1:و
ـْ الـو ِار
رید أ ْن ن ُمن َعلی الذین ْاستض ِعفوا ِفي اْل ْر ِض و نجعلهـْ أ ِئمـة و نجعله

خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند ،منت نهیم و آنان را پیشوایان [میردم]
گردانیم و ایشان را وارث [زمین] کنیم».
انقال شاوهمند اسالمی ایران ،دستاوردهای ارزنده (فرهنگیی ،سیاسیی ،اقتصیادی ،نظیامی و
اجتماعی) و نتایج ارزشمندی را عاید مردم ایران ،مسلمانان و آزادیخواهان جهان نموده اسیت.

2

مقام معظم رهبری در بیانییه گیام دوم مییفرمایید« :منزلیت آزادی و اسیتقالط را کسیانی بیشیتر
میدانند که برای آن جنگیدهاند .ملت ایران با جهاد ههلساله خود ،از جمله آنهاست .اسیتقالط
آورد صیدها هیزار انسیان واال و شیجاع و
و آزادی کنونی ایران اسالمی ،دستاورد [و] بلایه خیون ِ
ً
فداکار است؛ غالبا جوان ،ولی همه در رتبههای رفیع انسانیت» 3.امروزه رسالت میا ،حفیظ ایین
* استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی.
 .1قصص.5 :
 .2جمعی از نویسندگان؛ انقالب چهل ساله؛

.17
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دستاوردهای عظیم است که از پدید آوردن آنها ،مهمتر و سختتر است .از این روست که رهبر
فرزانه انقال  ،حضرت آیتالله العظمی خامنهای ،در بیانیه گام دوم بیه آن ت کیید نمیوده اسیت.
این نوشتار در محورهای زیر سامان یافته است.
الف) بایستگی حفظ انقالب

برای حفظ و تداوم نظام اسالمی ،باید راهاارهای بقیای آن را شیناخت و اجراییی کیرد .از ایین

روست که ادامه و حفظ استقالط ایران ،غر را نگران کرده است .نوام هامسای 1میگویید« :تیا
زمانی که ایران ،مستقل باقی بماند و در برابر سلطه آمریاا سر تسلیم فیرود نییاورد ،دشیمنیهیا و
مخالفتهای آمریاا ادامه خواهد داشت .جمهوری اسالمی ایران از نظر آمریاا ،غیرقابلپذیرش
است؛ هون از استقالط خود هشمپوشی نمیکند».

2

از مباح مهم در مو؛وع استقالط ،هگونگی و راههای حفظ و تداوم این دسیتاورد مهیم اسیت.
یای از توصیههای رهبر معظم انقال در بیانیه گام دوم ،حفیظ اسیتقالط و آزادی اسیت .ایشیان
ً
میفرماید« :این ثمر شجره طیبه انقال را با ت ویل و توجیههای سادهلوحانیه و بعضیا میر؛یانه،
ً
نمیتوان در خطر قرار داد .همه  -مخصوصا دولت جمهوری اسالمی  -موظیف بیه حراسیت از
آن با همه وجودند».

3

ب) شيوههای حفظ دستاوردهای انقالب

برای حفظ انقال  ،شیوههای متعددی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1ایمان و عزم و اراده

آنچه عزت و کیان نظام اسالمی را سربلند و نام انقال و امام خمینی را جاودانیه کیرده اسیت،
ایمان و عزم راسخ مردم و ایستادگی و یاپارهگی آنهاست؛ هناناه قرآن یای از صفات مؤمنیان

َ ُ َ َّ
ْ
َّ َّ َ ُ َ ُّ َ َّ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ
قاموا تتنزل َعل ْی ِه ُْ ال َم ِئُـة أال
را ایمان راسخ معرفی کرده اسیتِ « :إن الذین قالوا ربنا الله ثْ است
 .1نویسندۀ مشهور آمریاایی.
 .2علی مجتبیزاده؛ «دشمنی استابار جهانی با انقیال اسیالمی»؛ ماهنامیه پرسیمان؛ شیماره  ،111فیروردین میاه
،1391
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ُ

ُ

َ

َّ

ْ

وع ُد َ
َتخافوا َو ال َت ْح َزنوا َو أ ْبَّ ُروا ب ْال َجنة َّالتي ُكن ُت ْْ ُت َ
ون 1:به یقین کسانی که گفتنید :پروردگیار میا
ِ
ِ
ِ

خداوند یگانه است ،سپس استقامت کردند؛ فرشتگان بر آنان نازط میشوند که نترسید و غمگیین
مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است!».
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم میفرماید:
انقال به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلیوی و قاجیار بیه
شدت تحقیر شده و به شدت عقب مانده بود ،در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفیت .در گیام
نخست ،رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حاومت مردمی و مردمساالری تبدیل کیرد و
عنصر اراده ملی را که جانمایه پیشرفت همیهجانبیه و حقیقیی اسیت ،در کیانون میدیریت
کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریت کرد؛ روحیه
و باور «ما میتوانیم» را به همگان منتقل کرد ...

2

امام راحل نیز با ایمان راسخ و توکل به خدواند ،انقال را رهبری و هشت ساط دفیاع مقیدس
را مدیریت نمود؛ برای مثاط در جریان حمله حسا شده عراق به ایران کیه در ییک لحظیه خبیر
میرسید فرودگاههای ایران بمباران شده است و هزاران تانک و نفربر به همراه بییش از صید هیزار
نظامی از سراسر مرزها بیه اییران حملیه کردهانید ،ا؛یطرا همیه جیا را مییگرفیت و لحظیات
غمآلودی بر همه مسئولین حاومت میکرد .امییران ارتیش سراسییمه بیه جمیاران مییشیتافتند،
هشمان میلیونها انسان به خانۀ امام دوخته میشد و قلبها بیه طیپش میافتیاد .همیه منتظیر
اعالم رأی امام بودند ،اما امام با آرامش خود بر دریایی از شعلهها و احساسات و تزلیزطهیا،
آ اطمینان و صبر میپاشد و به آرامی میگفت« :دزدی آمد و سنگی انداخت و رفت».

3

نو یسندهای مسیحی که  22بهمن به ایران آمده بود ،میگو ید:
هیزهای بسیاری از انقال ایران مرا جذ کرد ،ولی مهمتر از هر هیز خاطرۀ من از رهبیر
انقال ایران بود .من با ایناه خیلی از شخصیتها و سیاستمداران جهانی را دییدهام ،ولیی
تا به حاط کسی را مانند وی ایینگونیه صیمیمی و مطمیئن و آرام ندییدهام .او را در حسیینیۀ
 .1فصلت31 :؛ سید محمد حسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج،17
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جماران دیدم ،در عین حالی که مردی انقالبی و خستگیناپذیر است؛ ولی گو ییا دنییایی از
آرامش و اطمینان او را همراهی میکند.

1

 .2دشمنشناسی
بیشک دشمنیشناسی ،از محوریترین مباح دفاع از یک ملت به شمار مییآیید .هیه بسییار
امتهایی که در اثر غفلت از شناخت توطئههای بیگانگیان ،بیه سرنوشیتی هالکیتبیار گرفتیار
شدند .از این رو باید دشمن را شناخت؛ زیرا دشمن همواره میکوشد با پنهان کردن نقاط ؛یعف
خود ،اقتداری کاذ در ذهن مخاطبان ایجیاد کنید .همچنیین مماین اسیت دشیمن در قالیب
دوست ظاهر شود؛ از این رو غفلت از دشمن ممان است مؤمنیان را در دام خیود گرفتیار کنید.

هناناه امام علی فرموده استَ « :م ْنُُ َن َاُُُل َْمُُي ََّ ْمُُ َع َّْ  2:هر کس از دشیمن خیود غفلیت کنید،
(دشمن) از او غافل نخواهد بود» .بر این اساس است که قرآن همگیان را بیه شیناخت دشیمن و

َّ ُ َ َ ْ ُ َّ
ُ َّ
َّ َ
لـی الُفـار و
برخورد قاطعانه با او دعوت نموده استُّ « :م َح َّم ٌد َّر ُسول الل ِه َو ال ِذین َم َع ُه أ ِشداْ ع
َ
ُر َح َم ُاْ َب ْین ُه ْْ 3:محمد فرستاده خداست و یاران (و همراهانش) بر کیافران بسییار سرسیخت و بیا

یادیگر بسیار مهربانند».
بنابراین دشمنشناسی ،یای از مهمترین وظایف جامعه اسالمی است .هناناه قرآن نییز پیوسیته
به شناخت دشمنان و شناسایی آرزوها و اهداف آنان برای مقابله صحیح با آنها و مانع هیرگیی و
سلطه آنان شدن سفارش کرده است .قرآن کریم در آیات بسیاری به توصیف بیگانگان پرداختیه و
آرمانها و آرزوهای آنها را معرفی کرده است تا مؤمنیان معیارهیای الزم و کیافی بیرای شیناخت
دشمن داشته باشند .اوصاف و اهدافی که قرآن برای بیگانگیان بییان میکنید ،بیه زمیان خاصیی
اختصا

ندارد؛ بلاه ترسیمکننده ههره دشمن در هر زمان و در هر شرایطی است 4.با توجه بیه

اهمیت دشمنشناسی ،خداوند متعاط در آیات بسیاری به شناسایی آنان و داشیتن عایسالعمیل
مناسب در برابرشان ت کید کرده است؛ هناناه در ابتدای سوره ممتحنه ،از مسلمانان مییخواهید
 .1همان.
 .2محمد بن حسین شریف الر؛ی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ نامه .62
 .3فتح.29 :
 .4ر.ک  :بقره137 :؛ آط عمران.118 :
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َ

َ

ُ

ُ

ُّ َ َّ َ
ذین َ
آمنوا ال َت َّتخذوا َع ُد ِّوال َو َع ُد َّو ُك ْْ أ ْول َ
یـاْ 1:ای کسیانی کیه
تا از دشمنان دوری کنند« :یا أیها ال
ِ
ِ

ایمان آوردهاید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید» .مقام معظم رهبری درباره دشیمن
میفرماید:

مییا دو دشییمن بییزرگ داریییم  ...یییک دشییمن ،دشییمن درونییی اسییت  ...دشییمن درونییی،
خصلتهای بدی است که ممان است ما در خودمان داشته باشییم  ...دشیمن بیرونیی ...
یعنی همان هیزی که به او میگوییم استابار جهانی .استابار جهانی و نظامسیلطه ،دنییا را
به سلطهگران و سلطهپذیران تقسیم میکند .اگر ملتی بخواهد در مقابل سلطهگران از منیافع
خود دفاع کند  ...امروز مظهر این دشیمنی عبیارت اسیت از شیباه صهیونیسیم جهیانی و
دولت کنونی ایاالت متحده امریاا  ...البته ما در مقابل این دو دشمن وظیایفی دارییم .اوط
دشمن را باید شناخت ،بعد باید نقشه او را دانست .امروز دشمنان بیرونی ما هم برای ملت
ایران نقشه دارند .ما سیاستهای پنجساله خودمان را تعرییف مییکنییم ،افی هشیمانیداز
بیستساله را تعریف میکنیم ،برای ایناه راه خودمیان را مشیخص کنییم .دشیمن میا هیم
همینطور [است] ،او هم بیرای میا برنامیه دارد .او هیم سیاسیتی دارد .بایید سیاسیت او را
بشناسیم.

2

بعد از شناخت ماهیت دشمن ،باید اهداف و شیوههای دشمن را شناخت که به بعضیی میوارد آن
پرداخته میشود.
 .2/1شناخت اهداف و نقشههای دشمنان

ُ
َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َّ َ ُ ُّ ُ ْ َ ْ
یـنُ ْْ
خداوند در این زمینه ،در قرآن کریم میفرماید« :وال یزالون یق ِاتلونُْ حتی یردوكْ عـن ِد ِ
ِإ ْن ْاس َت َن ُاعوا 3:..و مشرکان پیوسته با مسیلمانان مییجنگنید تیا اگیر بتواننید آنیان را از دیینشیان

برگردانند» .از دیدگاه قرآن هم کفار و هم عدهای از اهل کتا که بیا مؤمنیان عیداوت دارنید ،بیه

دنباط بازگرداندن مسلمانان به ارزشهیای جیاهلی و کفیر هسیتند .خداونید خطیا بیه مؤمنیان
َ

ُ

َ

َ َ

َ َْ

َ

ْ ُ ُ َّ َ َ ُ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ ْ
ُْ َ ُ
َ ُّ َ َّ َ َ
اس ِـر َین:
میفرماید« :یا أیها ال ِذین آمنوا ِإن ت ِنیعوا ال ِذین كفروا یردوكْ علی أعق ِابُْ فتنق ِلبوا خ ِ
 .1ممتحنه1 :؛ نیز ر.ک :حسن بن فضل طبرسی؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ ج،9

4

406 :
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 .3بقره.217 :
 .4آطعمران.149 :

  302رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 1399

ای کسانی که ایمان آوردهاید! اگر از کافرین اطاعت کنید ،شما را به گذشتههایتان بر میگرداننید و
سرانجام (خودتان) زیاناار خواهید شد» .دشمنان میخواهنید جامعیه اسیالمی را بیه سسیتی و

عدوط از ارزشها وا دارند و به عبارتی با مؤمنان به معامله بر سر اصوط و ارزشها بپردازندَ « :و ُّدوا
َ
ُ
َل ْو ُت ْد ِه ُن ف ُی ْد ِهنون 1:آنها دوست دارند نرمش نشان دهی (نرمش توأم با انحراف از مسییر حی )

تا آنها (هم) نرمش نشان دهند».
 .2/2غفلت نکردن از دشمنان

َ َّ َّ َ
ـذین َك َف ُـروا َل ْ
ـو
خداوند درباره غافل نشدن از دشمنان در آیه  102سوره نساء مییفرمایید« :ود ال
َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َْ ً
ً
واح َـدة 2:کیافران آرزو دارنید کیه شیما از
تغفلون عن أس ِلح ِتُْ و أم ِتع ِتُْ فیمیلون علیُْ میلة ِ

سالحها و متاعهای خود غافل شو ید و یاباره به شما هجوم آورند».

مقام معظم رهبری در این زمینه میفرماید:
امروز ما باید بدانیم این دشمن ناکاممانده در مقابل ملیت اییران ،نقشیهاش هیسیت .بایید
بیدار باشیم .اگر صحنه را بشناسیم ،عرصه را بشناسیم ،دشمن را بشناسیم ،نقشیه دشیمن را
بدانیم ،غافلگیر نخواهیم شد .باید ایین را بدانید ملیت اییران .بحمداللیه ملیت میا ،ملیت
هوشیاری است؛ زبانآوران و سخنگویان و صاحبدالن و روشینفاران زییادی هیم در مییان
علمای دین ،در میان علمای دانشگاه هستند که مردم را ارشاد میکنند ،راهنمایی میکنند.

امام علی

3

در عهدنامه خو یش به مالک اشتر مینو یسد« :زنهار! زنهار! سخت از دشمنت پس

از بستن پیمان صلح بر حذر باش؛ هرا که دشمن گیاهی نزدییک مییشیود کیه غیافلگیر سیازد.
بنابراین دوراندیشی را به کار گیر و در این موارد روح خو یشبینی را کنار بگذار».

4

 .3اعتماد نکردن به دشمن و پيمان آن

بر اساس آیات قرآن اعتماد به بیگانه و پیمانهای آنان ،کاری صیحیح نیسیت؛ هیرا کیه آنهیا تیا
زمانی که در مو؛ع ؛عف هستند ،از اخالق و ارزشهای انسانی سحن میگویند؛ اما آنگاه کیه
 .1قلم9. :
 .2نساء.102 :
 .3بیانات در دیدار مردم کازرون؛ .1378/02/16
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3434
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بر ملتها و کشورها سلطه یافتند ،همه ارزشهای اخالقی را در مسلخ ریاستطلبی خیود ذبیح
میکنند .خداوند در آیه  8سوره توبه میفرماید:

ْ َ َ ْ
ـأ َبی ُق ُل ُ
َْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ََْ ُ ْ َ َْ ُ ُ
ُ ْ ًّ َ َ َّ ً ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ
ـوب ُه ْْ
اه ِهْ وت
كیف و ِإن یظهروا علیُْ ال یرقبوا ِفیُْ ِإال وال ِامة یرضونُْ ِبـأفو ِ
َو َأ ْك َث ُر ُه ْْ َفاس ُق َ
ون :هگونه پیمان مشرکان محترم شمرده شود؛ در صورتی که اگر بیر شیما
ِ

هیره شوند ،نه حقی از حقوق خویشاوندی را درباره شما رعاییت مییکننید و نیه بیه هییچ
پیمانی که با آنان امضا کردهاید ،وفادارند .شما را به زبان و با سخنان فریبنده خیود خشینود

میکنند ،ولی دطهایشان از آنچه بر زبان میآورند ،ابا دارنید و بیشترشیان از عهید و پیمیان
خود خارج شدهاند.

1

مقام معظم رهبری در این زمینه میفرماید:
گاهی دشمنان موانعی [برای پیشرفت] ایجاد میکنند .بله ،عاقالنه است که انسان بیرود بیا
تدبیر این موانع را برطرف کند ،اما به دشمن اطمینان نمیشود کرد؛ ییک نمونیهاش همیین
مذاکرات هستهای و برجام است که امروز مسیئولین دسیتگاه دیپلماسیی خیود میا و همیان
کسانی که در این مذاکرات از اوط تا آخر حضور داشتند ،همینها دارند میگوینید آمریایا
نق

عهد کرده اسیت ،آمریایا زییر ظیاهر آرام و زبیان هیر و نیرم مسیئوالنش و وزییر

خارجهاش و دیگران ،از پشت دارد تخریب میکنید ،میانع ارتباطیات اقتصیادی کشیور بیا
کشورهای دیگر دنیاست؛ این را مسئولین خود برجام دارند میگویند .این تجربه به ما نشان
داد که ما در هیچ مسئلهای نمیتوانیم [با او] مثل یک طرف مورد اعتماد ،بنشینیم صیحبت
کنیم.

2

 .4وابسته نبودن به دشمنان

بزرگترین دستاورد انقال اسالمی را میتوان دفع سلطۀ بیگانگان و استقالط کشیور از دخالیت
بیگانگان دانست .حاکمیت ارادۀ بیگانگان بر مقدرات کشیور و دخالیت در تصیمیمگییریهیای
کالن ،بزرگترین ارمیان رژیمهای گذشته برای ملت ایران بود که منجر به خودباختگی فرهنگی،
سیاسی ،اقتصادی و احساس حقارت و ذلت در برابر قدرتهای بیگانه مییشید؛ امیا بیه برکیت
 .1ر.ک :ناصر ماارم شیرازی و همااران؛ تفسیر نمونه؛ ج ،7

298؛ یعقیو جعفیری؛ تفسقیر کقوثر؛ ج ،4
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انقال اسالمی ایران بعد از انقال به اسیتقالط سیاسیی ،فرهنگیی و اقتصیادی رسییدیم .امیام
راحل دربارۀ خودکفایی بعد از انقال فرمود« :این پیروزی که شیما بیه دسیت آوردیید ،بیرای
ایناه باورتان آمده بود که میتوانید .باورتان آمده بود که آمریاا نمیتواند به شما تحمیل بانید .در
این دو ساط در کشور ما صنعتهای زیادی که آنها انجام میدادند ،خودشان انجام مییدهنید و
باورتان باشد که خود ما هم میتوانیم صنعتی داشته باشیم و میتوانیم ابتااری داشته باشیم».

1

بنابراین امروزه وظیفه همگان است که از این دستاورد عظیم پاسداری کنیم تا دشمن دیگر نتواند
بر ما مسلط شود؛ هناناه در قرآن کریم نیز به طور صریح به اعتمیاد و تاییه نایردن بیه ظالمیان

َ
َّ
َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ْ ْ ُ
الله م ْن أ ْول َ
یـاْ
ِ
ون ِ ِ
سفارش شده است« :و ال تركنوا ِإلی الذین ظلموا فتمسُْ النار و ما لُْ ِمن د ِ
ُث َّْ ال ُت ْن َص ُر َ
ون 2:و بر ظالمان تایه ننمایید که موجب میشود آتش شما را فرا گییرد و در آن حیاط،

هیچ ولی و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت و یاری نمیشو ید».
 .5خودباوری و اعتماد به نفس

بیشک در هر کاری ،شناخت استعدادها و تواناییهای خیود و تاییه و اعتمیاد بیر آنهیا ،نقیش
اساسی در پیشرفت و رسیدن به هدف دارد .تا انسان خودباور نشود؛ یعنی نسبت به اسیتعدادها و
تواناییهای خود شناخت نداشته باشد و در راه رسیدن به هدف به آنهیا اعتمیاد نانید ،در هییچ
کاری به موفقیت نمیرسد .این قانون در کارها و حرکتهای اجتماعی نیز جاری است .یایی از
بیماریهای اجتماعی ،خودباختگی جامعه در مقابل دیگران اسیت کیه هنیین جامعیهای ،هییچ
تحرکی از خود در راه رسیدن به استقالط و رفع نیازهایش نشان نمیدهد .مقام معظیم رهبیری در
مورد خودباوری میفرماید:
امروز کشور ما خوشبختانه دورهای را میگذراند که دو آگاهی در آن هست :یای آگاهی به
توانایی و استعداد ذاتی خود؛ دوم آگاهی به ایناه قدرتها در پی سیطره بر کشیور میا و بیر
معارض دانشمند شدن و پیشرفت علمیی کشیور میا هسیتند؛
کشورهای نظیر ما ،مهمترین
ِ
یعنی آگاهی به معنای خودشناسی و آگاهی به معنای دشیمنشناسیی و توطئیهشناسیی .بیه

 .1سید روحالله موسوی خمینی؛ صحیفۀ امام؛ ج،14
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برکت این دو آگاهی ،این امید وجود دارد که ما بتوانیم به پیشرفتهای عظییم علمیی نائیل
شویم.

1

 .6بهرهگيری از نيروی متعهد ،جوان و متخصص

عامل دیگری که در حفظ و تداوم استقالط از نقش اساسی و تعیینکننده برخوردار است ،داشیتن
نیروی انسانی متعهد و متخصص و جوان است .امام خمینیی افیزون بیر تعهید مسیئوالن ،بیه
صالحیت فنی و تخصص آنها هیم توجیه داشیتند و ایین دو مؤلفیه را شیرط گیزینش مسیئوالن
میدانند« :دولت بدون گزینش اشیخا

متعهید و متخصیص در رشیتههیای مختلیف ،موفی

نخواهد شد ...دولتمردان از دانشمندان و متخصصان متعهد استمداد کننید تیا راز موفقییت را بیه

دست آورند» 2.هنانچه با وقوع جنگ تحمیلی ،دانشآموزان و دانشجویان بسیاری راهی جبههها
علمی» جوانان باع به ثمر نشسیتن اسیتعدادها ،قیدرت ابتایار و
شدند و «فرهنگ خودباوری ِ

خالقیتهای فراوان نخبگان ایرانی شد .نمونۀ بارز آن سردار شهید حسن طهرانییمقیدم بیود کیه

توانست نخستین موشکهای ایران را بسازد 3.از این رو نیروی انسیانی افیزون بیر برخیورداری از

خودباوری و عزم و همت و تالش باید از صالح و تعهد نیز برخوردار باشد .اگر هه ایین مو؛یوع
در آموزههای قرآنی به صورت مدون به عنوان یک قانون مدیریتی مطرح نشیده اسیت ،امیا هنیین
اصلی را میتوان از برخی آیات استخراج نمود .هناناه وقتی حضیرت یوسیف

از زنیدان آزاد

َ
َ ْ ْ
اج َعلنـي َعلـی خـز ِائ ِن
شد و پادشاه مصر درصدد واگذاری مسئولیتی به او شد ،وی گفیت« :قال
َْ
ِّ َ ٌ
فیظ َع ٌ
لیْ 4:مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده که هم نگیهدارنیده و هیم
اْل ْر ِض ِإني ح

آگاهم» .ایناه حضرت یوسف

مسئولیت اقتصادی کشور مصر را پذیرفت؛ از این رو بیود کیه

توانایی اداره امور اقتصادی را داشت؛ هم امانتدار بود (حفیظ) و هم دانش و تخصص کیافی در
امور اقتصادی را داشت (علیم).
 .1بیانات در دیدار اساتید دانشگاه؛ .21/07/1384
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3314
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158

 .3خبرگزاری تسنیمنیوز؛ «و؛عیت موشای ایران بعد از شهادت حسن طهرانی مقدم»؛ .1397/08/2111
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/21/1872494

 .4یوسف55 :؛ نیز ر.ک :ناصر ماارم شیرازی و همااران؛ تفسیر نمونه؛ ج،10

.5

  306رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 1399

فهرست منابع
کتب

 .1جعفری ،یعقو ؛ تفسیر کوثر؛ قم :مؤسسه انتشارات هجرت 1376 ،ش.
 .2جمعی از نویسندگان؛ انقالب چهل ساله؛ ها اوط ،قم :بوستان کتا  1397 ،ش.
 .3شریف الر؛ی محمد بن حسین؛ نهجالبالغقه؛ تصیحیح صیبحی صیالح؛ هیا اوط ،قیم:
هجرت 1414 ،ق.
 .4طباطبایی ،سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ها پنجم ،قم :انتشارات اسیالمی،
1417ق.
 .5طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت :دارالمعرفه1406 ،ق.
 .6مختاری ،ر؛ا؛ سیمای فرزانگان؛ ها  ،26قم :بوستان کتا  1397ش.
 .7مصطفوی ،حسن؛ التحقی فی کلمام القرآن الکریم؛ تهیران :بنگیاه ترجمیه و نشیر کتیا ،
1360ش.
 .8ماارم شیرازی ،ناصر و همااران؛ تفسیر نمونه؛ تهران :دارالاتب االسالمی 1374 ،ش.
 .9موسوی خمینی سید روح الله؛ صحیفه امام؛ ها ههارم ،تهران :مؤسسه تنظییم و نشیر آثیار
امام خمینی  1386 ،ش.
سایتها و مجالت

 .1پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی سید علی خامنهای.
 .2خبرگزاری تسنیمنیوز؛ «و؛یعیت موشیای اییران بعید از شیهادت حسین طهرانیی مقیدم»؛
 ،1397/08/2111کد خبر.1872494 :
 .3مجتبیزاده ،علی؛ «دشمنی استابار جهانی با انقال اسیالمی»؛ ماهنامیه پرسیمان؛ شیماره
 ،111فروردین ماه ،1391

 18و .19

نگاهی به ویژگیهای سردار مکتبساز ،حاج قاسم سلیمانی
زهرار امیان

*

اشاره

پس از پیروزی انقال و در روزهای آغازین دفاع مقدس ،جوانی از خطه کرمیان پیای در مییدان
نبرد گذاشت که طی ههل ساط با بهرهگیری از ایمان ،شجاعت ،هوشمندی و تیزبینیی خیود ،بیه
گونهای در مسیر کماط پیش رفت که سرانجام ساه ت سیس ییک ماتیب بیه نیام او توسیط رهبیر
معظم انقال زده شد .هر انسان آگاه و منصفی ،فارغ از اندیشه سیاسی یا اجتماعیاش ،گیواهی
میدهد که این عبارت پر میز و دقی به ح شایسته سردار بزرگ اسالم ،سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی است .ماتب سلیمانی امروز ،ماتب بزرگی است که میتواند هیر ییک از جوانیان ایین
سرزمین را به سلیمانی دیگری تبدیل کند .اما به راستی یک انسیان بایید هیه ویژگیهیایی داشیته
باشد تا ماتبساز شود؟ واقعیت آن است که هر گاه انسان از مدار فردییت خیارج شیود و سیعه
وجودیاش به اندازهای گسترش یابد که بر نفوس انسانهیا تی ثیری قابیل توجیه در مسییر کمیاط
بگذارد ،در واقع به یک ماتب تبدیل شده است .سردار عزیز دطها ،حاج قاسم سلیمانی ،سیرباز
مخلصی در راه خدا بود که توانست جهانی را دگرگون کند .در این مقاله برخی از ویژگیهای ایین
سردار رشید حماسهساز را بررسی میکنیم.
 .1ایمان به خدا

ایمان و اعتقاد به خدای یگانه ،بلندترین و لطیفترین اندیشهای است که در میز و فایر بشیر راه
یافته است که دط را روشن ،امیدوار و خوشبین کرده ،به آدمی نیرو میبخشد و قیدرت مقاومیت
* کارشناس ارشد علوم قرآن و حدی .
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وی را مضاعف میکند .انسان مؤمن در مصائب و سختیها ،آرامش روانی دارد؛ زییرا از سیویی
خود را دارای تایهگاهی محام و پناهگاهی امن میداند و از این احساس ،نیرو و نشاط میگیرد:
ُ

ُ

ُ

ْ َّ
َّ َ َ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ ُ ْ ْ
الله َت ْن َمئ ُّن ْالق ُل ُ
وب» 1و از سیوی دیگیر در برابیر
«الذین امنوا و تنم ِئن قلوبهْ ِب ِذك ِر الل ِه اال ِب ِذك ِر ِ
ِ

ُ َ َّ
َّ
ـوفی
پیشامدهای ناگوار ،شایبایی میکند و پاداش الهی را در مقابیل خیویش میبینید« :انمـا ی
ُ َ َْ ُ ْ َْ
ساب» 2.هنین انسانی این سختیهیا را زودگیذر مییدانید و در انتظیار
الص ِابرون اجرهْ ِبغی ِر ِح ٍ

سعادت حتمی و جاودانی به سر میبرد.

3

سردار سپهبد شهید سلیمانی ،نمونه عینی انسان مؤمن به خدا بود که تمیام ویژگیهیای میؤمن را
میتوان در او یافت .داشتن زندگی هدفمند ،خشوع در نماز ،امانتدار ،وفادار به پیمیان ،توکیل بیه
خدا ،پناه دادن به دیگران و یاری کردن مردان خدا ،پاکدستی و اطاعت از خدا و رسوط و نپذیرفتن
والیت کافران ،جهاد با ماط و جان ،در برابر کافران سیخت و در برابیر یایدیگر مهربیان و حایم
کردن به عدالت 4را میتوان در جزء به جزء زندگی این شهید عزیز مشاهده کرد .ایمان به خدا بود
که او را شجاعانه تا خط مقدم نبرد با داعش میبرد ،بیآناه ذرهای ترس یا تردید به خود راه دهید.
سردار سلیمانی ،در حقیقت بسیار شبیه صعصعة بن صوحان ،صحابی خیا امیرالمیؤمنین
بود؛ َخف ِيفُألمؤنَةُوُكَث ِيرُألمِونَة 5؛ مردی سبابار و کمهزینه ،اما بسیار کمیککیار و ُپیر ارزش
َ

َ

َ

َ

بود .امروز بهتر و بیشتر مفهیوم ایین فرمیایش امیام خمینیی را درک مییکنییم کیه مییفرمیود:
«شهادت ،هنر مردان خداست» .به واقع سردار دطها ،هم مرد خدا و هم هنرمندی بینظییر بیود.
لحظه لحظه زندگیاش با هنر خداشناسی و حضور در محضر پروردگیار گذشیت .رفتارهیایش،
سخنانش و عملاردش ،گویای این هنرمندی بیبیدیل او بیود .او صیادقالوعید بیود و هییچگیاه
وعدهای نداد که به آن عمل ناند؛ هناناه مردم نیز دیدند که وقتی وعیدهای مییداد ،بیه آن عمیل
 .1رعد.28 :
 .2زمر.10 :
 .3زمر.10 :
 .4ر.ک :مؤمنون 1 :و  2و 7؛ مائده11 :؛ انفاط74 :؛ توبه5 :؛ فتح29 :؛ انعام.151 :

ِ
ِ
يفُ َال َْمئونَ ِةُكَ ِث َيرُ َال َْمِونَ ُِة؛ به خدا قسم ،تو نبیودی مگیر میردی سیبابار و کمهز ینیه ،امیا بسییار
َُ « .5و ا ََّه َُماُكَّْ َت ُِإَلَُّ َخف َ
کمککار و پر ارزش» .این سخن ارزشمند امیرالمؤمنین خطا به صعصعة بن صوحان است .ر.ک :محمیدباقر

مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،23
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میکرد ،تا میتوانست عمل میکرد و حرفش را در قالب عمل به نیای بییان میینمیود .ر؛یایت
خدا و ولی خدا را در عمل به تالیف میدانست و به اندازهای بیه رهبیر خیود اعتمیاد و اطمینیان
داشت که بیهون و هرا از او اطاعت میکرد؛ زیرا او یک مؤمن واقعی بود.
 .2اخالص

اخال

را میتوان یای از مهمترین فضائل اخالقی ،بلاه اصلیترین فضیلت اخالقیی دانسیت

که انسان به آن نیاز دارد .حقیقت اخال  ،انجام دادن عمیل بیرای خیدا و بیه انگییزه تقیر بیه

ُ َّ َ
ُُ
َ َ
َ
ـه َر ِب
اوست؛ هناناه خداوند در قرآن میفرماید« :قل ِان ص تی و نسُی و محیاى و مماتی ِلل ِ
العا َلمین» 1.راز محبوبیت سردار سرافراز شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در اخال اوست .رهبیر

معظم انقال بارها او را با صفت «اخال » معرفی کردهانید .ایشیان در دییدار بیا خیانواده ایین
شهید با عظمت فرمودند:
میبینید مردم هه کار دارند میکنند برای حاج قاسم؛ این برای شما تسالست ...بدانید کیه
مردم قدر پدر شما را دانستند و ایین ناشیی از اخیال
اخال

اسیت؛ ایین اخیال

نباشد ،این جور دطهای مردم متوجه نمیشود .دطها دست خداست؛ ایناه دطهیا

این جور همه متوجه میشوند ،نشاندهنده این است کیه ییک اخیال
وجود داشت.

درجه اخال

اسیت .اگیر

2

بزرگیی در آن میرد

او تا آنجاست که وقتی دخترش برای حل مشالی کیه در دانشیگاه بیرایش ایجیاد

شده بود ،با ایشان مشورت میکند ،هنین جوا میشنود« :مبادا خیودت را در دانشیگاه معرفیی
کنی که من ،دختر سردار سلیمانی هستم» 3.توا؛ع و فروتنی بسیاری که در مقابل مردم داشیت،

برگرفته از اخال

بیپایانش بود .این توا؛ع و فروتنی تا آنجا بیود کیه حتیی دشیمنان نییز بیه آن

معترف بودند؛ هناناه علی صوفان ،م مور ویژه ساب  FBIدرباره توا؛ع و فروتنی او مینویسد:
در حالت عادی ،قدرتمندترین سرباز خاورمیانه ،از تند و خشن سخن گفتن پرهیز میکند.
مانع انجام هر اقدامی برای ستایش قهرمانیهایش میشود؛ به عنوان مثاط اجیازه نمیدهید
 .1انعام.162 :
 .2بیانات در منزط سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛ .1398/10/13
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44574

 .3پایگاه خبری تابناک جوان؛ «خاطرهای از توصیه سردار سلیمانی به دخترش»؛ .1398/10/19

https://tabnakjavan.com/fa/news/12715
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طرفدارانش دستش را ببوسند[ .این توا؛ع و فروتنی تا آنجاست] که یای از روزنامیهنگاران
آمریاایی ،او را تا سر حد ریاکاری ،متوا؛ع میداند.

1

 .3سادهزیستی

دوری از تجمالت و تشریفات ظاهری دنیا ،شیوه پیامبران و اولیاء الهی و بندگان خا

خداسیت

که فطرت آدمی را پر فروغ ،و زمینۀ رشد فطیری و دینبیاوری را تقو ییت مییکنید .هنانایه امیام

ِ ِ
اَُ َّص َن ُِديََّ ُ؛ 2کسی که در دنیا زهد را پیشه خود سازد،
علی فرموده استَ « :م ْن َُزه َ ُف ُال ُّ ْن َي َ
دین خود را حفظ میکند» .قدرت و ثروت ،هشم دط و بصیرت آدمی را خاموش میکنید و فهیم

صحیح را از او میگیرد 3،اما زهد و سادهزیستی موجب ح پذیری ،ح پرسیتی و آخرتخیواهی
و بزرگترین عامل رشد دنیوی و اخروی است؛ زیرا انسان زاهد ،ح را می پذیرد و به ح عمیل
میکند.
شهید حاج قاسم سلیمانی انسان وارسته و زاهدپیشهای بود که هیچگاه به دنباط پست و مقامهیای
دنیوی نبود و اگرهه میتوانست با استفاده از موقعیت و جایگاه خود اماانیات رفیاهی فراوانیی را
برای خود و خانوادهاش فراهم کند ،اما سادهزیستی و نزدیک بودن به عامه مردم را برگزید .سیردار
سلیمانی ،انسانی از دنیا بریده و آخرت گیرا بیود .حضیور پیوسیته و میداوم او در مییدان جهیاد و
شهادت حاکی از این است که وی از دنیا دط کنده بود و تعلقی به دنیا و آنچیه در آن وجیود دارد،
نداشت و خود را برای حضور در محضر پروردگار از طری شهادت آماده کرده بود .از همیین رو
بود که وقتی به او پیشنهاد کردند که کاندیدای انتخا ریاست جمهوری شیود ،گفتیه بیود« :مین
نامزد گلولهها و نامزد شهادت هستم .ساطهاست در این جبههها به دنباط قاتل خودم هسیتم ،امیا

او را پیدا نمیکنم» 4.او به دنباط هیچ پست و مقام دنیایی نبیود و اگرهیه زنیدگیاش ماننید میردم
 .1خبرگزاری دانشجویان ایران؛ «اعتراف م مور ساب  FBIدرباره سردار سلیمانی»؛ .1397/08/28

https://www.isna.ir/news/97082814255

 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛

.277

 .3بقره.18 :
 .4خبرگزاری جامجم آنالین؛ «واکنش سردار سلیمانی به پیشنهاد کاندیداتوریاش برای ریاستجمهوری»؛
.1398/10/20
http://jamejamonline.ir/fa/news/1244530
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بسیار ساده و بیآالیش بود ،اما عملارد و رفتارش بیمانند بود.
 .4والیتمداری

والیت ،ارزندهترین نعمت الهی است که به بشر ارزانی شده و اکماط دین و اتمام نعمیت اسیت:

َْ
ُ
َْ ْ ُ َ ُ
دینُ ْْ َو َا ْت َم ْم ُت َع َل ْی ُُ ْْ ِن ْع َمتی» 1.در حدیثی از پیامبر اسیالم
«ال َی ْو َم اك َملت لُ ْْ

آمیده اسیت:

ِ
«منُرز َق ُاهَُب ْ ِ ِ ِ
ُال ِخ َر ِةَُُف ََل َُيشك ََّّنُ َأ ََي ٌ ُ َأنَّي ُِفي ُ
اُو ْ
ابُ َخ ْي َرُال ُّ ْن َي َ
ُاْلَِ َّمةُم ْنُ َأ ْه ِل َُب ْيت ُ َف َق ْ ُ َأ َص َ
َ ْ َ َ ِ َ
ال َْجََّّ ُِة؛ 2اگر خدای متعاط کسی را به این رزق برساند که محبت ائمه از اهلبییت میرا در سیفره او

قرار دهد ،به تمام خیر دنیا و آخرت راه پیدا کرده است».

سردار بزرگ اسالم ،به واقع مصداق کاملی بر ایین حیدی شیریف بیود .از عمی جیان ،شییفته
اهلبیت عصمت و طهارت :بود .اعتقاد و ارادت و عش به خاندان رسالت ،در اعماق وجیودش
رسوخ نموده بود .پیوسته متوسل به آن اختران تابناک آسیمان امامیت و والییت بیود .هیر گیاه بیه
زیارت مضجع شریف یای از معصومین تشرف مییافتُ ،سار و نشئه حالوت حضیور در
جوار مرقد مطهرشان ،روح آسمانیاش را جال میبخشید و بهجت و سیروری تیام و تمیام جیان
شیییفتهاش را فیرا میییگرفییت .مجلییس عیزای حسییینی :را بییر پییا میییکییرد و خییدمت در رو؛ییه
سیدالشهدا را برای خود ،افتخاری بس بزرگ میدانست .برای برگزاری جلسات اهلبیت
ً
اهتمام ویژهای داشت؛ به گونهای که شخصا در این جلسات حضور پییدا مییکیرد ،مقابیل در
ورودی بیتالزهرا

میایستاد و به عزاداران خوشآمید مییگفیت .ایشیان دربیاره اهمییت ایین

مجالس میفرمود:
مجلس حضرت زهرا

 ...باید به آن دقت کرد ،باید احترام کرد ،باید توجه کرد  ...همه اصیرار

من در برگزاری این مجلس ،این است که مجلس عبادت و عبودیت باشد .به همین دلیل بایید بیه
نماز اوط وقت در این جلسات توجه شود ،به همه مو؛وعاتی که در آن گفته میشود ،توجه شیود
 ...اینجا نشستید ،ذکری بگویید .همانطور که نشستید و آرام آرام گوش میدهیید ،ذکیری را نیذر
کنید؛ برای یک هیزی ،برای گرفتاری خودتیان ،امیا حیرفهیایی کیه مربیوط بیه جلسیه عیزادار
حضرت زهرا

نیست ،مربوط به مجلس و جلسه عبادت نیست ،نباید در این جلسه گفته شیود

 .1مائده.3 :
 .2محمد بن علی صدوق؛ الخصال؛ ج ،2
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 ...این جلسه ،جلسه گوش دادن است  ...جلسه توجه کردن ،تفار کردن و ذکر گفتن است.

1

سردار بزرگ اسالم ،به غایت والیتمدار بود که به رهبر و مقتدایش عشی مییورزیید .نگیاه او بیه
عنوان یک افسر رشید لشار اسالم به ولیامر مسلمین و فرمانیدهی معظیم کیل قیوا ،نیه فقیط از
حی رعایت سلسله مراتب نظامی ،بلاه فراتر بود .از جنبه اعتقادی نیز سخن او ،نوشته او ،نگیاه
او ،تصمیمات ،فعالیتها و اعماط او را تعقیبکننده خط والیت میدانست .از همین رو بیود کیه
میفرمود:
آدمها میآیند و میروند .قاسم سلیمانی میرود ،قاسم سلیمانی دیگری میآیید .احیزا و
جریانها اصل نیستند .اصوط را توجه کنیم .اگر میخواهیم جامعه میا بیه وحیدت حقیقیی
برسد ،باید جامعه را در همه سطوح به اصوط متوجه کنیم ...اصل اساسیی نگاهدارنیده ایین
نظام ،ولیفقیه است .این برای ما مثل قرآن ناط است .با جانمیان ،بیا خونمیان ،در همیه
آحاد از آن دفاع کنیم .جانمان را میدهیم و هزاران بار میدهیم.

2

ً
در وصیتنامه خویش نیز میفرماید« :از اصوط مراقبت کنید .اصوط یعنی ولیی فقییه ،خصوصیا
این حایم ،مظلوم ،وارسته در دین ،فقه ،عرفان ،معرفت؛ خامنیهای عزییز را جیان خیود بدانیید،
حرمت او را مقدسات بدانید».

3

 .5مبارزه با استکبار

استابارستیزی ،برخاسته از ویژگی مخالفت اسالم با هر گونیه ظلیم و سیتم علییه دیگیران و نییز
ستمپذیری است .شهید حاج قاسم سلیمانی نه تنها پرهمدار و نماد مبارزه بیا اسیتابار جهیانی،
بلاه یک تفار استابارستیزی بود .او شاگرد ممتاز ماتب روحالله بود که در مبارزه بیا اسیتابار،
مرز نمیشناخت ،از دفاع مقدس تا جنگ  33روزه در لبنیان و جنیگ  48سیاعته در نیوار غیزه،
برایش میدان مبارزه با ظلم و استابار بود.
وجود و حضورش در صحنههای مبارزه با استابار جهانی و ارتجاع عربی ،همه سرمایهگذاریها
 .1خبرگزاری تسینم؛ «توصیههای حاج قاسم به عزاداران مجلس حضرت زهرا

»؛ .1398/11/08

https://www.tasnimnews.com/fa/news/2191015/08/11/1398

 .2علی اکبری؛ ذوالفقار؛

.159

 .3خبرگزاری تسنیم؛ »متن کامل وصیتنامه حاج قاسم سلیمانی»؛ .1398/11/24
https://www.tasnimnews.com/fa/news/2202443/24/11/1398
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و توطئهها علیه دنیای اسالم را خنثیی میکیرد .هنیر او تبیدیل «تهدیید» بیه «فرصیت» بیود .در
شاهااری بینظیر ،پروژه خطرناک «دولت اسالمی عیراق و شیام (داعیش)» را نیابود و آن را بیه
فرصتی برای اتحاد امت اسالمی تبدیل کرد .در جنگهای  33روزه 22 ،روزه ،هشیت روزه ،سیه
روزه و  ...با طراحیهای هوشمندانه و حمایت فاری و میدانی ،دشمن صهیونیستی را بیه تسیلیم
در برابر رزمندگان فلسطینی و لبنانی وادار کرد ،هسته مقاومیت را در کشیورهای سیوریه و عیراق
بنیان گذاشت و با سازماندهی ،آموزش و ایجاد اتحاد و انسجام میان نیروهای رزمنیده در برخیی
کشورهای اسالمی ،روحیه خودباوری را به رزمندگان مسلمان تزری کرد و آنان را بیه مییدانهای
مبارزه با استابار و صهیونیسم و سلفیگری کشاند.

1

علی صوفان ،م مور ساب  FBIدر گزارشی مفصل درباره شهید حاج قاسیم سیلیمانی ،اعترافیات
قابل توجهی دارد .او درباره شیوه مبارزه شهید سلیمانی با استابار و تضعیف روحیه آمریااییهیا
مینویسد:
اوایل ساط  ،2008سلیمانی [از طری ارساط پیامی به گوشی همیراه شخصیی جیالط طالبیانی]
پیامی آمرانه خطیا بیه ژنیراط «دیویید پترائیوس» [فرمانیده ائیتالف تحیت رهبیری آمریایا و]
عالیرتبهترین مقام وقت آمریاا در عراق ،داد و نوشت« :ژنراط پترائوس عزیز! بهتیر اسیت بدانیید
که من ،قاسم سلیمانی ،سیاست ایران دربیاره عیراق ،سیوریه ،لبنیان ،غیزه و افیانسیتان را کنتیرط
میکنم و واقعیت این است که سفیر [ایران] در بیداد ،یای از اعضای نیروی قدس است .فیردی
که جایگزین او خواهد شد هم عضو نیروی قدس است.

2

 .6دفاع از مظلومان

مبارزه با استابار و دفاع از مظلوم به عنوان دو روی یک سیاه از مهیم تیرین مؤلفیههیای حییات

عن رعيَّت »3،مسیلمان
مسؤول ُ
ُ
راِ و كلُّكمُ
ایمانی زندگی مؤمنان است .بر اساس حدی «كلُّك ْمُ ٍُ
 .1ر.ک :پایگاه اطالعرسانی حوزه؛ «شاهاار حاج قاسم»؛ .1398/10/18
https://hawzah.net/fa/Note/View/74075

 .2خبرگزاری دانشجویان ایران؛ «اعتراف م مور ساب  FBIدرباره سردار سلیمانی»؛ .1397/08/28
https://www.isna.ir/news/97082814255

 .3علی بن موسی ابنطاووس؛ کشف المحجة لثمرة المحجة؛
افرادی که به سخن شما گوش میدهند ،بازخواست خواهید شد».

« :285هر کدام از شما مسئوط هستید و درباره
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نباید نسبت مسلمانان دیگر که مورد ظلم واقع شدهاند ،بیتفاوت باشد؛ بلاه باید به هر نیوع کیه
برایش ممان است ،از ظالم بیزاری نموده و به مسلمانان مظلوم کمک کند؛ زیرا امیت اسیالمی،
امت واحده است.
سردار بزرگ اسالم ،شهید حاج قاسم سلیمانی رزمندهای بود کیه حتیی لحظیهای بیرای دفیاع از
مظلومان و نبرد با تافیریها و ایادی تحجر از پا ننشست .شخصیت کاریزماتیک وی در جنیگ،
از او نابیهای کمنظیر برای برنامهریزی در بر هم کوبیدن دشمنان در میادین نبرد ساخته بود کیه بیا
آوازهای که در کشور و در رسانههای دنیا داشت ،هیچگاه دهار غرور و تابر نشد؛ بلاه بیا کمیاط
توا؛ع و فروتنی در میان همرزمانش حضور پیدا میکرد و در تمام صحنههای اجتمیاعی ،بیدون
اندک احساس غروری حضور مییافت.
حسین امیرعبداللهیان ،معاون وقت عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ،درباره سیره حیاج قاسیم
در دفاع از مظلوم میگوید:
زمانی که داعش می رفت تا اربیل را به محاصیره کامیل خیود در آورد ،سرکنسیوط اییران در
اربیل با من تماس گرفت و گفت :همه مردم و حتی خاندان بارزانی اربیل را ترک کیردهانید.
در آن شرایط بحرانی ،مسعود بیارزانی رهبیر اقلییم کردسیتان عیراق بییش از پینج مرتبیه از
نیروهای آمریاایی و ائتالف ؛د داعش درخواست کمک کیرد ،امیا آمریایاییهیا بیه ایین
درخواستهای بارزانی هیچ پاسخی ندادند .در ایین شیرایط از جمهیوری اسیالمی اییران
درخواست کمک کرد و سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در راستای اهداف سیاسی
ً
جمهوری اسالمی ،با یک پرواز وارد فرودگیاه اربییل شید تیا مسیتقیما عملییات شاسیت
محاصره اربیل را فرماندهی کند .شهید سلیمانی با  70نفر از نیروهایش ،اربیل را از سقوط
حتمی نجات داد.

1

 .7فراجناحی بودن

یاییی از نقییاط قییوت اخییالق اسییالمی ،توجییه بییه انسییانها ،حییس هماییاری ،نیاوکییاری و
خدمترسانی به مردم و به وبژه خدمت به مؤمنیان و صیالحان اسیت .امیام حسیین فرمیوده
 .1خبرگزاری تسنیم؛ «سردار سلیمانی و  70نفر از نیروهایش هگونه اربیل را نجات دادند؟»؛ .1396/09/01
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1579804/01/09/1396
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اهُ َعل َْيك ْمُ ُ َف ََلُ َ َملُّواُال َِّّ َِم؛ 1از نعمتهای خدا این اسیت
استَ « :أ َنُُ ََ َو ِاِ َجُُالََّّا ِ ُُ ِإل َْيك ْمُُ ِم ْنُُ ِن َِ ِمُُ ِ ُِ
که مردم ،حوائج خود را نزد شما میآورند .پس از نعمتهیای خیدا [کیه حاجیت میردم اسیت]
خسته و ملوط نشوید» .شهید حاج قاسم سلیمانی ،نمونه بارزی از مسلمانی بود کیه در خیدمت
به مردم ،به هیچ حز و گروهی وابسته نبود .خود را متعل به همه ملت میدانست و هر جیا کیه
ً
میرفت ،هنین و؛عیتی داشت .در هر مسئولیت که قرار میگرفت ،کامال بیه ایین مسی له پایبنید
بود .او تبلور مردی بود که بر خالف بسیاری دیگر ،تمایلی به وسوسههای سیاسی یا طرفیداری از
یک جناح خا پیدا نارد و سرمایهای متعل به همه ملت ایران بود؛ هناناه در وصییتنامهاش
به سیاسیون کشور میفرماید« :در دوره حاومت و حاکمیت خود در هیر مسیئولیتی ،احتیرام بیه
مردم و خدمت به آنان را عبادت بدانند و خود ،خدمتگزار واقعی [و] توسعهگر ارزشها باشند ،نیه
2
با توجیهات واهی ،ارزشها را بایاوت کنند».
راز ماندگاری انسانهای پر مهابت این روزگار ،تعل نداشتن به جناحی خا است .شهید حاج
قاسم سلیمانی ،هرگز اجازه نداد جناحی او را مصادره کند؛ زییرا خیودش را سیرباز امیام زمیانش
میدانست و تنها به امنیت و منافع ملی میاندیشید .خط قرمزش اسالم ،ایران ،انقال اسیالمی،
نظام ،والیتفقیه و رهبری و مقاومت بود؛ هناناه مقام معظم رهبری نیز درباره ایشان فرمود:

ً
یک ناته مهم این است که در مسائل داخل کشیور ی هیون ایین حیرفهیا غالبیا نیاظر بیه
ای او بود ی اهل حز و جناح و مانند اینهیا نبیود؛
مبارزات منطقهای و فعالیتهای منطقه ِ

قطعی او بود؛ این را بعضییهیا
قرمز
ِ
لان بهشدت انقالبی بود .انقال و انقالبیگری ،خط ِ

واقعیت اوست ،ذو در انقال بود .انقالبیگری ،خط قرمز
سعی نانند کمرنگ کنند .این
ِ
تقسیم به احزا گوناگون و اسمهای مختلف و جناحهیای مختلیف و
عوالم
او بود .در این ِ
َِ
مانند اینها نبود ،اما در عالم انقالبیگری هرا؛ بهشدت پایبند بیه انقیال  ،پایبنید بیه خیط
انی امام راحل بود.
مبارک و نور ِ

3

در حقیقت او «پدر» بود و جامعه را به مثابیه «خیانواده» مییپنداشیت و آحیاد جامعیه را هیون
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،71

.318

 .2خبرگزاری تسنیم؛ «متن کامل وصیتنامه حاج قاسم سلیمانی»؛ .1398/11/24
https://www.tasnimnews.com/fa/news/2202443/24/11/1398

 .3بیانات در دیدار با مردم قم در سالگرد قیام  19دی؛ .1398/10/18
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628
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اعضای خانواده میدانست که باید همه را زیر هتر خود قرار دهد 1.او فیارغ از جنیاحبنیدیهیای
سیاسی ،با قرار گرفتن در رأس مس له مهم امنیت ملیی در اتمسیفر منطقیهای و جهیانی ،تنهیا بیه
اعتالی اسالم میاندیشید؛ از همین رو بود که مورد احترام همگان از هر دسیته و گیروه و حیز
سیاسی بود.
 .8محبوبيت جهانی

خداوند در قرآن وعده داده است که محبت افراد شایسیته و بیا ایمیان را در دطهیای دیگیران قیرار
ُ

َّ َّ َ َ َ َ ُ
َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ ْ ُ
َّ
من ُو ًّدا 2:کسانی کیه ایمیان آورده و
حات سیجعل لهْ الرح
میدهدِ « :إن الذین آمنوا و ع ِملوا الص ِال ِ

کارهای شایسته کردهاند ،به زودی [خدای] رحمان برای آنان محبتی [در دطها] قیرار مییدهید».
سردار سرافراز اسالم ،یای از کسانی است که تمام زندگیاش را وقف خیدا و خیدمت بیه میردم
کرده بود .او مرد عمل بود .روزنامه انگلیسی گاردین با اشاره به ایناه تمام مقامیات مهیم عراقیی،
شهید سلیمانی را یک فرشته میبینند و با او رایزنی دارند ،درباره ایشان مینویسد« :حتی کسیانی
که سلیمانی را دوست ندارند ،او را فردی باهوش میدانند .بسیاری از مقامات آمریاا که این هند
ساله را صرف متوقف کردن کار افراد وفدار به سلیمانی کردهاند ،میگویند کیه ماییل هسیتند او را
ببینند و معتقدند که مبهوت کارهای او شدهاند».

3

او در دوران دفاع مقدس ،با تمام وجود در تمام صحنهها حا؛ر بود و بعد از آن نیز جهاد و مبارزه
را به هیچ دلیلی و بدون هیچ هشمداشت سیاسی کنار نگذاشت .خود را بیه هییچ دسیته ،بانید و
گروهی محدود نارد و به همه جریانیات درون نظیام ،صیمیمانه وفیادار بیود و بیه همیه احتیرام
میگذاشت .از همین رو بود که همگان نیز او را دوست داشتند و بیه او احتیرام مییگذاشیتند .در
صحنه بینالمللی و جهانی نیز از محبوبیت فوقالعادهای برخوردار بود؛ زیرا نمیاد حضیور ییک
مجاهد انقالبی در عرصه بینالملل بود که همه جریانات سیاسی بینالمللی از او به عنوان کسیی
که صلح و آرامش منطقه را از طری دفع اشراری مثل داعش دنباط ،و هزینههای زیادی را تحمیل
کرد تا بتواند با ریشهکن کردن عوامل شرارت ،صلح و امنیت را به منطقه برگرداند ،یاد میکننید .او
 .1علی دارابی؛ «حاج قاسم سلیمانی به مثابه یک ماتب»؛ روزنامه صبح نو ،1398/11/06 ،شماره ،873
 .2مریم.96 :
 .3مرتضی کرامتی؛ سربازان سردار؛

.54

.3
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در مقابل مردمان ،انسانی متوا؛ع و خاکسار بود تا آنجا که وقتی از منزط یای از اهالی سوریه بیه
عنوان مقر برای مبارزه با داعش استفاده میکنند ،پس از شاسیت داعیش ،بیرای اهیالی آن خانیه
نامهای مینویسد و ؛من حاللیت گرفتن از آنها ،آدرس منیزط و شیماره تلفین خیود را برایشیان
یادداشت و آنها را خانه خود دعوت میکند.

1

محبوبیت او بهگونهای بود که حتی غربیها نیز کیه دشیمنان سرسیخت او بودنید ،در نهیان او را
دوست داشتند .یک ژنراط آمریاایی پس از شهادت سردار دطها نوشیت« :سیلیمانی فرمانیدهای
بود که مثل الماس میدرخشید .در اجرای تاکتیکهای جنگی ،فوقالعیاده بیود .در سیازماندهی
حشد الشعبی با توانمندی بسیار باالیی عمل کرد .ما افتخیار میکیردیم اگیر او در ارتیش آمریایا
خدمت میکرد .مشال سلیمانی این بود که علیه ما بود».

2

بدرقه بیسابقه پیار پاک او و همرزمانش ،گویای آن است که او اکنون فراتر از ییک قهرمیان ،بیه
یک گفتمان تبدیل شده است .گفتمیان سیلیمانی ،امتزاجیی از خصیایص انسیانی و راهبردهیای
عقیدتی و سیاسی است؛ یک انسان مخلص و پاک و یک سرباز و سردار انقالبیی استابارسیتیز.
سلوک شهید سلیمانی مانند یک دستورالعمل و نسخه انسانساز در تراز مدیر و مجاهید انقالبیی
شفابخش است و ویژگیهای انقالبی و سیاسی او همچون یک میرز و منظومیه بسییار شیفاف و
تفسیرناپذیر در مسائل مختلف داخلی و خارجی ،راهگشا و هراغ راهنماست.

فهرست منابع
کتب

 .1ابنطاووس ،علی بن موسی؛ کشف الحجة لثمرة المحجة؛ تصحیح محمید حسیون؛ هیا
دوم ،قم :بوستان کتا  1375 ،ش.
 .2اکبری مزدآبادی ،علی؛ ذوالفقار برشهایی از خاطرام شفاهی شهید حاج قاسقم سقلیمانی؛
ها ششم ،تهران :نشر یا زهرا 1389 ،3ش.
 .1باشگاه خبرنگاران جوان؛ «نامه حاللیت سردار سلیمانی از یک خانواده سوری در عملیات آزادسازی البوکماط»؛
.1396/09/30
https://www.yjc.ir/fa/news/6334708

 .2مشرقنیوز؛ «اعتراف ژنراط آمریاایی درباره شهید سلیمانی»؛ .1398/11/14
https://www.mashreghnews.ir/news/1037994

  318رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 1399

 .3تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد؛ تصنیف غرر الحکقم و درر الکلقم؛ تصیحیح مصیطفی
درایتی؛ ها اوط ،قم :دفتر تبلییات 1366 ،ش.
 .4صدوق ،محمد بن علی؛ الخصقال؛ تصیحیح علیی اکبیر غفیاری؛ هیا اوط ،قیم :جامعیه
مدرسین 1362 ،ش.
 .5کرامتی ،مرتضی؛ سربازان سردار شجاعتها و رشادمهای سقردار حقاج قاسقم سقلیمانی و
شهدای مدافع حرم؛ ها دوم ،قم :نشر سه نقطه 1398 ،ش.
 .6کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تصیحیح علیی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ هیا
ههارم :تهران :دار الاتب االسالمیه 1407 ،ق.
 .7مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ تصحیح جمعی از محققان؛ ها دوم ،بیروت :دار احییا
التراث العربی 1403 ،ق.
مقاله

دارابی ،علی؛ «حاج قاسم سلیمانی به مثابیه ییک ماتیب»؛ روزنامیه صیبح نیو،1398/11/06 ،
شماره .873
سایتها

 .1باشگاه خبرنگاران جوان؛ «نامه حاللیت سردار سلیمانی از یک خیانواده سیوری در عملییات
آزادسازی البوکماط»؛  ،1396/09/30کد خبر.6334708 :
 .2پایگاه اطالعرسانی حوزه؛ «شاهاار حاج قاسم»؛  ،1398/10/18کد خبر.74075 :
 .3پایگاه خبری تابناک جوان؛ «خاطرهای از توصیه سردار سلیمانی به دخترش»؛ ،1398/10/19
کد مطلب.12715 :
 .4پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنهای.
 .5خبرگ یزاری تسییینم؛ «توصیییههای حییاج قاسییم بییه ع یزاداران مجلییس حضییرت زه یرا »؛
 ،1398/11/08کد خبر.2191015 :
 .6خبرگزاری تسنیم؛ «سردار سلیمانی و  70نفر از نیروهایش هگونه اربییل را نجیات دادنید؟»؛
 ،1396/09/01کد مطلب.1579804 :
 .7خبرگزاری تسنیم؛ »متن کامل وصیتنامه حاج قاسم سلیمانی»؛  ،1398/11/24کد مطلیب:
.2202443

نگاهی به ويژگیهای سردار مکتبساز ،حاج قاسم سليمانی 319 

 .8خبرگییزاری دانشییجویان ایییران؛ «اعتییراف میی مور سییاب  FBIدربییاره سییردار سییلیمانی»؛
 ،1397/08/28کد مطلب.97082814255 :
 .9خبرگزاری جیامجم آنالیین؛ «واکینش سیردار سیلیمانی بیه پیشینهاد کاندییداتوریاش بیرای
ریاستجمهوری»؛  ،1398/10/20کد خبر.1244530 :

وضعیت تحوالت جمعیت در جمهوری اسالمی ایران
صالعقاسمی

*

اشاره

در عصر کنونی ،جمعیت در همه ابعاد کمیی و کیفیی از تعییینکننیدهتیرین و اسیتراتژیکتیرین
مؤلفههای راهبردی اقتیدار و اسیتمرار تمیدنی اسیت .از ایین رو امیروزه در بییش از  55درصید
کشورهای جهان ،سیاستهای جامع و کاملی بیرای افیزایش جمعییت و تاثییر موالیید در حیاط
اجراست و در حدود  65درصد کشورهای جهان ،برنامههای هدفمندی برای حفظ اقتدار درونی
جمعیت و تداوم جمعیت پایدار وجود دارد.
جمعیت و تحوالت کمی و کیفی آن و ت ثیرات متقابل آن در مؤلفههیای تشیایل ،اقتیدار و بقیای
تمدنهای بشری از دیرباز مورد توجه نخبگان و حاکمان بوده است .بسیاری از نظرییهپیردازان در
طوط تاریخ ،جمعیت را مهمترین مؤلفه اقتدار اجتماعی و نیروی محرکه جوامع بشری مییداننید.
ادیان آسمانیِ ،ف َرقِ ،ن َحل و مااتب بشری نیز در با تحوالت جمعیتیی جوامیع بشیری ،واجید
راهبرد و نگاه کالن بلندمدت بودهاند که آموزههای مشیوق ازدواج ،فرزنیدآوری و تاثییر نسیل در
شریعت نورانی اسالم نیز گویای همین دیدگاه راهبردی است .تحوالت کمیی و کیفیی در عصیر
کنونی و مطالعات تمدنی ،گویای این واقعیت است که تحوالت جمعیت به عنیوان ییک پیشیران
قدرتمند اجتماعی ،به شال جامع و تخصصی مورد مداقه قرار گرفته است.
بعد از رنسانس و انقال صنعتی در میر زمین که سبب تولد مدرنیتیه و تییییر بنییادین سیبک
زندگی و نگرش بشر به حیات شد ،همه ابعاد زندگی انسان مت ثر از فضای نوین به وجیود آمیده،
دگرگون شد .از جمله مهمترین مفاهیم دگرگون شده در سبک زندگی جدید بشر غربی ،خیانواده،
* کارشناس تحوالت جمعیت و نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت».
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ازدواج ،روابط جنسی و الگوی فرزندآوری است که در مطالعات اجتماعی با عنیاوینی همچیون
دگرگونی سبک زندگی ،انقال خانوادگی و انقال جنسی از آنها یاد میشود .بیا رسییدن امیواج
مدرنیته و مؤلفههای سبک زندگی غربی به دیگر جوامع جهان ،سیر تیییرات الگیوی فرزنیدآوری
در جهان آغاز شد که در ادامه با اجرای ابرپیروژههیای مهندسیی اجتمیاعی جهیان و طیرحهیای
مدیریت کنترط جمعیت جهان ،این تحوالت جمعیتی در جوامع شرقی سرعت و عمی بیشیتری
گرفت.
ایران از نخستین کشورهای مجری سیاستهای کنترط جمعیت بیود و از همیان سیاط  1989کیه
روز  11جوالی آن به عنوان روز جهانی جمعیت نامگذاری شد ،اولین اقدامات ملیی خیود بیرای
کاهش رشد جمعیت را آغاز کرد .اگر هه سیر کاهش نرخ رشد جمعیت و نیرخ بیاروری کیل در
جهان طی نیم قرن گذشته وجود داشته است ،اما میزان و سرعت این سیر کاهشی است که بسیار
مهم ،تعیینکننده و منش بسیاری از تحوالت میدیریت نشیده اجتمیاعی ،اقتصیادی ،فرهنگیی و
امنیتی است.
در ساط  1994میالدی (1373شمسی) ،کنفرانسی در شهر قاهره برگزار شد که برخیی جمعییت
شناسان آن را نقطۀ عطفی در تاریخ فعالیتهای مربیوط بیه جمعییت و توسیعه و نییز تحیولی در
ساختار اجتماعی جوامع مسلمان میدانند 1.در این سمینار که به نقیش اساسیی زنیان در اجیرا و

موفقیت برنامههای تنظیم خانواده اشاره شد ،نماینیدگان  179کشیور جهیان حضیور داشیتند تیا
نیازهای آموزشی و بهداشتی زنان را در سراسر جهان بررسی کنند و بیرای ارتقیای کیفیی زنیدگی
زنان که یای از پیششرطهای اساسی دستیابی به توسعه است ،گام بردارند .از اهداف اصلی این
همایش ،کاهش مرگ و میر نوزادان ،کودکان و مادران و تضمین دسترسی همگیانی بیه آمیوزش و
 .1کنفرانس بینالمللی جمعیت و توسعه ( )ICPDاز  5تا  13سپتامبر  ،1994با شرکت  10757نماینده از 179
کشور در قاهره مصر برگزار شد .در پایان این کنفرانس که به منظور تامیل «برنامه عمل» مربوط به امور جمعیت و
توسعه در  20ساط آینده تشایل شد ،سند  115صفحهای مشتمل بر استراتژی جدید ت کید بر ارتباطات متعدد بین
امور جمعیت و توسعه و برآوردن نیازهای زنان و مردان به عنوان فرد (و نه رسیدن به اهداف جمعیتی) به تصویب
رسید .روش مورد نظر در این استراتژی جدید ،توانمندسازی زنان و افزایش دسترسی آنها به خدمات بهداشتی،
تحصیلی ،شیلی و دیگر اماانات بود.
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بهداشییت بییاروری از جملییه تنظیییم خییانواده ،پیشییگیری از عفونییتهییای قابییل انتقییاط ،ایییدز و
توانمندسازی زنان بوده است .در این کنفرانس برنامۀ عمل بیست سالهای تدوین شد که بر توجیه
به نیازها و حقوق افراد به عنوان اهداف جمعیتی ت کیید داشیت .ایین برنامیۀ عمیل ،دولیتهیای
حا؛ر را تشوی میکرد تا برای پیشبرد این اهداف ،اقیدامات ،طیرحهیا و برنامیههیایی را اتخیاذ
نمایند و مقرر شد این برنامۀ تا سیاط  2015میالدی اماان دسترسی همۀ کشورهای شرکتکننده
به خدمات و اطالعات مربوط به کنترط جمعیت و بهداشت باروری فیراهم شیود .پیس از پاییان
دفاع مقدس ،از ساط  1367دولت وقت سیاسیت تحدیید موالیید را اعیالم کیرده و متعاقیب آن،
برنامههای تنظیم خانواده را به مرحله اجرا درآورد.
تحوالت جمعيت کل کشور

طب نتایج سرشماری ساط  ،1395جمعیت ایران به  79میلیون و  926هزار و  270نفر در سیاط
 1395رسید و تا پایان ساط  1397جمعیت کل کشور از مرز  82میلییون نفیر عبیور نمیود ،امیا
علیرغم این افزایش جمعیت و در مطالعه کارشناسی تحوالت جمعیتی کشیور ،گیزارههیایی بیه
دست میآید که حاوی پیامهای هشداردهنده و به صدا درآمدن زنگ خطر برای جمعییت کشیور
است .در ادامه بیرای آینیدهپژوهیی و فهیم بهتیر ایین تحیوالت ،بیه گوشیهای از ایین گزارههیای
ت ملبرانگیز اشاره میشود.
روند تحوالت جمعیت کل کشور با توجه به شاخصهای جمعیتشیناختی ،بسییار نیامطلو و
نگرانکننده است و از حدود دو دهه آینده ،جمعییت کیل کشیور در مسییر کیاهش قیرار خواهید
گرفت.
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روند تغييرات نرخ باروری کل کشور

با اجرای برنامه جامع کنترط جمعیت و قانون تنظیم خانواده که از اواسط دهه شصیت در دسیتور
کار دولت وقت قرار گرفت ،نرخ باروری از  6/5فرزند به ازای هیر زن در سیاط  ،1365بیه 2/01
فرزند به ازای هر زن در ساط  1395و تا پایان ساط  1397به  1/8فرزند به ازای هر زن سقوط کیرد
و این روند نزولی همچنان تداوم خواهد داشت .این در حالی است که حداقل میزان نرخ بیاروری
برای ثابت ماندن جمعیت یا همان نرخ جایگزینی 2/1 ،فرزند به ازای هیر زن اسیت .بیر اسیاس
آمارهای موجود ،در حاط حا؛ر ایران پایینترین نرخ باروری دنیای اسالم را به خیود اختصیا
داده است.
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روند تغييرات نرخ رشد جمعيت

نرخ رشد جمعیت کشور از  3/9درصد در ساط  ،1365به  1/24درصد در ساط  1395تنزط پیدا
کرد و با تداوم روند کنونی در حدود ساطهای  ،1425نرخ رشد جمعیت کل کشور صفر خواهید
شد .بر اساس الگوی پیشبینیی جمعییت توسیط صیندوق جمعییت سیازمان ملیل متحید و در
صورت تداوم روند کنونی ،ایران از ساط  1425یعنی از کمتر از  30ساط آینیده در مسییر کیاهش
جمعیت قرار خواهد گرفت و ساالنه از جمعیت کل کشور کاسته خواهد شد.
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روند تغييرات نرخ مواليد

تعداد تولدها که به واسطه فرزندآوری متولیدین دهیه  60در حیاط افیزایش بیود ،در سیاط 1395
نسییبت ب یه سییاط قبییل از آن ،ب یرای اولییین بییار پییس از  15سییاط کییاهش پیییدا کییرد .پیییشبینییی
جمعیتشناسان این بود که سیر کاهش تعداد تولدها از ساط  1396آغاز شود ،امیا آمارهیا نشیان
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میدهد که این سیر کاهشی دو ساط زودتر یعنی از ساط  1394به بعد آغاز شده اسیت .در سیاط
 ،1394یک میلیون و  570هزار و  219تولد ثبت شده است .این تعداد تولیدها در سیاط ،1395
به یک میلیون و  528هزار و  53تولد کاهش یافته ،در ساط  1396میزان تولدها به یک میلییون و
 478هزار و  908نفر و در ساط  1397تا یک میلیون و  366هزار و  509تولید تنیزط پییدا کیرده
است .به عبارت دیگر فقط در ساط  1397با کاهش بیش از 120هزار تولد در این مدت ،حیدود
 8/5درصد کاهش یافته است.

افزون بر ایناه سیر کاهشی تولدها زودتر از پیشبینیها در ایران آغاز شده ،کاهش نرخ موالیید را
با شیب تندتری آغاز کردهایم و این یعنی سرعت کاهش تعداد تولیدها ،فراتیر از تصیور میا بیوده
است.
سير سالمندی جمعيت کشور

سالمندی جمعیت 1کشور و تیییرات نگرانکننده ساختار هرم سینی ،یایی از پیامیدهای سیقوط
 .1سازمان بهداشت جهانی ( )WHOردهبندی سنی را اینگونه طبقهبندی میکند:
ی  45ی  59میانساط ( )Middle ageی  60ی  79سالمند جوان ( )Young oldی  75ی  90سالمند ()Old
ی  90به باال خیلی سالمند ()Oldest old
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نرخ باروری بوده است که بر اساس الگوهیای آینیدهنگیاری جمعییت ،همچنیان تیداوم خواهید
داشت .مطالعات جمعیتی اثبات میکنند که طی سالیان آینده ،روند سالمندی جمعیت اییران بیا
سرعت و شدت بیشتری تداوم خواهد داشت و در آینده نه هندان دوری ،ایران با پدیده سیالمندی
قطعی جمعیت روبهرو خواهد شد.
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یای از نتایج قابل ت مل پژوهشهای تحوالت سالمندی ،این است که اکنون نرخ رشد جمعییت
سالمندان کشور بیش از سه برابر میانگین نرخ رشد جمعیت کل کشور است .بدین ترتییب زنیگ
خطر سالمندی جمعیت در ایران به صدا در آمده است و بایید بیه زودی منتظیر پدییدهای تحیت
عنوان سونامی سالمندی در ایران باشیم .این آمارها حاکی از آن هستند که طیی حیدود  20سیاط
آینده ،نسبت نرخ رشد جمعیت سالمندان به نرخ رشد جمعیت کل کشور ،شانزده به یک خواهد
بود.
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بر اساس مقایسه نقشه توزیع سالمندی جهان در ساطهای  2015و  ،2050در مییابیم که اییران
تنها طی  30ساط آینده از یک کشور جوان به یک کشور سالمند قطعیی تبیدیل خواهید شید .بیه
عبارت دیگر در حالی که در ساط  ،2015سالمندان باالی  60ساط تنها  8درصد جمعیت اییران
را تشایل دادهاند؛ ولی در نتیجه سرعت پدیده سالمندی جمعییت در سیاط  ،2050حیدود 33
درصد جمعیت کل کشور سالمند خواهید بیود .علییرغیم اینایه اییران هنیوز مسییر پیشیرفت
تانولوژیک و پویایی اقتصادی را نپیموده است ،درصد قابلتوجهی از جمعییت خیود در هرخیه
کار و تولید را از دست خواهد داد.
تغييرات ميانه سنی کشور

میانه سنی کشور از  25ساط در ساط  ،1385به  30ساط در سرشماری ساط  1395افزایش یافتیه
است.

به عبارت دیگر در همین دهه گذشته ،ههره ایران بهطور مییانگین  5سیاط پیرتیر شیده اسیت کیه
واکاوی تبعات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی باال رفیتن میانیه سینی کشیور ،مبحی مفصیل و
مهمی است که مجاط دیگری میطلبد .
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بر اساس دادههای آماری منتشر شده ،در دهه اخیر تعداد خانوادههای بدون فرزنید و تیک فرزنید
(دو نفره و سه نفره) ،بیش از  5/6درصد افزایش پیدا کردهاند و در مقابل ،خانوادههای بییش از دو
ً
فرزند (پنج نفره و بیشتر) با کاهش سقوطگونهو کامال محسوس در حدود  17/5درصید روبیهرو
شده است.
در شرایطی که بر اساس آمارهای منتشر شده و الگوهای آیندهپژوهی جمعیت ،کشور بیا سیرعت
بسیار زیادی به سوی بحران گسترده جمعیت در حاط حرکت است و به زعم کارشناسیان ملیی و
بینالمللی به زودی شرایط هشدار جمعیت در ایران به و؛عیت بحرانی تبدیل خواهد شید و نییز
علیرغم تاالیف قانونی تصریح شده مخاطبان نامه ابالغ و مفاد مواد ههاردهگانه سیاسیتهیای
کلی جمعیت ،طی شش سالی که از ابالغ این سیاستها گذشته است ،هیچ اقدامی برای تحقی
اهداف این سیاستها انجام نشده است.

پاسخ به مهمترین شبهات افزایش جمعیت و فرزندآوری
صالعقاسمی

*

اشاره

با مروری گذرا بر پیشینه تحوالت جمعیت در جمهوری اسالمی ایران ،پدیده سونامی سیالمندی
جمعیت ،سقوط تاریخی نرخ باروری بانوان ایرانی ،محق نشدن نرخ جانشیینی ،دگرگیونی هیرم
سنی جمعیت و غفلت همگانی از بحران قریبالوقوع کاهش جمعیت کشور ،دو ناته بنیادین در
مسئله جمعیت کشور قابل ت مل جدی و توجه ویژه است.
 .1در بروز شرایط نگرانکننده کنونی و آینده تاریک جمعیتی نظام اسالمی ،خطایی بسیار بیزرگ و
راهبردی رخ داده است که همه مسئولین رسمی ،نهادهای ذیربط ،حوزههای علمیه ،دانشیگاهیان
و حتی مجامع نخبگانی و عمومی در این غفلت استراتژیک دخیل و مقصر بودهاند .مقیام معظیم
رهبری میفرماید:
یای از خطاهایی که خود ما کردیم ،بنده خودم هم در این خطا سهیمم ،این مسئله تحدیید
نسل از اواسط دهه  70به این طرف باید متوقف میشد .البته اولی که سیاست تحدید نسل
اتخاذ شد ،خو بود ،الزم بود؛ لیان از اواسط دهه  70باید متوقف میشد .این را متوقف
ناردیم؛ این اشتباه بود .عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیماند ،خود بنده حقیر
هم در این اشتباه سهیمم .این را خدای متعاط و تاریخ باید بر ما ببخشد.

1

این نحوه مواجهه مقام معظم رهبری ،گویای اهمیت بیبیدیل ایین مسی له و شیدت انحیراف بیه
وجود آمده است .از همین رو همگان باید در اصالح سیاست اشتباه تحدید نسل ،اهتمام نماینید
* کارشناس تحوالت جمعیت و نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت».
 .1بیانات در اجتماع بزرگ مردم بجنورد.1391/07/19 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126
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و با همه قوا برای جبران خسارات گسترده ایین خیبط آشیاار و در جهیت اصیالح الگیوی راییج
فرزندآوری کوشا باشند.
 .2مت سفانه با اعماط بیرویه و غیر علمی سیاست کنترط موالید که بدون رصد و پیایش دورهای و
به صورت یک پروژه فراملی با تمام توان قریب به سیه دهیه در کشیور بیه اجیرا درآمید ،سیاختار
ارزشگذاری در الگوی فرزنیدآوری خانوادههیا را دهیار دگرگیونی و انحرافیات بنییادین نمیود و
رویارد غیرکارشناسانه «فرزند کمتر ،زندگی بهتر» را به ییک اصیل الیتیییر و مقبیوط در فرهنیگ
خانوادهها مبدط کرد .جبران گذشته خسارتبار تحوالت جمعیتی کشور ،با اقدامات تکبعیدی و
سهلانگارانه ممان نیست و باید در کنار اتخاذ سیاستهای جامع حماییت از خیانواده ،اعمیاط
مشوقهای فرزندآوری و اقدامات فرهنگی و ترویجی ،گرههای ذهنی و شبهات موجود به نحیوی
علمی ،مستند و کارشناسانه پاسخ داده شود .هناناه رهبر معظم انقال میفرماید:
بالشک از نظر سیاست کلی کشور ،کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت؛ البته به نحو
معقوط و معتدط .همه اشااالت و ایرادهایی که وارد میشود  -کیه بعضیی از اشیااالتی را
هم که مطرح میکنند ،ما دیدهایم  -قابل برطرف شدن و قابل پاسیخ دادن اسیت ....یعنیی
ً
همه آن گرههای ذهنیای را که وجود دارد در این زمینه ،باید شیما بیاز کنیید  ...واقعیا کیار
بشود ،کار فاری بشود؛ عوامل کاهش جمعیت و موجبات افزایش جمعیت به نحو مطلو
و با اعتداط متناسب ،درست سنجیده بشود ،مطرح بشود [تا] اقناع بشوند افاار نخبگان ...
اگر نخبگان قبوط کردند ،کار سهل میشود ،کار فرهنگسازی آسان میشود.

1

در این نوشتار ،تالش شده است به مهمترین و رایجترین شبهات ،سؤاالت و گرههیای ذهنیی کیه
مانع اصالح الگوی کنونی فرزندآوری خانوادهها میشود ،پاسخ حلی و اقناعی ارائه شود.
 .1فرزندان ،مانع پيشرفت والدین!

برخی بانوان گمان میکنند فرزندآوری ،مانع بزرگی برای ادامه تحصیل آنها و برخی نییز بیر ایین
یبانههایماننهدراارهای
باورند که ادامه تحصییل ،مهمتیر از بچیهداری اسیت .شیعارهای عیوامفر 

 .1بیانات در دیدار اعضای همایش ملی «تیییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه».1392/08/06 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24344
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جنسیتی1ورفعتبعیضجنسیتیدرتحصیالتدانشگاهی،درتاویجاینراورهایغیااسهالمی
وغیارومیرسیارمؤثارودهاست .این در حالی است که فرزند میتواند بهترین نشاط و سرگرمی
پدر و مادر باشد؛ زیرا محبتی وصفناشدنی مییان والیدین و فرزنیدان بیه وجیود میآیید .اکنیون
بسیاری از همسران جوان ،ادامه تحصیل را تنها راه پیشرفت میدانند؛ از این رو تحصیل و اشتیاط
را به عنوان بخش جدانشدنی زندگیشان قرار میدهند؛ در حالی که تجربه ثابت کیرده اسیت کیه
با یک برنامهریزی منسجم میتوان همراه با نشاط نگهداری فرزند ،به تحصیل نیز ادامه داد.
اگر قرار باشد میان تربیت فرزند و تحصییل ییک گزینیه انتخیا شیود ،بایید تربییت فرزنیدان را
انتخا نمود؛ زیرا مهر مادری و پدری و نیازمندی محبت فرزندان ،هیچ جیایگزینی نداشیته و از
تحصیل مهمتر است و فرزندآوری سبب ایجاد انگیزههای جدید و مختلیف در والیدین و بیهویژه
مادر میشود .امروزه روشهای مختلفی برای ادامه تحصییل وجیود دارد کیه بیا فرزنیدداری نییز
منافاتی ندارد .اگر تحصیالت رسمی ؛رورتی موجه دارد ،همسران میتوانند تحصییل رسیمی را
کمی به ت خیر بیندازند.
 .2فرزند بيشتر ،وقت کمتر!

مادران دیروز با داشتن فرزندان متعدد و مشیولیتهای بسیار زیادی هیون تهییه برخیی مایحتیاج
منزط ،قالیبافی و  ...و نیز نداشتن بسیاری از اماانات رفاهی امروز ماننید ماشیین لباسشیویی،
ظرفشویی ،جاروبرقی و  ...باز هم برای فرزندانشان وقت داشتهاند .اکنون با فراهم شدن بسییاری
از اماانات رفاهی ،نسل جدید باز هم وقت کمتری دارند .در واقع سبک زندگی امروز علییرغم
اماانات رفاهی بیشتر ،بسیار وقتکش است.
نیاز کودکان به بازی تا آنجاست که تربیت صحیح آنها بدون بازی ،اماانپذیر نیسیت .آنهیا در
بازی به همبازی نیاز دارنید .جیایگزینی بازیهیای رایانیهای ،برنامیههای تلویزییونی ،فرسیتادن
کودکان به مهد کودک و همبازی شدن والدین با کودکان به جای همبازی مناسیبی بیرای کیودک،
راهاار مناسب و صحیحی نیست و هر یک ؛ررهای خیا

خیود را دارد .از نظیر کارشناسیان

ً
 .1برابری جنسیتی ،یعنی زن و مرد برخالف خلقت و فطرت الهی خویش ،حقوق و وظایف کامال یاسانی داشته
باشند .برابری جنسیتی ،باوری فمینیستی با هدف زنساالری و جدا کردن زن از ارزشهای خدادادی خویش است.
این باور به عنوان یای از اهداف برنامه توسعه هزاره سازمان ملل متحد انتخا شده است.
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بهترین راهاار ،تعدد فرزندان است؛ زیرا آنها هم همبازی خوبی برای یادیگر هستند و هیم در
خانه یک مهد واقعی و دلپذیر ایجاد میکنند.
تالش برای برطرف کردن نیازهای کاذبی که از نیازهای واقعی سبقت گرفتهاند ،سبب شده میادران
نیز در کنار پدران مشیوط به کار شوند و کمتر برای فرزندانشان وقت بگذارند .همهنیین اهمییت
دادن به دنباط کردن برخی سریاطها یا حضور در فضای مجازی نیز سبب شده آنها وقت کمتری
برای رسیدگی به فرزندانشان را داشته باشند .در حقیقت مادران امروز درگیر سبک زندگی غلیط و
نمیتهوا گتهت
اشتباهی شدهاند که سبب شده در مقابل فرزندانشان وقت کمتری داشته باشند .
دنیا رو به پیشرفت است ،ما را به عقب برنگردانید؛ زیرا علیرغم پیشرفت در بسییاری از هیزهیا،
در سبک زندگی عقبگرد داشتهایم .پیشرفت در سبک زندگی نشانههایی دارد که اصیلیتیرین آن،
خانوادههیای

احساس آرامش است .آیا شما در گذشته بیشتر احساس آرامش میکردید یا امروز؟
دیروز ثبات بیشتری داشتند یا خانوادههای امروز؟ آیا طالق عاطفی و رسمی در گذشیته و امیروز
با هم قابل مقایسه هستند؟ بیتردید امروزه سطح رفاه عمومی و و؛ع معیشیتی میردم نسیبت بیه
ُ
وقتکش است .باید سبک زندگی را عوض
گذشته به مراتب بهتر است ،اما سبک زندگی کنونی ،
کرد تا وقتها برکت پیدا کند .در سبک زندگی کنونی شخصیت اجتماعی ،معنا و مفهیوم اصییل
ملی و دینی خود را از دست داده است.
اگر هه تعداد بیشتر فرزندان ،وقت بیشتری نیز از مادر میگیرد؛ اما وقتهای زییادی را هیم بیرای
مادر به ارمیان میآورد .در سبک زندگی صحیح هر یک از فرزندان در امور زنیدگی ،در مراقبیت
از فرزندان دیگر و در کارهای خانه با والدین خود مشارکت میکردنید .بیه همیین دلییل بیود کیه
میشدند .در سبک زندگی امروز فرزنید،
جوانان بسیار زودتر از امروز برای اداره یک زندگی آماده 
دیگر همراه و وزیر پدر و مادر نیست .از همین روست که فرزند با وجود گذشت دو یا سه دهه از
عمرش ،نمیتواند حتی امور خودش را اداره کند؛ هه رسد به یک خانواده مستقل.
 .3سالمندی کشور ،فرصت یا تهدید؟

برای تشخیص درست ایناه پدیده سالمندی جمعیت ،فرصت است یا تهدید؛ باید نگاه درسیتی
به این پدیده داشت .در حاط حا؛ر بیش از  20درصد جوامع توسعه یافتیه را سیالمندان تشیایل
میدهند که در ساط  2025به بیش از  30درصید خواهید رسیید .ایین در حیالی اسیت کیه در
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کشورهای در حاط توسعه نیز به طور متوسط  7درصد جمعیت ،سالمند هستند کیه در طیی ایین
مدت ،به بیش از  17درصد خواهد رسید.
اگر هه مشال سالمندی در ایران اسالمی هنوز به صورت حاد نمایان نشده است ،امیا بیه دلییل
ساختار جمعیتی ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که در سیاطهیای آینیده ابعیاد ایین
مشال افزایش خواهد یافت و شاید بتوان آن را سونامی آینیده جمعیتیی اییران دانسیت .جمعییت
سالخورده کشور طی  30ساط ( )1355-85تقریبا  2/9برابر شده است .این مقییاس در منیاط
شهری کشور ،ههار برابر است .آمار سرشماری ساط  ،1385میزان افیراد بیاالی  65سیاط اییران
را 5/2درصد نشان داده و بیر اسیاس آخیرین سرشیماری در سیاط  ،1395حیدود  10درصید از
جمعیت را سالمندان باالی  60ساط تشایل دادهاند.

1

مشال سالمندی جمعیت ،تیییرات زیادی در سیمای مرگ و میر ،بیمیاری و نیاتوانی در دنییا بیه
وجود آورده است .بیه همیین دلییل سیازمان بهداشیت جهیانی در سیاط  ،1990شیعار سیاالنه
«سالمندی ،اورژانس جهانی» را سرلوحه تمامی کشورها قیرار داد و از تمیامی کشیورهای عضیو
درخواست نمود که اقدامات الزم را جهیت میدیریت پدییده سیالمندی در کشیور خیود شیروع
ً
نمایند .در ساط  2012مجددا هدف سازمان بهداشت جهانی بر مدیریت پدییده سیالمندی قیرار
گرفت و شعار آن ساط نیز «بهداشت و سالمندی» انتخا شد.
از یک سو سالمندان بیشترین مصرفکنندگان خدمات بهداشتی و اجتماعی هستند و روز بیه روز
به میزان این تقا؛ا ،افزوده خواهد شد و از سوی دیگر مسائل بهداشیتی میرتبط بیا سیالمندان بیا
ً
مسائل جوانان و میانساالن کامال متفاوت است .مصرف دارو در سالمندان بسیار بیاالتر از سیایر
گروهها بوده و بیشتر سالمندان از هند بیمیاری بیه طیور هیمزمیان رنیج مییبرنید .بیا توجیه بیه
خصوصیات افراد در این سن و وجود بیماریهای مختلیف ،آنهیا مجبیور هسیتند بیرای کنتیرط
مشاالتشان به هندین متخصص مراجعه نمایند .پرفشاری خون ،هیپرلیپیدمی 2،هیپرگلیسیمی،

3

هایآماریساشماریهای رسمی کشور از ساط  1365تا

 .1کلیه آمارهای ارائه شده بر اساس مقایسه نتایج داده
میراشد.
 1395
 .2هیپرلیپیدمی یا هایپرلیپوپروتئینما به معنی افزایش هربی خون است.
 .3هایپرگالیسمی به معنی افزایش قند خون است.
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کمکاری تیرویید ،پوکی استخوان ،آرتیروز ،افسیردگی ،ا؛یطرا  ،اخیتالط خیوا  ،مشیاالت
ادراری ،اختالط حافظه و آلزایمر و مشاالت تیذیهای ،از جملیه شیایعتیرین شیاایات بیمیاران
مراجعهکننده به کلینیک سالمندی است .سالمندان برای حل مشاالت پزشای خود مجبورند به
هندین متخصص و فوقتخصص مراجعه کنند و در نهایت ،در مصرف کردن مجموعه داروهیای
نسخه شده توسط هندین پزشک ،دهار مشال میشوند .به همین دلیل توجیه بیه مشیال هنید
دارویی ،در سالمندان بسیار حیائز اهمییت اسیت .بیر اسیاس آمیار بییش از  20درصید از کیل
سالمندان ،توانایی الزم برای انجام امور شخصی خود مانند غذا خوردن ،دستشویی رفتن ،حمیام
و انجام نظافت شخصی ،خرید مواد غذایی و دارو ،انجام امیور منیزط و تعیوی

لبیاس خیود را

ندارند .در دوره سالمندی ممان است شخص به دلیل محدودیتهای مربوط به تییییرات پییری
برای رفع نیازهای اساسی به کمکهای جدی دیگران نیاز داشته باشد.
بر اساس بررسیهای صورت گرفته ،شمار سیالخوردگان اییران در سیاط  1420بیه بییش از 26
میلیون و نسبت آن به کل جمعیت به بیش از  24درصد خواهد رسید .رشد جمعیت سیالمند در
ایران در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور و پیشبینیی افیزایش تعیداد و سیهم سیالخوردگان در
ساطهای آتی توجه بسیاری از صاحبنظران را جلب کیرده و ظهیور هنیین پدییدهای مسیئولیت
سنگین رسیدگی به این جمعیت و لزوم برنامهریزی آیندهنگرانه برای کنترط مسائل مربوط بیه ایین
گروه از جمعیت را مورد ت کید قرار داده است .مطالعات جمعیتشناسان نشان میدهید اییران در
آستانه ورود به سالمندی جمعیت است و تا ساط  ،1405جمعیت سالمندان کشیور بییش از 96
درصد رشد خواهد داشت و تعداد سالمندان به حدود 10میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
پژوهیهایجمعیت،اگر کاهش باروری در ایران با همین روند پیش برود ،تیا 30

بر اساس آینده
ساط آینده جمعیت سالمند کشور ما مانند ژاپن خواهد شید .پدییده سیالمندی زمیانی تبیدیل بیه
بحران میشود که سالمند توان کار کردن و ت مین معاش را نداشته باشید و از هییچ منبیع دیگیری
همچون بیمهها نیز حمایت نشود .به این ترتیب فرد سالمند به زیر خط فقر رفته و به علت آناه از
نظر جسمی نیز توان مناسبی ندارد ،توانایی مراقبت از خود را نیز از دسیت خواهید داد .در هنیین
شرایطی اگر فرد پوط داشته باشد ،هزینه درمانی خود را ت مین میکند؛ اما اگر پوط نداشیته باشید،
بر مشاالت وی افزوده میشود و او دهار مسائل متعددی خواهد شد .بنیابراین اگیر خیانوادههیا
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نتوانند از سالمندان خود حمایت کنند ،آنها دهیار رهاشیدگی شیده و بیه ایین ترتییب بیا پدییده
رهاشیدگی سیالمندان در جامعیه نییز مواجیه خیواهیم شید .ایین امیر نیازمنید تعهید سیاسیی و
برنامهریزی قوی برای اجرای اصالحات الزم و مشارکت همه دولتهیا ،جامعیه میدنی ،جوامیع
محلی ،خانوادهها و خود سالمندان است.
با این شرایط پیشبینی میشود از ساط  2050به بعد ،نسبت جمعیت سالمندی در ایران به بییش
از  30درصد خواهد رسید که از متوسط جهانی بیشتر بوده و شیرایط جدییدی در کشیور شیال
خواهد گرفت و این شرایط به دلیل نداشتن برنامهریزی و سیاسگذاریهیای میدون ،بیرای کشیور
خطرناک و بحرانساز خواهد شد .حاط باید اندیشید آیا پدیده سیالمندی جمعییت بیرای کشیور
فرصت است یا تهدید؟ سیاستگذاران و مسئولین کشور هه رسیالت خطییری دربیاره تحیوالت
ساختارهای جمعیتی کشور به عهده دارند؟
 .4چند بچه کافی است؟

وقتی صحبت از تعداد فرزندان میشود ،در ذهن بیشیتر ایرانییان شیعار «دو بچیه کیافی اسیت»
خود والدین هستند که تصمیم میگیرنید هنید فرزنید داشیته باشیند و
یادآور میشود .اگرهه این ِ
کس دیگری نمیتواند برای آنها تصمیم بگیرد؛ اما نگاهی به تاریخچه بح کنترط جمعییت در
کشور ،گویای آن است که والدین افزون بر شرایط خودشان ،باید به آینده فرزندان و کشورشان نیز
بیاندیشند.
در ساط  ،1365متوسط شاخص نرخ باروری یعنی تعداد فرزندان هر مادر حدود  6/5فرزند بیود
که از ساط  1364این شاخص به مرور سیر کاهشی خود را آغاز کرده بود و اکنون بر اساس نتایج
سرشماری ساط  ،1395به  1/8فرزند رسیده است .نرخ رشد جمعییت 1،در سیاط  1365حیدود

 3/9درصد بوده است که در ساط  ،1395به طور متوسط به  1/24درصد رسیده است .بر اساس
نظر جمعیتشناسان ،اگر رواط این شاخصها به همین صورت کیاهش یابید ،حیدود  30سیاط
آینده نرخ رشد جمعیت به صفر رسیده و تداوم آن میتوانید کشیور را بیه رشید منفیی جمعییت و
 .1نرخ رشد جمعیت ،درصد تیییر در جمعیت انسان در بازهای از زمان است .مدط رشد مالتوس و مدط لجستیک،
نمونههایی از مدطهای ساده برای رشد جمعیت هستند.
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کاهش جمعیت هم برساند 1.حاط با توجه به ایناه نرخ باروری جانشیینی 2در اییران حیدود 2/2
است یا به عبارت دیگر هر زن باید  2/2فرزند به دنیا بیاورد تا پیس از دو نسیل ،جمعییت کشیور
ثابت و بدون تیییر باقی بماند و با توجه به ایناه نرخ حوادث و مرگ و میر و ناباروریهیا در اییران
باالتر از نرم جهانی است ،توصیه کارشناسان و صاحبنظران این است کیه بیرای برخیورداری از
یک جمعیت پویا و در حاط رشد پایدار و خانواده کامل و شاد و پیشیگیری از بیروز بحیرانهیای
خانوادگی و اجتماعی ،توصیه میشود هر زوج حداقل  4فرزند به دنیا بیاورند.
 .5فرزندآوری ،بعد از تأمين آتيه فرزندان!

شاید این سؤاط مطرح شود که با توجه به شرایط اقتصادی موجود ،آیا بهتر نیست که زوجین پیس
از ت مین کامل آتیه مالی و اقتصادی برای خیود و فرزندانشیان ،اقیدام بیه فرزنیدآوری نماینید؟ در
پاسخ به این سؤاط باید هند ناته را یادآور شد:
 .1هرا ما باید به این اندازه از مفاهیم و مبانی دینی خودمان فاصله بگییریم؟ اگیر پیشینیان فرزنید
بیشتری میآوردند ،به این دلیل بود که پسانداز میالی بیشیتری داشیتند ییا اینایه اعتقادشیان بیه
رزاقیت خداوند بیشتر بود؟ اگر ما امروزه به جهت تیرس از مسیائل اقتصیادی از فرزنیددار شیدن
جلوگیری میکنیم ،در صدر اسالم نیز برخی از ترس فقر فرزندان خود را به قتل میرساندند .اگیر
هه میان جلوگیری از فرزنددار شدن و کشتن فرزند تفاوت زییادی وجیود دارد ،امیا دلییل هیر دو

َ َ ْ ُُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ
یای است .خداوند در سوره اسراء میفرمایدَ « :و ال تقتلوا أ ْوال َدك ْْ خَّ َیة ِإ ْم ٍق ن ْحـن ن ْـرزق ُه ْْ َو
َّ ُ ْ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ً َ ً
یرا 3:هرگز فرزندان خود را از ترس فقر به قتیل مرسیانید کیه میا رازق
ِإیاكْ ِإن قتلهْ كان ِخنأ ك ِب

آنها و شما هستیم ،زیرا این قتیل فرزنیدان بسییار گنیاه بزرگیی اسیت» .در روایتیی آمیده اسیت
شخصی به نام بار بن صالح در نامهای به امام موسی کاظم

نوشت« :پنج سیاط اسیت کیه از

 .1کلیه آمارهای ارائه شده بر اساس مقایسه نتایج دادههای آماری سرشماریهای رسمی کشور از ساط  1365تا
میباشد.
 1395
 .2نرخ جایگزینی جمعیت ،میزانی از نرخ باروری است که منجر به جبران جمعیت درگذشته با جمعیت جدید
میشود .در کشورهای توسعهیافته ،این نرخ  2/1و در کشورهای در حاط توسعه حدود  2/4است .در سطح جهانی،
میانگین نرخ جایگزینی  2/2فرزند به ازای هر زن است که در صورت تحق این نرخ ،جمعیت جهان در رشد
جمعیت صفر باقی میماند.
 .3اسراء.31 :

پاسخ به مهمترين شبهات افزايش جمعيت و فرزندآوری 341 

آمدن فرزند جلوگیری میکنم؛ هرا که همسرم از فرزنددار شدن کراهت دارد و میگویید از آنجیا
که ما فقیریم ،اداره فرزندان کار دشواری خواهد بود» .حضرت در جوا وی نوشت« :بیه دنبیاط
فرزند باش که خداوند عزوجل روزی آنها را میدهد».

1

 .2با دقت در تیییرات فاحش در سبک زندگی مصرفگرا و رفاهطلب امروزی و با توجه به شییوع
گسییترده توقعییات و انتظییارات کییاذ از سییطح برخییورداری مییادی ،بییه نظییر میییرسیید سییطح
ر؛ایتبخش از ت مین آتیه فرزندان هیچگاه برای والدین قابل دستیابی نخواهد بود؛ بیهویژه اینایه
سطح توقعات از زندگی مطلو نیز ثابت نبوده و همواره در حاط تیییر است .باید دانست تربییت
صحیح در محیطی محق خواهد شد که شرایط واقعی و منطب بر واقعیتهای اجتماعی شیال
ً
گرفته باشد و اگر فرزندی در شرایط تصنعی و رفاهزده ساخته دست والدینش رشد کند ،قطعیا بیه
مح

ورود به اجتماع ،دهار تضادها و معضالت بسیاری خواهد شد.

 .3باید دانست فرصت فرزندآوری ،یک فرصت محدود است که با توجه به الگوی افیزایش سین
اینگونههنیسهتههه
ازدواج در شرایط کنونی ،این فرصت نیز محدودتر و کمتر میشود.رنهارااین 
والدینرتوانندفازندآوریرارههامیزا دلخواهرهتهأخیاانداختههودر هیر فرصیت مقتضیی کیه
بخواهند ،فرزنددار شوند .رشد اقتصادی و توسعه مالی خانواده تیا پاییان عمیر مماین و مقیدور
است ،اما فرزندآوری همیشه مقدور نیست .هه بسا خیانوادهههاییهههپهزازسهالیا طهو نی
پیشرفت اقتصادی را به دست آوردهاند،ولیدرسنینسالمندیرهاانبهوهیازثهاوتاندوختههو
ردو فازند،ازریفازندیوتنهاییپشیما شدهاند؛درحهالیهههایهنپشهیمانیدیگهاسهودی
ندارد.
ناته قابل ت مل دیگر ایناه انسان در دوران جوانی ،برای بلوغ و تاامل شخصییتی و روحیی خیود
نیازمندموهبتفازندوایتاینقشپدریومادریاستههتبییناینموضوع،مجالمتصهلی را
میطلبد؛ هرا که بخش مهمی از تاامیل شخصییت زوجیین ،زمیانی محقی مییشیود کیه در
موقعیت والدینی قرار گرفته باشند .بنابرایناستدالط «اوط ت مین آتیه و بعید فرزنیدآوری» بیا هییچ
یک از مبانی تحلیل واقعی ،سازگار و مقبوط نخواهد بود.

 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،6

.3
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 .6سقط ،راهکاری برای خالصی هميشگی!

مت سفانه یای از گناهان کبیره و شایع در جامعه ،سقط جنین است .مردم بدون توجه به عقوبیات
دنیوی و اخروی این گناه که در حقیقت همان قتل نفیس اسیت ،بیه ایین جناییت بیزرگ دسیت
میزنند .با وجود ایناه درباره آمار سقط جنین در ایران دادههای متفیاوتیی منتشیر مییشیود ،امیا
بدیهی است که افزون بر سقطهای غیرعمدی و غیرانتخابی ،ساالنه بیش از سیصد و پنجاه هیزار
سقط عمدی و انتخابی در کشور انجام میشیود .از ایین تعیداد حیدود دوازده هیزار میورد دارای
مجوز پزشای قانونی و ما بقی به صورت غیر قانونی است .بیش از نود و پنج درصد سیقطهیای
غیرقانونی هم توسط والدین شرعی و با توصیههای پزشای و یا به تشخیص خیود والیدین انجیام
میشود و در مظان نامشروع بودن نیستند.

1

سقط جنین ،حرام و از گناهان کبیره است و مرتاب آن باید توبه کند و کفاره (دو ماه روزه متوالی)
دارد .جنین از وقتی که در رحم قرار میگیرد ،به مدت  40روز نطفه است و دیۀ اسقاط آن در ایین
مدت 20 ،مثقاط شرعی طالی ساهدار است که هر مثقاط ،هیجده نخود میباشد .پس از آن 40
روز علقه ،یعنی خون بسته شده است و دیۀ آن  40مثقاط است .پس از  40روز مضیه یعنیی پیارۀ
گوشتی است که دیۀ آن 60 ،مثقاط است .پس از آن استخوانبندی شیال میگییرد و دییۀ آن80 ،
مثقاط است .سپس گوشت روییده و صورتبندی میشود و دیۀ آن 100 ،مثقاط است و همین که
روح در آن دمیده شد ،هنانچه پسر باشد ،دیۀ او هزار مثقاط و اگر دختر باشد 500 ،مثقاط شیرعی
طالی ساهدار است؛ ولی در جنینی که روح دمیده شده ،کفاره قتل بر او واجب است.

2

حضرت آیت الله خامنهای در این باره میفرماید:

ً
سقط جنین شرعا حرام است و در هیچ حالتی جایز نبوده و توبیه جیدی از آن الزم اسیت و
باید دیه سقط جنین پرداخت شود که اگر علقه باشد ،دیه آن ههل دینار است و اگیر مضییه
باشد ،شصت دینار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد ،هشتاد دینیار اسیت و دییه بیه
وارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت میشود ،ولی وارثیی کیه مباشیر سیقط جنیین

 .1پیمایش زندگی خانوادگی در ایران ،جهاد دانشگاهی واحد البرز.1397 ،
 .2لنارانی ،محمد فا؛ل موحدی ،جامع المسائل ،ج،1

.515
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بوده ،از آن سهمی ندارد .دینار شرعی ،معادط ساه طال بیه وزن ییک مثقیاط شیرعی (3/ 6
گرم) میباشد و قیمت آن را میتوان از بازار به دست آورد.

1

از منظر پزشای ،اگر سقط جنین به طور غیر ارادی و خود به خود صورت گیرد ،عار؛ه جسیمی
شدیدی به همراه ندارد و فرآیندی طبیعی است که در بارداری نیاموف پییش مییآیید؛ امیا سیقط
عمدی جنین با استفاده از دارو یا دیگر مواد یا اعماط جراحی ،خطیرات جیدی را بیرای سیالمتی
مادر به همراه دارد .امروزه آمار سقط جنین عمیدی رو بیه افیزایش اسیت و زنیان سیقط جنیین را
بهترین و آسانترین راه ،برای پیشگیری از تولد نوزادان ناخواسته مییداننید؛ در صیورتی کیه ایین
عمل خطرات و عوارض متعددی را به دنباط خواهد داشت.
بخشی از عوارض مهم مرتبط با سقط عمدی جنین که عناوینی مانند سقط جنایی ،سقط پرخطر
یا سقط حرام و غیرقانونی دارد ،عبارت است از:

2

 مرگ :سقط میتوانید منجیر بیه میرگ میادر شیود .بنیا بیر تحقیقیات ،احتمیاط میرگ زنیان دربارداریهایی که به سقط جنین ختم میشود تا  7درصد افزایش پیدا میکنید .همچنیین احتمیاط
خودکشی در زنانی که به سقط جنین عمدی اقدام میکنند ،شش برابر بیشتر از سایر زنیان اسیت.
از دست دادن فرزند اگر هه به صورت عمدی باشد ،بر روحیه بیشتر زنان تی ثیر منفیی گذاشیته و
احتماط ابتال به افسردگی و برخی بیماریهای روحی افزایش مییابید .ایین سیقطهیای پرخطیر
ساالنه  80هزار زن را در دنیا به کام مرگ میکشد 90 .درصد از این تعداد مرگهیا در کشیورهای
در حاط توسعه مانند کشور ما رخ میدهد.

ً
 سرطان سینه :با سقط جنین ،خطر سرطان سینه تقریبا دو برابر میشود. -سرطان رحم ،تخمدان و کبد :افزایش خطر ابتال به سرطان کبید و تخمیدان نییز بیا سیقطهیای

منفرد یا متعدد گزارش شده است .زنانی که حتی یک بار سقط انجام دادهاند در مقایسه بیا زنـانی
که سقط انجام ندادهاند ،بیشتر دهار سرطان رحم میشوند.
 سوراخ شدن رحم 2 :تا  3درصد زنانی که سقط جنین میکنند ،در معرض خطر سوراخ شیدنرحم قرار دارنید .بسییاری از ایین جراحیات تشیخیص داده نشیده و درمیان نمییشیوند .خطیر
 .1استفتاء از دفتر معظم له.
 .2صالح قاسمی ،یک نانآور بیشتر،

.185
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سوراخشدگی رحم برای زنانی که هنگام سقط بیهوشی عمومی داشتهاند ،افزایش مییابد .آسییب
رحم ممان است باع بروز عوارض قابل توجهی در بارداریهای بعدی گردد و حتیی نییاز بیه
هیسترکتومی (خارج کردن رحم از بدن) شود که خیود ،تعیدادی از عیوارض دیگیر ماننید پیوکی
استخوان را به دنباط دارد.
 پارگی رحم :پارگیهای دهانه رحم ،در حداقل  2درصید سیقطهیا رخ مییدهید .پیارگیهیایکوهکتر نیز که درمان نمی شوند ،در درازمدت به تخریب سیسیتم بیاروری منجیر مییشیوند.
خطر تخریب رحم در سقطهای سه ماهه دوم بارداری ،بسیار بیشتر میگردد.
 جفت سر راهی :سقط جنین ،خطر جفت سر راهیی (پیایین آمیدن جفیت در رحیم میادر) دربارداریهای بعدی را  7تا 15برابر بیشتر میکند که خود ،تهدیدکننده زندگی مادر است.
 نوزادان معلول در بارداریهای بعدی :سقط جنین با تخریب رحم همراه است که خطیر زایمیانزودرس ،عوارض زایمان و تشایل غیر طبیعی جفت در بارداریهای بعدی را افزایش مییدهید.
این عوارض از جمله علل معلولیت نوزادان بعدی است.
 حاملگی خارج از رحم :سقط به طور ویژه ،احتماط حیاملگیهیای خیارج از رحیم را افیزایشمیدهد که خود ،تهدیدکننده زندگی مادر بوده و ممان است منجر به نازایی گردد.
 بیماریهای التهابی لگن :این بیماریها ممان است به افزایش خطر حاملگی نابهجا و کیاهشباروری منجر گردد 23 .درصد از زنان پس از سقط ،دهار بیماریهای التهابی لگن میشوند.
حاط باید پرسید آیا سقط جنین که بنا بر آیات قرآن کریم مصداق دقی قتل نفس است ،مییتوانید
باع راحتی و خالصی والدین باشد؟
فهرست منابع
کتابها

 .1جهاد دانشگاهی؛ پیمایش زندگی خانوادگی در ایران1397 ،ش.
 .2قاسمی ،صالح؛ یک نانآور بیشتر ،تهران :نشر خیزش نو1397 ،ش.
 .3کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تحقیی  :علیی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ هیا
ههارم ،تهران :دار الاتب اإلسالمیة 1407 ،ق.
 .4لنارانی ،محمد فا؛ل موحدی ،جامع المسائل ،قم :انتشارات امیر قلم ،ها یازدهم.
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