


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سرّه( )قدسخمینی امام

 فالن  گویندنمى ،«طورند این روحانیین» گویند:مى بگذارد کج را پایش روحانى یک اگر
 کاله است شده وضع اآل  طور این بکند، خطایى یک نخواسته، خداى روحانى یک اگر آدم...
 را پایش اگر یکى که است بزرگى یتمسئول یک مسئولیت، .اندجورى این روحانیو  گویندمى
 حسالاب اسالنم روحانیالت پالاى بشالود، حساب خودش پاى که نیست طور این بگذارد غلط
 خالداى آقایا  شما و ما از که خطایى هر جهت این از است. اسنم روحانیت  شکست شود،مى

 دارد سالهمدر در کاله اىطلباله آ  حتى شود؛مى حساب همه پاى بکند... پیدا تحقق نخواسته،
 دیگرا  پاى شود،نمى حساب خودش پاى بکند خطایى یک که وقتى هم آ  خواند،مى درس
است. بزرگ بسیار مسئولیت کنند.مى حساب هم

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

 :(العالی ظله مد)یاسالم انقالب معظم رهبر

 خودما  گفتار منشأ به را مردم دل توانیممى چطور زندگى محیط و اجتماعى محیط در ما
 در و زنیممى حرف دنیوى شهوات مذمت  از هکدرحالی برانگیزیم؛ را آنها اعتماد و نیمک مطمئن
 و پالول باله سالررد دل مالذمت از نالیم کمالى عمالل دیگالرى طور خودما  ردهکن خداى عمل
 طالور مالا عمل اما بزنیم؛ حرف دنیوى هاىخواهىزیاده راه در رد کمجاهدت و رد کتکحر

 ذرگالزود اثالر  یا ند،کنمى اصنا اثر یا ند؟ کب اثر است نکمم چیزى چنین چطور باشد  دیگرى
 شالود.مى تبالدیل اثالر ضالد باله درسالت ما، ارک واقعیت  شفک با بعد هک ندکمى اثرى یا ند،کمى

.است مهم بسیار عمل بنابراین،
 5/66/6631 غان،مبلّ و روحانیان دیدار در بیانات
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 نخست سخن
گستر شب قدر زینت یافته و جاام  رمضان، بسان انگشتری، به خاتم مبارک و رحمت

داران راستین نهاده و تقاوا و پااکی  نمایی از معرفت و معنویت را بر دستان روزه جهان
را برای ایشان به ارمغان آورده و دست و پای شیاطین نفس از هر گونه آالیش دنیایی 

های این مااه باگر ، درآ آزادگای و  لحظه جن و انس را در بند کشیده است. لحظه
کند و توجه و اهتمام قولی و عملای باه قارآن  بندگی را در گوش جان آدمی نجوا می

و تااب هادایت گردد؛ بدان امید که این ک کریم را به تشنگان حق و حقیقت یادآور می
 اش یو انااوار آساامان دیااگوناااگون بااه درآ یها در عرصااه تیاااز مهجور رت،یبصاا
 گردد. میصراط مستق ندگانیجو بخش یروشن
 ،یاست تاا آدما یها دارد و فرصت مناسب ماه گرید انیدر م ییواال گاهیرمضان، جاماه 
و  یانانسا لیکند و صفحه دل را به فضاا یاله افتیحضور در ض ستهیرا شا شتنیخو
 .ردیاز کرامت و شرافت برگ نیآفر سعادت یا توشه دهد و ره نتیز یمعنو

فاضال و  ساندگانیاز نو یاست کاه باه همات گروها یمجموعه مقاالت ،رو اثر پیش
درآماده و  ریامجلس به رشته تحر 20 یرمضان ط مبارکمبلغان موفق به مناسبت ماه 

 یه رمضان، مباحث کااربرددر ما ساز حضرات معصومان انسان رهیس نییضمن تب
ساب  زنادگی اخالقای  م نماوده اسات.یترس یرا در منظر مبلّغان گرام یو گوناگون
، رزق و روزی در آیات و روایات، هنر خوب زیستن، عوامل حسارت معصومان

هاای شناسی فضاای مجاازی، راهدر قیامت، عبادت در سب  زندگی اسالمی، آسیب
احث بترین ممهای تقرب به خدا از مهقتصادی و راهپیشگیری از نیازهای غیر واقعی ا

 توشه است.این ره
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در  یدیاباا پارداختن باه مبالاب مهام و کل تالش شدهمجموعه،  نیا یساز آماده در
فاراهم  گیامبلغان عگبرای  یو قرآن یاز مباحث اسالم یا نهیموضوعات مختلف، گنج

 شاتریبسط ب ازمندیقاالت، نم نیشده در ا مبرح یها که سرفصل میاما اذعان دار ؛شود
مخاطباان  یو سبح علما ازیمحترم، با توجه به ن لغانتوسط مب تر یجگئ یها لیو تحل
   است.

در دفتر تبلیغاات اساالمی حاوزه علمیاه قام ی غگفتنی است معاونت فرهنگی و تبلی
دستاورهای انقالب،  اری از نعمتگگسپاآ صیانت و به منظورچهل سالگی انقالب، 

تبلیا   خوانی،اری همایش، مسابقه کتابگمختلف، مانند برگ هایبا فعالیت سعی نمود
گاامی هار چناد کوچا  در  1؛«انقالب چهل ساله» در فضای مجازی و تدوین کتاب

)مدظلاه در سال جاری، نیگ که از سوی رهبر معظام انقاالب اساالمی این زمینه بردارد.

حبان اندیشه و دولتمردان الزم اسات بر صانام گرفته است، « رونق تولید»، سال العاالی 
منویاات رهبار فرزاناه انقاالب را تبیااین و « روناق تولیااد»باه منظاور تحقاق شاعار 

دفتار تبلیغاات اساالمی معاونت فرهنگای و تبلیغای راهکارهای الزم را ارایه نمایند. 
سازی در زمینه تحقق این هدف را در دستور کار خاویش حوزه علمیه قم نیگ فرهنگ

رود ضامن تبیاین ساخنان مقاام معظام از مبلغان عگیگ انتظاار مایده است و قرار دا
رهبری، مخاطبان خویش را نسبت به تأثیر حمایت از کاالی ایرانی و مصارف کااالی 

   ، آگاه نمایند.«رونق تولید»ملی، در 
در پایان، ضامن تشاکر از نویساندگان فاضال ایان کتااب، از هماه کساانی کاه در 

ن دهاای آن صااادقانه تااالش نمودنااد، بااه ویااژه از زحمااات سااازی و ساااما آماااده
االسالم والمسلمین علی اکبر مؤمنی، رئیس محترم گروه تاأمین مناابت تبلیغای،  حجت

 .نمایم سپاسگگاری می

 

                                                           
 https://www.balagh.ir/content/11759 . جهت دریافت فایل کتاب ر.ک:1

 سعید روستاآزاد

 معاون فرهنگی و تبلیغی

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم



 

 

 

 «سازیپردازی و تمدنخودسازی، جامعه»گام دوم انقالب؛ مثلث 

 اشاره  

گاام دوم »پرافتخار یاد و  ۀعنوان چل انقالب به ۀاز چل )مدظله العالی رهبر معظم انقالب

و » ارائاه داد:« پاردازی وتمادن ساازیسازی، جامعهخود»مثلث  در قالبرا « انقالب

پُرافتخار را بادون خیانات  ۀانقالب پُرشکوه ملّت ایران، تنها انقالبی است که ی  چلّ 

ده هایش پشت سر نهاده و  از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کاربه آرمان

   1.«است شده  سازی تمّدن پردازی و خودسازی و جامعه ۀو این  وارد دّومین مرحل

انداز آینده انقالب را ترسیم نمودناد و راه رهبر فرزانه انقالب، با بیانیه گام دوم، چشم

بیانیاه گاام » و بررسای با تحلیلن دادند، جا دارد روشن انقالب را به نسل جوان نشا

ابعاد گونااگون آن باه جامعاه ارایاه شاود. در ایان نوشاتار باه تحلیال « دوم انقالب

 پردازیم.مختصری از این بیانیه می

 انقالب آفرین اصلی گام دومجوان، نقش
بادان « بگام دوم انقاال» درتنها نیست که رهبر فرزانه انقالب  ایگرایی پدیدهجوان 

 بعد از انقاالب توساط اماام راحال اشاره کرده باشد، این رویکرد قبل از انقالب و
هاا   شاما جاوان» امام از جوانان به عنوان عامل پیروزی انقالب یااد کارد: مبرح و

                                                           
 .بیانیه گام دوم انقالب .1

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
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رهبارمعظم  1«دیااردهکال یروز  را تحصاین پیا مان ...،یقدرتمند، شما جوان ها  باا
زیرا اینان بودند که موتور انقالب را  ؛داد بها نیگ به جوانان گام اول انقالب  انقالب در

های جواناان مجاهدت» جنگی صدام را متوقف نمودند: موتور به حرکت درآوردند و
بارادری و ایثاار  ۀهای سخت از جمله دفاع مقّدآ، با ذکار و دعاا و روحیادر میدان

 2«.رابر چشم همه نهادهمراه شد و ماجراهای صدر اسالم را زنده و نمایان در ب
کاه  ایگوناهبه جوان محوریات داد، باه « گام دوم انقالب» اما رهبر معظم انقالب در

زیرا تجربه چهل سال انقالب نشاان  هستند؛جوانان «گام دوم انقالب »مخاطب اصلی 
صاحنه  های جدی انقالب کم رنگ باودن حضاور جواناان درآسیب داد که یکی از

ترین عملیاات جنگای را چیدهیی که پانالقیت است. جوانخ های مدیریت، سیاست و
هاای عرصاه چارا در دسات یافتناد،موش  طراحی نمودند و نیگ به صنعت ساخت 

باودن جواناان، باه تجربههای کمبرخی به بهانه د.نرنگ نداشته باشمختلف حضور پر
تن تجرباه گارفگرایی باه معناای نادیادهجوانآنکه حال ، دهند میدان فعالیت نمی آنان

صاحبان تجربه نیست. براین اساآ باید مسایردوم انقاالب را فعااالن جاوان طای و 
اّماا راه » که مقام معظام رهباری فرماود:همچنان ؛داری نمایندکشتی انقالب را سکان

هاای بلناد نظاام جمهاوری ای از مسیر افتخارآمیگ به سوی آرماان شده فقط قبعه طی
ها نیست، بایاد باا  ه به گمان زیاد، به دشواری  گذشتهک این مسیر ۀاسالمی است. دنبال

هّمت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شاما جواناان طای شاود. مادیران جاوان، 
هاای سیاسای و میادانۀ هما کارگگاران جوان، اندیشمندان جوان، فّعااالن جاوان، در

ت و های دیان و اخاالق و معنویّا المللی و نیاگ در عرصاه اقتصادی و فرهنگی و بین
هاای ها و عبارت از تجربهو های خود را به زیر بار مسئولیّت دهند،  عدالت، باید شانه
   3«گذشته بهره گیرند

 شناخت گام اول انقالب؛ نردبان گام انقالب دوم

چهل ساله دوم توسط مقام معظم رهباری، باه  درکه منشور انقالب محقق شدن مفاد 

                                                           
 .203، ص3 ج ؛صحیفه امام؛ امام خمینی. 1
 .بیانیه گام دوم انقالب. 2
 همان.. 3
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است. باه « گام اول انقالب»تلگم شناخت نام گذاری شده است، مس« گام دوم انقالب»
نشاینی  عبارت دیگر انقالب اسالمی همانند ی  سال  که برای دوری از رذائال، چلّه

گیرد، اولین چلّه و اولین مرحله از سلوک را به پایان رساانده و اکناون  را در پیش می
  رفاات نقااس و دسااتیابی بااه کمااالی دیگاار و از طریااق  دوم را بااا هاادف ۀبایااد چلّاا
کند که موانت رو رهبر انقالب به جوانان توصیه میهایی نوین آغاز کند، از این ریاضت

احیاای معنویات  منادی وعاگت بااوری،استقالل، خود و دستاوردهای انقالب مانند
خاود یاا  ۀها را جگ باا تجربا عگیگان! نادانسته »...را بشناسند: « گام اول انقالب»دینی، 

تاوان دانسات. بسایاری از آنچاه را ماا دیاده و ان نمایدیگر ۀگوش سپردن به تجرب
های اساتوار در ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است... برای برداشتن گام آزموده

ها درآ گرفت؛ اگار از ایان راهبارد  آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه
تهدیادهای  ها به جای حقیقات خواهناد نشسات و آیناده ماوردغفلت شود، دروغ

ای قااوی، تحریااف و  ناشااناخته قاارار خواهااد گرفاات. دشاامنان انقااالب بااا انگیااگه
  1 «کنند...گذشته و حتّی زمان حال را دنبال می ۀپردازی دربار دروغ

 انقالب  مگام دو اخالق، دوبال گام اول و معنویت و

قاالب وفرامکانی است، چنانچاه رهبار معظام ان فرازمانیمعنویت واخالق از مفاهیم 
به ی  نسل و یا   ،... آزادی، اخالق، معنویّت، عدالت، استقالل...، هیچ ی »: فرمود

ای دیگار افاول کناد. هرگاگ  ای بدرخشاد و در دوره جامعه مربوط نیست تا در دوره
بر ایان  2«زده شوند. اندازهای مبارک دل توان مردمی را تصّور کرد که از این چشمنمی

گرایی نبود، ممکان باود انقاالب دچاار مشاکل اخالق اندیشی و اساآ اگر معنویت
رو  انقالب با موانت بسیاری، مانند جنگ تحمیلی، تحاریم... روباه چنانکهجدی شود؛ 

امدادهای غیبی دانست: معنویت و امام یکی از عوامل پیروزی و دوام انقالب را و شد
، و خدا  تبارک و دیگر قشرها قیام کردند، نهضت کردند و نترسیدند از هیچ چیگ»... 

اناد باه  ها  معنو  ما را رساانده ها را امداد کرد و به امدادها  غیبی و جلوه تعالی آن
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بیشاتر از هرزماانی نیااز باه « گاام دوم انقاالب »برای تردید بی. 1«.که آزاد شدیم این
که رسانه ضد اخالق چند برابر شده است، همچنان معنویت است، زیرا امروزه ابگار و

پیشارفته و فراگیار، امکاان بسایار  ای   ابگارهاای رساانه»معظام رهباری فرماود:  مقام
 اکناون های ضّد معنویّت و ضّد اخاالق نهااده اسات و همخبرناکی در اختیار کانون

باا  ،اناان و حتّای نونهااالنهای پاک جواناان و نوجوروزافگون دشمنان به دل تهاجم
معنویّات » ،همچنین ایشان فرمود: 2«بینیم. گیری از این ابگارها را به چشم خود می بهره

های فردی و اجتمااعی و نیااز اصالی ها و فّعالیّتحرکت ۀهم ۀدهند و اخالق، جهت
ساازد و جامعه است؛ بودن آنها، محیط زندگی را حتّی با کمبودهای ماّدی، بهشت می

.«آفریند ودن آن حتّی با برخورداری ماّدی، جهنّم مینب
3   

 سازی امید

امیدی را در شرایبی که بسیاری با برجسته کردن برخی از مشکالت اقتصادی روح نا
تأکیاد آیناده بر امیدواری نسابت باه « بیانیه گام دوم انقالب» می دمند، در جامعهدر 
توان جواناان آن  حاکم شد دیگر نمیای  زیرا وقتی روح نومیدی بر جامعه ؛استشده 

جامعه را مورد خباب قرار داد و درباره ی ساختن آینده با آنان ساخن گفات، ازایان 
 رو قرآن همواره امت اسالمی را به امیدواری فرا می خواند تا جایی که وعاده قبعای 

اوست کسی که رسول خود را به هادایت فرساتاد تاا بار »پیروزی اسالم می دهد: به 
 همچناین قارآن، 4.«ادیان عالم برتری دهد. هرچند مشرکان کراهت داشته باشاند همه

وا» مؤمنان را از حگن و اندوه که عامل تضعیف روحیه است برحذر می دارد: ُو َواَلَتهـن
ْؤِمُنیَن َواَلَتْحزَ ممو ُتو اأَلْعَلْوَنإنکو مو واَوأنتو ن نخساتی» ای فرمود:اّله خامنهحضرت آیت 5.«نو

هاا، هایچ  بینانه به آینده است. بدون این کلید هماه قفالتوصیه من امید و نگاه خوش
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هاای گویم ی  امید صاادق و متکای باه واقعیاتتوان برداشت. آن چه میگامی نمی
ای دشامن عینی است.در طول این چهل سال و اکنون همیشه سیاست تبلیغی و رسانه

مردم و حتی مسؤالن و مادیران ماا از آیناده سازی یوآأهای آن مترین برنامهو فعال
در خود و  ،گام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشیداست.... شما جوانان باید پیش

   1«دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید...

 سازآیندهجوانان 

ساازان از منظار رهبار انقاالب آیناده ساازان دارد.نیاز به آیناده ،روشن ۀساختن آیند
توانسات های جوان و انقالبی، خواهند  های بلند و انگیگهبا هّمت» که هستندوانانی ج

در پیشارفت مااّدی و را فعاال و اساتفاده کشاور   کم ایا استفاده یب هایتیّ )ظرفآنها 
تارین ظرفیّات امیادبخش  معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند، زیارا مهم

با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی اسات.  کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد
ماوج جمعیّتای ایجادشاده در  ۀسال که بخش مهّمی از آن نتیج  40جمعیّت جوان زیر

 51 ۀمیلیون نفر در سنین میان 23است، فرصت ارزشمندی برای کشور است.  30 ۀده
رای میلیون نفر دارای تحصیالت عالی... ثروت عظیمی با 54سالگی، نگدی  به  40و 

 2«تواند شدماّدی با آن مقایسه نمی ۀکشور است که هیچ اندوخت

 وانه علمی و پژوهشیتپش

و بادون  پژوهشی اسات وانه علمی وتنیاز به پش ،خالق جوان فعال و یدر کنار نیرو
  زیارا داناش،» ؛رساد نمایکشتی انقالب به ساحل نجات  ،پژوهشی پشتوانه علمی و
  کشور است. دنیای غرب به برکت دانش خاود عّگت و قدرت ی ۀآشکارترین وسیل

ساله فراهم کناد و باا وجاود   300بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت 
های اخالقی و اعتقادی، با تحمیل سب  زندگی غربای باه جوامات تهیدستی در بنیان

 مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصااد آنهاا را باه دسات گیارد. ماا باه عقب
کنیم، اّما مؤکّداً به نیااز کشاور سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمی
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ورزیم.. اکنون نگدیا  باه دو دهاه  دانش در میان خود اصرار می ۀبه جوشاندن چشم
است که رستاخیگ علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی غافلگیرکننده به پایش رفتاه 

شانگدهم در میان  ۀی ما در این مّدت که ما را به رتباست. دستاوردهای دانش و فنّاور
شگفتی ناظران جهانی اسات. اّماا آنچاه مان  ۀکشور جهان رسانید و مای 300بیش از 

اهّمیّتش فقط یا  آغااز باوده  ۀشده، با هم خواهم بگویم این است که این راه طیمی
 1.«.ها دست یابیم.. ههای دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّ  است. ما هنوز از قلّه

 یقدرت اقتصاد

 ؛ثباات اقتصاادی نیااز دارد به تقویت بنیه وی زمان دیگر از هربیش امروزه جامعه ما 
ترین ابگار جناگ دشمن نیگ از مهم زیرا ما در برابر جنگ نابرابر اقتصادی قرار داریم و

 اگار اقتصااد درسات مادیریت و یعنی معیشات ماردم وارد شاده اسات. اقتصادی،
ماردم در  وخواهاد شاد سازکارهای کاربردی اتخااذ نشاود، مشاکالت چناد برابار 

خوشاایند  «انقاالب گاام دوم» گیرند. ایان امار در رونادناهای اقتصادی قرار مینگت
گاذارد، از ها اثر مییشتر از همه چیگ در ارادهب عرصه معیشت، زیرا سختی در ؛نیست
نیااز باه مادیریت، « گاام دوم انقاالب»کند کاه انقالب توصیه می معظم رو رهبراین

 ۀاقتصاد یا  نقبا»رونق اقتصادی دارد:  اقتصاد مقاومتی، حمایت از کاالهای ایران و
ناپذیری و  قاّوت و عامال مهاّم سالبه ۀکننده است. اقتصاد قاوی، نقبا کلیدی  تعیین

و سالبه و  نفاوذ ساز  ضعف و زمینه ۀنفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقب
 2«.دخالت دشمنان است.

 انقالب  ۀزند شعارهای همیشه آرمان و

شاعارهای جهاانی مانناد اساتقالل، آزادی، معنویات،  انقالب اساالمی باا اهاداف و
« دوم انقاالبگام » شعار باید در ها ورو این آرمانکارآمدی دین به وجود آمد، از این

ساتون فقارات انقاالب را تشاکیل  هاا وزیرسااخت ،هالفهؤزیرا این م ؛نیگ ادامه یابد
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آن را مهندسای نماوده اسات، از ساوی  انقالب امام راحل دهند، که معمار کبیر می
مقاام معظام رهباری کاه گونه شعارها تاریخ مصرف ندارد، همان این اهداف و دیگر
ان طول عمار مفیاد و تااریخ مصارف فارض کارد، اّماا توچیگ می برای همه» :فرمود

مصارف و  شعارهای جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگگ بی
 1«عصرها با آن سرشته است. ۀزیرا فبرت بشر در هم ؛فایده نخواهند شد بی

 سازی تمدن

 گردیاد.می در ی  مقبت زمانی معیارهای تعریف شده از سوی شوروی و غرب ارائه
مقرارات  ها قوانین ومعیارهای آن امجبور بودند ب ،کشورهای وابسته به این دو قدرت

ها خاالف رهاا و مقارارت کشاوغیر این صاورت سیاسات خود را تببیق دهند، در
حقاوق  معیاار کارد ،شد، مثال حقوق بشری که غرب تعریف میمقرارت شناخته می

تفکر را به وجودآورد کاه حقاوق  ی این ادبیات وجهان بود، اما انقالب اسالم بشر در
انقاالب اساالمی تعریاف  روایان ریگی نموده است، ازبشرآن است که دین الهی پی

باه  جدید از آزادی و حقوق بشر ارائه داد که اماروزه ساخت ماورد توجاه گرفتاه و
عنوان تمدن نوین مبرح است، همان تمدنی که غرب را باه هاراآ انداختاه اسات، 

از سوی ساموئل هاانتینگتون مبارح « ها برخورد تمدن»تئوری  5992که در سال  چنان
 ا که به جهان پس از فروپاشی بلوک شرق نظار دارد اشد. هانتینگتون در نظریۀ خود 

و ا کارد.و بیش از همه به تمدن اساالمی تأکیاد  2ها سخن گفت. گیری تمدن از شکل
زیارا عصار  3ن تمادن را مهاار کناد؛ای ایا معتقد است که جهان غرب باید به گوناه

قببی آمریکا به سوی چندقببی در حرکت است و این ساختار باه زودی آشاکار  ت 
موشاه »و ممکن است در این تضاد، تمدن اساالم پیاروز شاود؛ از ایان رو  4شود می

های  آمریکا با همۀ توان نظامی و اقتصادی و اروپا با همۀ سیاسات»گوید:  می 5«بیجلین
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اند. این ی  واقعیات  و مرموز خود، توان مقابله با موج انتشار اسالم را نداشتهزیرکانه 
  1«.ای نه چندان دور، حرف اول را در جهان غرب خواهاد زد است که اسالم در آینده

پس انقالب ملّات ایاران، جهاان دوقببای آن روز را باه » معظم انقالب فرمود:رهبر 
ط و حاذف شاوروی و اقماارش و پدیاد قببی تبدیل کرد و سپس با سقو جهان سه
 ۀبرجساتۀ پدیاد« اسالم و استکبار»جدید  ۀهای جدید قدرت، تقابل دوگان آمدن قبب

انقالب اساالمی ایاران، باا قادرت و »...  .2«جهان معاصر و کانون توّجه جهانیان شد
ها را به رخ دنیا کشاید  ها را شکست؛ کهنگی کلیشه چوبارشکوه پا به میدان نهاد؛ چ

غارب  دشامنی  )شارق و آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود... یکی از آن دو کانونو 
وپنجه  دهناد، دساتنابود شده و دیگری با مشکالتی که خبر از نگدیکی احتضار مای

خبااب باه همچناین ایشاان 3«رودکند! و انقالب اسالمی همچنان به پیش مینرم می
رانگیگه از انقالب خود حراست کنیاد و شمایید که باید کارآزموده و پُ »جوانان فرمود: 

 یبارا یو آماادگ تماّدن ناوین اساالمی آن را هرچه بیشتر به آرمان بگرگش که ایجاد
 4«است، نگدی  کنید)ارواحنافداه  یه عظم تیوال دیطلوع خورش

 خبرنگاارهنگامی کاه  چنانکه دان اشاره نموده است،این همان تمدنی است که امام ب
ما معادلۀ جهاانی و معیارهاای : »  گونه پاسخ داداینامام  ،ال کردؤمریکایی از تمدن سآ

شاده تمام مسائل جهان سنجیده مای   ای که تا به حال به واسبۀ آناجتماعی و سیاسی
کاه در آن عادل را ماالک  ایامساخته   ایم. ما خود چارچوب جدیدیاست را شکسته

کنایم و بار هار ظاالمی مای   ایم. از هر عاادلی دفااعدفاع و ظلم را مالک حمله گرفته
سنگ را بنا خاواهیم گذاشات. امیاد اسات کساانی پیادا شاوند کاه    تازیم. ما این می

ها و شاوراها را بار ایان ملل و شورای امنیت و سایر سازمان   ساختمان بگر  سازمان
 5« بنا کنند. پایه
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 جاودانه  ستیزی، شعار استکبار

ناه شارقی، ناه غربای »انقالب اسالمی ایران نخستین نظام متکی بر اسالم و با شاعار 
باا اتکاال شرق و غرب برابر دو قدرت  منبقه ظهور کرد و در در« جمهوری اسالمی

شکساتن  به قدرت الیگال الهی و ملی ایستاد و آنان تمام قدرت خود را برای مهاار و
کار گرفتند ولی این انقالب آن چنان پیش رفت که امروز روسیه با قرار گارفتن ه آن ب
پردازد و آمریکا نیگ باا هماراه کاردن هماه آمریکا می با مقابله بهکنار نظام اسالمی در 

دانند به تنهایی قدرت مقابلاه چرا که می ؛خواهد نظام اسالمی را مهار کندکشورها می
در تمام ایان چهال » :فرمایدمیرو رهبر معظم انقالب ایناز  .مند را نداردبا ایران عگت
های متکبّار آن در مقابل دولت ۀناپذیری و هیبت الهی آن و گردن برافراشت سال، تسلیم

ایاران و ایرانای باویژه جواناان ایان مارز و باوم  ۀشد و مستکبر، خصوصیّت شناخته
 1«.رفته استشمار می به

شمسای، باه رهبار کبیار 5217تاب انقالب اسالمی در ساال  جهان با طلوع خورشید
زمین کاه سراسار جهاان، دچاار تحاولی شاگرف  ، نه تنها ایرانانقالب امام خمینی

و  .شکسات های زمانه را درهم ابرقدرت ۀبهمن، هیمن 33اّله  گردید. انفجار نور در یوم
گاذرد، شااهد باه باار  سال از پیروزی افتخارآفرین انقاالب اساالمی می 40این  که 

ای هستیم که با خون هگاران شهید آبیااری شاده و دساتاوردهای  طیبه ۀنشستن شجر
اشااره دستاورد کالن از برخی در اینجا به ارزشمندی را عاید مردم ایران نموده است. 

 شود: می
   ؛احیای اخالق و معنویتا 
 ؛گسترش باورهای دینی ا
 ؛احیای دین درجهان کارآمد دین و ا
 ؛استقال فرهنگی ا
 ؛استقالل سیاسی ا
   ؛رشد اقتصادی استقالل و ا
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   ؛استقالل و رشد نظامیا 
   ؛بهبود و رشد وضت سالمت و بهداشت ا
 ؛های نوین وعلمی دستیابی به فناوری ا
 ؛های خدماتی و توسعه صنعتی افگایش زیرساختا 
 ؛فقر زداییا 
 ؛گیری گفتمان فرهنگی وحدت شکلا 
 ؛رانی ا اسالمییابی ای هویت ا
 ؛ایجاد موج بیداری اسالمی ا
 ؛حمایت از مظلومان و مستضعفان ا
 ؛گرایش زنان به حجاب ا
 ؛بسط فرهنگ شهادت ا
   ؛ای امنیت ملی و منبقه ا

تر مسائوالن  بدیهی است، حفظ این دستاوردها، نیازمند به عگم ملی و تادبیر مناساب
 .  استی کشور و نیگ شناخت موانت پیش روی جمهوری اسالم

حفاظ دساتاوردهای انقاالب  رهبر انقالب فرزانه انقالب اسالمی، بارای اساتمرار و 
 .  نمودارائه ، منشوری برای آینده جمهوری اسالمی استرا که بیانیه گام دوم  ،اسالمی

رهبر معظم انقالب چله اول انقالب را، چلّۀ پُر افتخار دانست که وارد دّومین مرحلاۀ 
است، همچنین ایشان جوان، را آیناده  سازی شده  دازی و تمّدنپر خودسازی و جامعه

نقش آفرینان اصلی گام دوم انقالب خواند که از مسیر افتخارآمیگ باه ساوی  سازان و
البته حرکات باه ساوی اهاداف بلناد  های بلند جمهوری اسالمی حرکت کنند.آرمان

ت. مقاام معظام های گاام اول انقاالب اسا آسیب انقالب، مستلگم شناخت موفقیت و
باه  کید نماوده وأت رهبری در فرازهای دیگر از گام دوم انقالب به معنویت و اخالق،

 اخاالق ساخت و نماید که طی مسیر انقاالب بادون معنویات و جوانان سفارش می
باه ماردم و جواناان آیناده  «بیانیه گام دوم انقالب» دشوار است، همچنین رهبری در

 توانناد باا ساز انقالب خواناد کاه مایجوانان را آینده . ایشاندهد نوید میروشنی را 
ها آینده بهتری بسازند. رهبر انقالب معتقد است کاه  با استفاده از فرصت همت بلند و
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های علمای  البته ما در عرصه ساختن آینده کشور نیاز به پشتوانه علم و پژوهش دارد.
 کشور جهاان را 300بیش از نموده و رتبۀ شانگدهم در میان  یهای آوری پیشرفت فن و

بیانیاه دوم  رهبار انقاالب در های دانش جهان عقبیم. ایم. اما هنوز از قلّه کسب نموده
گیاری از،  بهارهرا به مردم  الن وؤمس معشیتی اشاره و انقالب به مشکالت اقتصادی و

 :فرماودو خواناد.  اقتصاد مقاومتی، حمایت از کاالهای ایران و رونق اقتصادی فرا مای
انقالب اساالمی باا اهاداف و شاعارهای جهاانی مانناد اساتقالل، آزادی، معنویات، 

« گام دوم انقاالب»ها و شعار باید در رو این آرمانکارآمدی دین به وجود آمد، از این
اشاره نموده غرب و شرق تمدن دو فرازی از بیانیه دوم به  ادامه یابد؛ رهبر انقالب در

نماوده ایجاد ها  در برابر این تمدن یتمدن جدیدسالمی اشود که انقالب  می آوریاد و
غرب، برنده و شااهد تمادن اساالمی خاواهیم باود رهبار  و مدر تقابل تمدن اسال و

 و« ناه شارقی، ناه غربای جمهاوری اساالمی»انقالب عقیده دارد که انقالب با شعار 
   .فظ شودد حیگام دوم نیگ این شعار جاویدانه با استکبار زدایی به وجود آمد در

 نتیجه

شاعارهای جهاانی، در جهان بود که باا  آغازگر عصر جدید ،پیروزی انقالب اسالمی
ایستادگی نماود و باا در برابر قلدران سو خود، از ی  زندۀ فبری، درخشان و همیشه

خواه جهان تبدیل شد های  مظلوم و آزادیاستکبار مبارزه کرد و به الگویی برای ملت
و  تیاامنی و نیاگ و عمران یو اقتصاد یاتیح یها رساختیز جادیا و از سوی دیگر با

ی، رساان و خدمت یمشاارکت مردما دنیباه اوج رساان، و رانیا یارض تیحفظ تمام
، برکات فراوانای بارای جامعه یو اخالق در فضا تیمعنو ریچشمگ شیافگاهمچنین 

م جمهاوری اساالمی جامعه به ارمغان آورده است. اما در گام دوم انقالب، باید از نظا
و دستاوردهای آن پاسداری نمود و برای پیشرفت این نظام از هایچ کوششای دریا  

های اساتوار در آیناده، برای برداشتن گامنورزید. براساآ دیدگاه مقام معظم رهبری، 
پشاتوانه ان و خالق جوان فعال و یروینو با استفاده از  باید گذشته را درست شناخت

هاای انقاالب، اهاداف نظاام مقادآ نیگ حفظ شعارها و آرمانی، و و پژوهش یعلم
 .جمهوری اسالمی را تحقق بخشید





 

 

 سبک زندگی اخالق معصومان
 
 
 
 

 در ماه رمضان عمل به سیرۀ معصومان ▪
فرحزادالّلهحبیباالسالموالمسلمینحجت

 علی نامؤمن امیراخالق خانوادگی در رفتار و گفتار  ▪
 محمدجوادرحمانیلمیناالسالموالمسحجت

 در سیرۀ اخالقی معصومان حلم ▪
 زادهرسولحسناالسالموالمسلمینحجت

 و سخاوت در سیرۀ معصومان انفاق ▪

 اکبرباقریعلیاالسالموالمسلمینحجت
 





 

 

 سبک زندگی اخالق معصومان

 در ماه رمضان  عمل به سیرۀ اهل بیت

 اشاره
 منینؤکردند. امیرالم م را برای ماه رمضان آماده میدر ماه شعبان مرد پیامبر اکرم

برای ما خببه خواند تاا ماردم را بارای مااه رمضاان  پیامبر خدا یفرماید: روز می
 :. حضرت فرمودآماده بکند

اس  » َها النَّ يُّ
َ
ه    أ ْقَبَل   ِإنَّ

َ
ْم   َقْد أ ِه   ِإَلْيك  ْحَمِة َو اْلَم   َشْهر  اللَّ وِ  َو ِباْلَبَرَكِة َو الرَّ له  ْفَضلل  الُُّّ

َ
ِه أ َو ِعْنَد اللَّ ْغِفَرِة َشْهٌر ه 

ه َياِلي َو َساَعات  ْفَضل  اللَّ
َ
اِم َو َلَياِليِه أ ْفَضل  اْْلَيَّ

َ
ه  أ ام  يَّ

َ
ای مردم! همانا ماه خادا » 1 :«أفضل الّسلاعا  أ

همراه با برکت و رحمت و آمرزش، به شما روی آورده است؛ ماهی که در ناگد خادا 
ها و سااعاتش،  هایش، برترین شب هاست. روزهایش، برترین روزها؛ شب ین ماهبرتر

 .«برترین ساعات است
مگر روزهای دیگر مال خدا نیست، ایام دیگر مال خدا شاید این سؤال مبرح شود که 

ای اسات،  ت ویاژهاعنایادر این مااه اما  ،روزهای دیگر هم مال خداستبله؛ نیست؟ 
ْمَته  » :ای پهن است فره ویژهای است، س های ویژه ساعت ْمَته  َو َكرَّ ْفَته    َو َهَذا َشْهٌر َعظَّ َو   َو َشلرَّ
ْلَته   و   َفضَّ ه   2«.َعَلى الُُّّ
کنناد، باا  گیرند، با خدا خلوت مای و خدا روزه می ها انسان به فرمان پیامبر میلیون
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کدام فرماناده  نند.ک از خوردن و آشامیدن امساک میها نفر  میلیون .گیرند خدا انس می
 قدر در عالم نفوذ پیدا کند؟ ایان واقعیات، دلیال بار حقانیات پیاامبر تواند این می

 کم  کند. به ما است. از خدا بخواهیم که ایمانمان را ثابت بدارد و 

 مراقبت از زبان

و اهال بیاتش  در غیار راه خادا و پیاامبر شو دل شاز زباناست که انسان حیف 
اعالء درجه بهشات را بارای خاود  ،تواند با ی  صلوات انسان میی وقت کند. استفاده

که در آن نه خیار  ای هدر دهد های بیهوده حرفحیف است که وقتش را با تهیه کند، 
َو » اناد: چناین سافارش کردهدر خببه شاعبانیه  ر آخرت است. پیامبریدنیا و نه خ

م ْلِسلَنَتك 
َ
وا أ ْم َو اْحَفظ  ْ َحاَمك 

َ
وا أ هایتاان را حفاظ  زبان در این ماه[ صله رحم کنید و»] 1:« ِصل 
 از پیاامبر یروایتادر کنتارل کنایم. را رفتارمان در این ماه ی  مقداری باید . «کنید

غیار گناهان  2.«روند بیشترین مردم به خاطر گناه و آفت زبان به جهنم می»آمده است: 
کسای کاه بخواهاد اگار خیلی در دسترآ نیستند یا وسایلشان فراهم نیسات. زبانی 

فراهم نیسات؛ اماا دروغ برایش ط یدزدی کند، شراب بخورد، زنا کند، همه وقت شرا
 وسایلش هم همیشه فراهم است. و و غیبت خرج ندارد

پرسای  که هر روز اعضاا و جاوارح انساان از همادیگر احاوال روایتی آمده استدر 
 گویند: اگر تاو ستید؟ آنها میشما چبور ه پرسد: میاعضا از دیگر زبان وقتی  .کنند می

همه ما حالمان خوب است. اگر ما را به جهنم و آتش نبری، حالمان خاوب  ،بگذاری
اعمالی که  دست و پا و گوشت و پوست بدن ما روز قیامت بر بنا بر آیات نیگ 3است.

فهمند. روز قیامت انساان  اینها شعور دارند و می؛ زیرا دهند شهادت می ،ایم انجام داده
ْمِلَم»گوید:  به اعضا و جوارحش می شما دیگر چرا علیاه مان شاهادت » 4 «:َعَلْیُاَشِهْدتو

هو»دهند:  جواب می «دهید؟ می االلَّ َُ ِذيَأْنَطَق َلَأْنَطَقالَّ خدایی که هماه چیاگ را » 5«:ء َشيکو
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   11در ماه رمضان   عمل به سیرة اهل بیت

 

 .«شهادت بدهیم آورد، ما را به زبان آورد تا علیه تو به زبان می

مقاداری ریاگ را تمیاگ  ،و بعضی از بگرگان اصحاب پیامبر ی آمده استتروایدر 
بارای »کنیاد؟ گفتناد:  گذاشتند. پرسیدند چرا این کاار را مای زبان می کردند و زیر می

آوردناد و  ها را در مای بود، سنگواجبی . اگر حرف «اینکه حرف زیاد و بیهوده نگنیم
ایان  من لجام دارد؛ یعنیؤمتند. انسان گذاش ن میادر دهدوباره گفتند؛ سپس  سخن می

زباان شاخس  ی آماده اساتروایتادر بگوید.  ،طور نیست که هر چه به زبانش آمد
 :گویاد مایسخن کند، بعد  سنجد و تفکر می یعنی اول می ؛عقلش است ، پشتحکیم

سنجد کاه  عاقل اول حرف را مینسان ا 1. «َوَ اَء ِلَسلاِنِه   اْْلَْحَمِق   ِلَسان  اْلَعاِقِل َوَ اَء َقْلِبِه َو َقْلب  »
آن را بیاان مشتمل بر آتش نباشد، راه جهنم نباشد، آزار و اذیات نداشاته باشاد، بعاد 

زند، بعاد  هایش را می منافق، دلش پشت زبانش است؛ یعنی اول حرففرد اما کند؛  می
 کند. فکر می

بناا بار نظار ایام.  های آسمانی و قرآن عمال کارده مان را نگه داریم، به کتاب اگر زبان
 وزن زبان خیلی کم است، اماا گنااهش خیلای زیااد اسات. پیاامبر خادا ،ماکح
م»فرماید:  می ْلِسَنَتك 

َ
وا أ شاود گفات؛  میرا نگفته  . حرف«زبانتان را نگاه دارید» 2:«َو اْحَفظ 

را شکستید یا غیبت کردیاد،  شو آبروی کسی را ریختید یا دلسخنی را گفتید اگر  اما
 ردنش مشکل است.درست ک

شاوند؛ اگار گنااه هام  گناه محساوب مای ،ها از حرفبسیاری  ی آمده است:روایتدر 
ِذیَن» :کند من هم کار لغو و بیهوده نمیؤاند و م و بیهوده نداشته باشند، لغو ـْمَوالَّ َعـِنهو

ون ْعِرضو ْغِومو ْؤمِ »در روایت دیگری درباره انسان مؤمن آمده است:  3«.اللَّ وٌٌ   ناْلم  ...  َمُّْلغ 
وٌ  ِبِفْكَرِته وٌ  َمْغم  وٌ  َصب  ه  َشك  باشاد، باه کاار بیهاوده  وقاتش پار اگر کسای واقعااً  4.« َوْقت 

کناد باه  تاب است که وقت نمیک قدر به فکر آخرت و حساب و من آنؤپردازد. م نمی
 کارهای بیهوده بپردازد. 
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و برای خود آتش جهنم فاراهم  تواند کفر بگوید و کافر بشود، معصیت بکند زبان می
، «الاله اال اّله محماد رساول اّله »به خدا و رسولش هم شهادت دهد: تواند  میاما کند؛ 
 تواند ذکر صلوات بگوید، قرآن بخواند، دعا بخواند. می

ما، ناوعی دخالات و فضاولی در کاار دیگاران اسات.  ۀهای روزمر بسیاری از حرف
فاالن کاس  کنیم؛ مثالً  به ما رببی ندارد، دخالت می زیاد در کارهایی کهبسیاری از ما 

 .چنان کرده استیا  چنین کردهدیگری  ؛جهیگیه دخترش را فالن مقدار داده

 صلواتفرستادن 

ْكَثَر ِفيِه   َمْن : »ستدر خببه شعبانیه فرموده ا پیامبر
َ
اَنله  َيلْوَم   ِمَن   أ ََ له  ِمي َل اللَّ ََلِة َعَليَّ َثقَّ الصَّ

ينَتِخفُّ ا ِِ در روزی صلوات بفرستد، خادای متعاال بسیار کسی که در این ماه » 1:« ْلَملَوا
   «.تر خواهد کرد میگان حسناتش را سنگینکه میگان حسنات خیلی سب  است، 

له  َعَللى  اْلِغَنلى َو اْلَفْقلر  َبْعلَد اْلَعلْرِ  »فرمایاد:  نیگ می حضرت علی ثروتمنادی و » 2: «اللَّ
دهیم،  اعمالی که در این دنیاا انجاام مای«. شدن بر خداست تنگدستی، پس از عرضه

وجود دارد یاا چیگی در میگان حسناتمان ؛ یا فقیرثروتمندیم  دهد که ما واقعاً  نشان می
 ها سب  است میگان حسنات اکثر انسان ،در خببه شعبانیه پیامبربنا بر فرمایش  نه.
دنیایش را آباد کناد؛ آنهاایی کاه  خواهد انسان فقط می زیادی با خود ندارند.چیگی  و

کنناد تاا میاگان حسناتشاان را  کنند، کنار کارشان ی  کاری هام مای خیلی تالش می
 سنگین کنند.

»فرماید:  خداوند می ـهو ُو ـْتَمواِزی ـاَمـْنَفتَّ َوَأمَّ راِضَیة  َوِفيِعیَشة  َفهو هو
ُو َلْتَمواِزی اَمْنَثقو َفَأمَّ

هو مُّ اگر کسی میگان عملش سنگین بود، در خوشی و رضاایت ر این آیه، بنا ب3«هاِوَیةَفأو
چناین اما اگر کسی میگان اعمالش سب  باشد، جایگاهش آتاش اسات.  .دائمی است

گذارناد؛  نمیصدر مجلس در خورد. حیوان را  سوزاندن میو به درد هیگم بودن کسی 
 برناد، آتاش میکاردن برای درسات هیگم را  برند. ها می در کنار کثافت طویلهبلکه به 
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فلسافه گذارناد.  جای خوب میدر اما گل و ریحان و گیاه را  ؛نفت را برای سوزاندن
ها را بایاد  خورند. بعضی به درد کجا میبفهمند که  این است این دنیابه ها  انسانآمدن 

باید مشت به دهانشاان کوبیاد. در قیامات هم ها را  حلوا در دهانشان گذاشت، بعضی
 جای خودش است.  کسی سر هر

 و هر زمانمکان  رابطه با خدا، در هر

توانناد مانناد  اسات؛ چاون نمی بی برکتشان  هایی که مسلمان نیستند، زندگی انسان
 یجاای، به کنیساه برونادباید برای عبادت ها  یهودیمسلمانان با خدا راز و نیاز کنند. 

. در حاالی کاه روندبه کلیسا ببرای عبادت باید هم ها  مسیحی .مخصوص مثل مسجد
و ا  اْْلَْ َ    َله    َو َجَعَل »فرماید:  می اکرمپیامبر   1«.َمْسِجدًا َو َطه 

توان عبادت کرد، مگر جاایی کاه  در همه جای زمین می خدا بنا بر فرمایش رسول
خادا  رفات.غصبی باشد و صاحبش راضی نباشد؛ البته بهتر این است که به مسااجد 

همه وقت و همه جا  .محل عبادت و سجده قرار داده است همه جای زمین را پاک و
 ، بدون اینکه بخواهید از قبال وقات بگیریاد. فاردیدرتوان با خدا راببه برقرار ک می
شش برای  .گفت: با ی  استاندار کار داشتیم، رفتیم نوبت بگیریم که صحبت کنیممی

که در هر مکاان و  ر استهای دین ما بر ادیان دیگ یکی از برتری دادندماه بعد نوبت 
تاوانیم باا  این فرصت را باید قدر بدانیم که هام ماا می توان عبادت کرد. هر زمان می

 مااخادا باا خوانیم،  میقرآن وقتی کند. صحبت میخدا صحبت کنیم و هم خدا با ما 
 کنیم. خوانیم، ما با خدا صحبت می وقتی دعا می و کندصحبت می

 اخالق نیکو

و عاقبات بخیار اسات صفات خوبی داشته باشد، قابل هادایت  که یغیر مسلمانفرد 
تار از  کافر با ساخاوت باه بهشات نگدیا »فرماید:  می منین علیؤشود. امیرالممی

تار از مسالمان باد  به بهشات نگدیا هم کافر خوش اخالق  2«.مسلمان بخیل است
ایان مااه که در کند برای کسی جواز ورود به بهشت صادر می پیامبراخالق است. 
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خاوش  ،جمت کنایمبیشتر حواسمان را کمی باید در این ی  ماه  .خوش اخالق باشد
بسایار عاقبت بخیری  زیرا  ؛اخالق و با گذشت باشیم، از خدا عاقبت بخیری بخواهیم

 مهم است.

دستغیب نقل کرده است در خراسان، عالم جلیل القدری به نام شایخ احماد  آیت اّله 
پرست به نام بهرام بود که انساان عگیاگ یگی ایشان ی  آتشکرد. در همسا زندگی می

پرست از بین رفت. شیخی پایش  همه سرمایه این آتشروزی و آبرومندی بوده است. 
خیلای و  ای اسات دیاده انسان مصیبت .این عالم آمد و گفت: بهرام همسایه شماست

هید. شایخ دلداری بدبه او بروید و به دیدارش شما  . خوب استاستکشیده سختی 
باا چناد نفار از روز بعد دهم.  ش میا روم و دلداری میبه دیدارش احمد گفت: فردا 

کرد عالم باگر  مسالمانان باه  هرگگ فکر نمی . این فرد کهرفتندبه دیدارش اطرافیان 
برایش خیلای مهام باود کاه عاالم آنها را خیلی تحویل گرفت و چون  ،دیدنش بیاید
 گذاشت و خواست برایشاانخیلی احترام  ، به ایشانهدیدنش آمده ها ب بگر  مسلمان
دستش را گرفت و گفت: ما نیامادیم کاه بارای  عالم بگرگوار فوراً  . آننهار آماده کند

بارای چاه باه  آن مرد پرسید:بدهیم. دلداری آمدیم به شما  ،شما دردسر درست کنیم
تجاره شما غارت شده که تمام مال ال اند به ما خبر دادهگفت: عالم  ؟من دلداری بدهید

یاد باه مان ا هآمد ،گفت: شما به خاطر اینکه ثروتم از بین رفتهآن مرد با تعجب است. 
که دزدی نکردم، را شاکرم من خدا  .دلداری و تسلی ندارداین مسئله دلداری بدهید؟ 

اگار الحماداّله  .که ظالم نشادم، مظلاوم شادم مکراخدا را ش ؛مالم دزدیده شده است
خادا را شاکر  .ها هستند که خانه هام ندارناد خیلی؛ خانه دارمن رفته، اما ثروتم از بی

کنم که این آفت به مالم خورده، به دینم نخورده اسات، بادنم ساالم اسات، دیانم  می
ایان  ؛ چاونمنقلاب شادهاای ایان مارد  بر اثار حرفاین عالم بگرگوار  سالم است.

فهام و درک و شاعور چباور  شما با ایان ؛ لذا پرسید:هاست ها مال ما مسلمان حرف
آتش گرماا دارد، روشانی دارد،  .پرستید؟ گفت: آتش از عناصر اربعه است آتش را می

گفات:  از فرصت استفاده کرد و باا او صاحبت کارد.م فهم دارد، شعور دارد. این عال  
بندیم و به طارف  هایمان را به هم می تو االن دست آتش کی فهم و شعور دارد؟ من و

پرست نباودم،  ای، من هم ی  عمری آتش پرست بوده تو ی  عمرآتش .مبری آتش می
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دو را  ساوزاند یاا دسات هار سوزاند و دست تاو را نمای ببینیم فقط دست من را می
پرستم که روز قیامات مان را نساوزاند.  پرست گفت: من آتش را می سوزاند. آتش می

ایجاد کرده است، فهم  عالم گفت: آتش فهم و شعور ندارد، آن خدایی که این آتش را
گویید، من تا حااال گماراه باودم و اشاتباه  گفت: راست می پرست آتشو شعور دارد. 

اش را  علات گریاه گریسات.عاالم منقلاب شاد و  . سپس شهادتین را گفتکردم می
پرسات  آتاش بهرام ی  عمار .ترسم که عاقبت بخیر نباشم گفت: از این میپرسیدند، 

 ام و آخر کار پایم بلرزد.  . نکند من ی  عمر مسلمان بودهبود و حاال عاقبت بخیر شد
کند. چنانکاه یا  فارد  فهمد. چنین فردی نجات پیدا می گاه کسی کافر است، اما می

از کفر خاارج او  او اظهار همدردی بمسلمان عالم ی  پرست به خاطر سر زدن  آتش
 بودیم. به قول یکی پرست پرست یا آتش ش  ما هم یا بت بینبود،  اگر پیامبرشد. 

در بفرساتید. صالوات بار محماد و آل محماد  ،چه خوبی کاه دیدیاد از بگرگان، هر
ْم   ِإْن »خوانیم:  زیارت جامعه کبیره می ْنلت  ِكَر اْلَخْير  ك  َلله    ذ  وَّ

َ
ْصلَله    أ

َ
َواو  َو   َو أ

ْ
َو َفْرَعله  َو َمْعِدَنله  َو َملَ

ْنَتَهاو به برکات ... ماز، روزه، عبادت، ذکر، قرآن، دعا و نیعنی هر چه داریم اعم از  1؛« م 
 .را حفظ کردند و اهل بیتش است که راه پیامبر پیامبر

 ؛اگار کاافر هام باشاداست، حتی همسایه های اخالق نیکو، احترام به  یکی از شاخه
اگار ایان باید به او احترام گذاشت. افر هم باشد، ک مهمان ولو ماست.چون در جوار 
معجاگه ایان شود.  میاسالم همه دنیا جذب در جامعه اجرایی شود، الم دستورات اس

 پیاامبروجاود حقیقت  کنیم، ولی ریشه اسالم و عمل نمیاست که ما به آن اسالم 
سایره  شاوند. اگار باز هم مردم به طارف اساالم کشایده مای کهمحکم است  قدر آن

این است که  پیامبر سیرهشوند.  میدوستدارش همه  ،برای دنیا بیان شود پیامبر
او را حفاظ  د، احترامینشین شد هم اگر با ی  یهودی هم مسافرت رفتید و فرماید می
وِدٌي   َجاَلَسَك   ِإْن » :کنید ْحِسْن   َيه 

َ
َجاَلَسلَته    َفَ همه وجودت نشین شدی،  هممن ؤبا میعنی  2.«م 

شاد، کااری نشاینت  هامو همسفرت یا ات  من همسایهؤغیر ماگر را فدایش کن؛ اما 
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 نکن که از اسالم و مسلمان زده شود.

آنهاایی کاه در به همه  !ای به مال  اشتر فرمود: ای مال  در نامه منین علیؤامیرالم
اس  »دینی که دارند.  هر ؛مصر تحت حکومت تو هستند، محبت کن ماردم  1؛« ِصْنَفان  النَّ

ٌخ »اند:  دو دسته
َ
ا أ يِن   ِفي  َلَك   ِإمَّ من و بارادر دینای ؤم دستهی  2؛« اْلَخْلق  ِفي  ا َنِظيٌر َلَك َو ِإمَّ   الدِّ

چه  اگر .چند مسلمان نباشند هر ؛آنها هم انسانند .غیر مسلماننددسته دیگر  ،هستند تو
اگر  .او هم انسان است ؛ زیرامن هم محبت کنؤبه غیر ماما  ؛مسلمان بیشتر استحق 

انساان که خیلی ادعا کنی توانی  تو نمی .شدی او میمانند رسید،  هم نمی هدایت به تو
انساان شود، ولای  یهودی و نصرانی عاقبت بخیر میفرد بینید  گاهی می ی هستی.خوب
 است.در آتش جهنم جایگاهش منافق شود،  ی کهمسلمان .شود منی منافق میؤم

 ،افرکاو  یذما یردن شخصک یدر همراه یرفتار امام علدر روایت آمده است که 
 .  ن رفتار خرسند شود و اسالم بیاوردیاو از اه کسبب شد 
وفاه و مقصاد آن ک ،مقصاد حضارت شد.سفر  هم یهودیا ی یحیمس ی با  حضرت

ت و یمیماال صامک دررا باا او  کحضرت راه مشتر .وفه بودکجلوتر از  یا نقبه ،مرد
اماام خواسات از  یدند و آن مرد ذمیرس یراه بر سر دو یمود. وقتین پیریشصحبت 

مقصاد  گفات:تعجاب باا  .دیآ  یبا او م امام همراهه کرد کمشاهده  ،دا شودج یعل
اساالم  یهاا از برناماه ییکحضرت به  .گر استیوفه طرف دکوفه است و راه کشما 

بر گردن من  یوتاه حقکن مصاحبت ی)حسن مصاحبت  اشاره نمود و گفت: شما با ا
ت یر اختصاصایشاما را در مسا یه مقدارکگردد   ین اداء میبه ا ،د و آن حقیردکدا یپ

عت یاو را مشاا ،دیسفر شد هم یهر گاه با شخص :امبر ما فرموده استینم. پک یهمراه
د. یاهماراه او برو یمقدار یسفر ه به پاآ همکبل ؛دینکرها ن یراه د و بر سر دویینما

باه  ،رو او شادندیااز مردم جهاان پ ییها گفت: اگر گروهکه منقلب شده بود، آن مرد 
گاواه  ،شاناخت یه نماکا یرا در حاال یعلاسپس امام  ست.ن اخالق اویهمدلیل 
   3و به آیین اسالم در آمد.گرفت 
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بود که  ای ی  مملکت را مسلمان کرده است. شیخ عبداّله طلبه ،گاهی سیره کوچکی
خواناد، راسات  در آنجاا نمااز مای رفات.برای تجارت یا کارگری به کشور فیلیپین 

گفت به سبب وجود این مرد در فیلیپین  بگرگان می. یکی از کرد گفت، خیانت نمی می
هام در آنجاا هیچ منبری  ؛ در حالی کهی  میلیون نفر مسلمان شده بودندو رفتارش، 

. ایان ه بودرا پیاده کرد کارهای پیامبرفقط بخشی از تبلی  کند، نداشت که بخواهد 
 دارد. عمیقیآثار ها  سیره

با همه بیگانه و قهرند، با کسی کااری گویا گیرند.  س نمیبا کسی ان اصالً افراد بعضی 
در حالی که در روایات آماده  ؛ حتی با همسر و فرزندانشان هم دوست نیستند.دنندار

ْؤِمن  »است:  وٌف   ِإْلٌف   اْلم  ل 
ْ
ای نیاگ  یعنی ماؤمن، مؤمناان را دوسات دارد و باه گوناه 1؛ «َمَ

 رند.کند که مؤمنان نیگ او را دوست دا زندگی می
ناه  ،گیرد و اهل الفات اسات من انس میؤبه این مضمون داریم که مروایات بسیاری 
و حالت غیض و غضب و خشام داشاته باشاد. بعضای گیر باشد  گوشهاینکه همیشه 
فارد میگباان یا  ، نشیند می مهمان ی  گوشه .گیرند انس نمیشان هم  افراد با مهمان
ار پدر، مادر، همسار، خاواهر، بارادر یاا افراد از سردی رفتبعضی . گاهی گوشه دیگر

کنند. باید یادمان باشد این سردی در رفتاار بار  حتی دوست و فامیل خود شکایت می
 مؤمن این است تگوید. ی  عالم خالف چیگی است که اسالم درباره فرد مؤمن می

 2گیرد. که زود انس می
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 سبک زندگی اخالق معصومان

 ار امیرمؤمنان علیاخالق خانوادگی در رفتار و گفت

 اشاره
گشای بسایاری از  تواند گره دارد و می یجایگاه مهمرعایت اصول اخالقی در خانواده 

از آن خصاوص فرزنادان باشاد. والادین  مشکالت تربیتی و اخالقی افراد خانواده، به
باشاند و فرزنادان اخاالق و رفتاار آنهاا را  اولین الگو و معلم فرزندان مایجهت که 
ویژه  باه توانند در آنها بسیار تأثیرگذار باشند. ائماه اطهاار می ،کنند ری میالگوبردا

یان در ا .هستند در زمینۀ اخالق خانوادگیبهترین الگو برای افراد  امیرمؤمنان علی
 کنیم.  را بیان می ی از اخالق خانوادگی امیرمؤمنان علیهای هنمون مجال

 . اقتصاد خانواده١

 دگیمین هزینه زنأت الف. 

مین هگینۀ زندگی است. مارد بایاد باا کاار و أیکی از اصول مهم در مدیریت منگل، ت
مناان ؤامیرم بار جامعه نگردند. تا سر کندنیازهای اقتصادی خانواده را برطرف  ،تالش
با کار و تالش، حفر چاه، درختکاری و احداث باغ در منبقۀ ینبت در اطاراف  علی
هاا  ورد و با آن هگار برده آزاد کند، برای عمهآدست  هب توانست سرمایۀ فراوانی ،نهیمد

هااای خااود خانااه بخاارد و زنااان و فرزناادان خااود را آبرومندانااه اداره کنااد.  و خالااه
دساتورالعمل شاامل  ،البالغاه نامۀ حضرت به عنوان نامۀ بیست و چهارم نهاج وصیت

کناد کاه  کیاد مایأتآن حضرت است. حضارت زنان و فرزندان  هاقتصادی برای ادار
نیازهای اقتصاادی خاانواده  ،بلکه با درآمد ساالنۀ آن ؛ها را نفروشند ها و زمین درخت
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   1آن حضرت را برطرف سازند.

 روی در مصرف . میانهب

روی در امار اقتصااد و  روی در هر کاری مقبول و پسندیده است. میاناه اعتدال و میانه
تاری را بارای  ایش طاوالنیتواناد راحتای و آسا مای ،خرج کردن درآمدهای خانواده

روی هماین باس کاه حضارت  خانواده به ارمغان بیاورد. در اهمیت اعتادال و میاناه
در لحظاات پایاان عمار گرانقادر خاود، فرزنادش اماام حسان  امیرمؤمنان علی

َنليَّ ِفلي َمِعيَُّلِتك: »کند روی در زندگی سفارش می را به میانه مجتبی  2«:َو اْقَتِصلْد َيلا ب 
 .«روی را پیش گیر... زندگانی راه اعتدال و میانه ! درمپسر»

گونه اشاره  در بیان اکتفا کردن به قدر ضرورت، این ی،در جای دیگر حضرت امیر
اَحلة  اْقَتَصَر َعَلى  َمِن »کند:  می ْلَغِة اْلَكَفاِف َفَقِد اْنَتَظَم الرَّ هر که به کفایت گاذران زنادگی » 3«:ب 

 «.ا برجا کرده استبسنده کند، آسایش خود را پ
بسایاری از  برد که معماوالً  کار می های ب رویه ،پولی در مواقت بی گاهی حضرت امیر

برساد؛ در  شدسات ه کرد تا زمانی که پولی ب صبر می مامکنند. ا گونه عمل نمی مردم آن
 یروایتادر  .کنناد مشکل را حال مای ،با قرض و یا خرید نسیه حالی که افراد معموالً 

کردناد.  از مقابال قصاابی عباور مای روزی حضرت امیرمؤمنان علی» :است آمده
 ،دیاکند: ای امیرمؤمنان! گوشت خوبی است، از آن بخر قصاب به حضرت عرض می

کند: من برای گرفتن  فرماید: پولی برای خرید ندارم. قصاب عرض می اما حضرت می
   4«.کنم فرماید: من در خوردن گوشت صبر می کنم. حضرت می پولش صبر می

 . رابطه گناه و درآمدج

اما گاهی نیاگ  ،کنند تا راهی برای افگایش درآمدهای خود پیدا کنند ها سعی می خانواده
م شود. این در حالی اسات کاه کشود درآمد خانوار  آید که باعث می مسائلی پیش می
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یل آن را دل اما حضرت امیرمؤمنان علی ،دانند افراد دلیل این اتفاقات را نمی معموالً 
وَب»: کند وجود گناهان معرفی می نو االذُّ وو َتَوقَّ ـهو ...َقاَلاللَّ ِبَذْنب 

ِإالَّ َواَلَنْقِصِرْزق  ة  َفَماِمْنَبِلیَّ
َوَجَل ـواَعـْنَکِ یـر َعزَّ

ْمَوَیْعتو َفِبماَکَسـَبْتَأْیـِدیكو ِصیَبة  ْمِمْنمو خاود را از » 2:«1َوماَأصاَبكو
خااطر  هو هیچ کم شدن رزق و روزی نیست، مگار با دور کنید؛ زیرا هیچ بالگناهان 

رساد، باه خااطر کارهاایی  فرماید: هر مصیبتی به شما مای گناهان... خداوند متعال می
 «.کند اید و خدا بسیاری از گناهان را عفو می است که کرده

 واده. مدیریت خان۲

 همسر  الف( مراقبت از

اماام  اجتمااعی خبااب باه فرزنادش - عمال اخالقایال در دساتور حضرت امیر
ْبَصلاِ ِهنَّ ِبِجَجاِبلَك »نویسد:  می حسن

َ
ْف َعَلْيِهنَّ ِملْن أ َن   َو اْكف  لاه  ْبَقلى   ِإيَّ

َ
َة اْلِجَجلاِأ أ نَّ ِشلدَّ َفلِِ

وَثلق  ِبلِه َعَللْيِهنَّ  َشدَّ ِمْن ِإْدَخاِلَك َملْن َا ي 
َ
نَّ ِبَ ه  وج  ر  اَّ َيْعلِرْفَن َيْيلَرَ  َعَلْيِهنَّ َو َلْيَس خ 

َ
ََ أ ْع ََ َو ِإِن اْسلَت

زنان را روی پوشیده دار تا چشمشان به مردان نیفتد؛ زیرا حجااب، زناان را » 3 «:َفاْفَعل
بیش از هر چیگ از گگند نگه دارد. خارج شدنشان از خانه بدتر نیست از اینکه کسای 

ی کااری کنای کاه جاگ تاو را تاوان را که به او اطمینان نداری، به خانه در آوری. اگر
 «.  نشناسد، چنان کن

مبیات چنین حضرت در جایی دیگر مردانی را که در رفات و آمادهای اجتمااعی  هم
َطلا َ   َملْن »فرمایاد:  شامرد و مای می سگاوار خشم و غضب خدا بر ،هستند زنان خود

َ
  أ

َته  
َ
ه  َعَلى َمْنِخَر   اْمَرأ ه  اللَّ َكبَّ

َ
ْشَياَء أ

َ
ْ َبَعِة أ

َ
ا ِفي أ کاه در چهاار چیاگ باه حارف  هار«: »ْيِه ِفي النَّ

. پرسایدند: آنهاا «افکناد همسرش گوش کند، خداوند او را به صاورت در آتاش مای
َياَحاِ  »چیست؟ فرمود:  َساِ  َو النِّ ر  اَماِ  َو اْلع  َقاِق َو اْلَجمَّ َياِأ الرِّ در پوشیدن لبااآ » 4«:ِفي الثِّ

کنند، رفتن به عروسای  نمیرعایت کالم و بدن را ها )زیرا عفت  نازک، رفتن به حمام
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 ها و چشم و عالوه بر بدزبانی ؛شود نمی رعایت )زیرا حجاب و جدایی زنان و مردان
به طور کلی مرد باید مراقب رفات «. ها خوانی ها و تفاخرهای بیجا  و نوحه چشمی هم

فساد و موجاب  ساز و آمدهای همسر خود باشد و او را از رفتن به مجالسی که زمینه
 باشد، منت کند. وسوسۀ شیبان می

 ،صفات ناپسند برخی زنان، مانند خودپساندیدرباره در ضمن بیاناتی که  امام علی
ها باشاید تاا  صبری و مانند اینها ایراد نمود، توصیه فرمود که مراقب زن ناشکری و بی

ْحِسلِن َفَدا» :به هالکت نیفتند و سرپرستی خانواده را به آنان نسپارید
َ
ٌو َو أ للِّ َحلا ِ َها َعَلى ك 

َك  َو َعْيُّ  ْجَبَة َلَها ِلَيْصف  رفتار بااش  با همسرت در هر حال مدارا کن و با او خوش» 1«:الصُّ
 «.تا زندگیت با صفا گردد

 ورزیب( غیرت

هایی که خداوند متعاال در نهااد ماردان باه ودیعات گاذارده اسات،  یکی از خصلت
وآ و محارم خویش است که جلوی بسیاری از مفاسد و ورزیدن نسبت به نام غیرت

این ویژگای در فارد  ی به دالیل گوناگونگیرد؛ اما گاه های اجتماعی را می ناهنجاری
لعان خاود  گونه مورد سرزنش و این افراد را این امیرمؤمنان علی .شود ضعیف می
ْهَل »دهد:  قرار می

َ
َ    اْلِعَراِق   َيا أ ْئ بِّ نَّ ِنَساَء   ن 

َ
ٌَ َلَعلَن أ وَن َو َقلا  َما َتْسَتْجي 

َ
يِق أ ِر ََّ ٌَ ِفي ال َجا َواِفيَن الرِّ ْم ي  ك 

ه  َمْن َا َيَغلا    هاای شاما در راه رفاتن، باا مردهاا  ام کاه زن ای اهل عراق! شانیده» 2«:اللَّ
 «.ها را غیرت کشید؟ خدا لعنت کند بی کنند؛ آیا خجالت نمی برخورد پیدا می

کناد و  عنوان معضلی بگر  جلوه میه بلوب است؛ اما گاه بغیرت ورزیدن ماگر چه 
 اماام علایکار گرفته شاود. ه زمانی است که در موضعی غیر از موضت خود ب ،آن

لاَ  »کند:  عنوان خبر، مبرح میه استفاده نابجا از غیرت را ب َر ِفلي  ِإيَّ َغلاي  لِ    َو التَّ ِِ َيْيلِر َمْو
و ال نَّ َذِلَك َيْدع  َيلبَيْيَرةو َفِِ يَئَة ِإَللى الرِّ َقِم َو اْلَبِر ِجيَجَة ِإَلى السَّ و ) بپرهیاگ از غیارت بیجاا» 3 «:صَّ

متهم کاردن همسار ؛ زیارا ایان کاار زن پاکادامن را باه  اً انیاح سختگیری نامعقول و
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 «.دهد آلودگی گرایش می

 کمک به همسر .3

تالشاند، وقتای  کنند که چون در خارج از منگل مشغول کار و برخی از مردان فکر می
دیگر نباید هیچ کاری را انجام دهند و خاود را بسایار خساته نشاان  ؛آیند به منگل می

شامرند و آن را  دهند. برخی دیگر نیگ کار در منگل و کم  به همسر را زشت مای می
خاالف هار دو دساته  سیرۀ رفتاری حضرت امیرمؤمنان علی .دانند عار و ننگ می

؛ داشات ای که در زمان حیات رسول گرامی اسالم شغلهبوده است. ایشان با همه م
او را  هاایی کاه پیاامبر های گوناگون، رفاتن باه مأموریات شرکت در جنگ مانند
هاای  بود که نموناه فاطمه زهرا حضرتکار  فرستاد و...، در کارهای منگل کم  می
 گونه در تاریخ نقل شده است: این ،آن

کارد، آب از چااه بارای مناگل  یگم تهیه مایه حضرت امیر»فرمود:  امام صادق
کارد  نمود، خمیر می نیگ گندم را آرد می حضرت فاطمه .کرد آورد و جاروب می می

عار نیسات؛ گرچاه از نظار تقسایم  ،کار در منگل برای مردبنابراین  1«.پخت و نان می
 باشد. کار، به عهدۀ زن می

 تقسیم کار با همسر  .4

ابی خانواده، تقسیم کار و تعیین حدود و وظاایف زن و یکی از عوامل سعادت و شاد
ِبي»شوهر است: 

َ
ِبيِه  َعْبِد  َعْن أ

َ
ِه َعْن أ ى اللَّ َِ : َتَقا ٌَ ٌِ  َو َفاِطَمة    ٌى َعلِ   َقا لو لِه  ِإَلى َ س   اللَّ

وَن اْلَباِأ َو َقَضلى َعَللى َعِلل َْ  ى  ِفي اْلِخْدَمِة َفَقَضى َعَلى َفاِطَمَة ِبِخْدَمِة َما د  ٌَ َفَقاَلل ِبَملا َخْلَفله  َقلا
لوٌ   َفاِطَمة   ي َ س  ِِ ْكَفلا ِِ  ِب

ه  وِ  ِإاَّ اللَّ ر  لِه  َفََل َيْعَلم  َما َداَخَلِني ِمَن السُّ ٌِ  اللَّ َجلا لَل ِ َقلاِأ الرِّ   2«:َتَجمُّ
باا  کناد کاه فرماود: حضارت امیار نقل می از پدرش امام باقر امام صادق»

فرماود:  نظار خواساتند. پیاامبر م کار از پیامبرراجت به تقسی حضرت زهرا
 و کارهای پشت درب خانه بر عهدۀ علی کارهای تا درب خانه به عهده فاطمه
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 و گرفات و مارا از سار فرمود: از این تصمیمی که پیاامبر باشد. حضرت زهرا
 «.داند قدر شادمان شدم که جگ خدا کسی نمی نیاز کرد، آن کار داشتن با مردها بی

 عدالت بین همسران  .5

های جدی مقابلاه باا مفاساد اجتمااعی اسات، اماا  تعدد زوجات یکی از راه اگر چه
عادالت رفتااری میاان  ،شرایط و مقررات خاص خاودش را دارد کاه یکای از آنهاا

 همسران است.
تاوانی  هشدار داده است که اگار نمای ،قرآن کریم در این باره در آیۀ سوم سورۀ نساء

، عدالت را دقیقااً منان علیؤکنی، نباید چند زن اختیار کنی. امیرمعایت را رعدالت 
نوبت یکی از آنها بود، حتی وضاوی خاود را هام که نمود. شبی  میان آنها رعایت می

گرفت؛ یعنی عادالت رفتااری را حتای در وضاو گارفتن نیاگ رعایات  در خانۀ او می
 1.فرمود می

 هدیه برای خانواده  .6

اعضای خاانواده و جلاب قلاوب، میان مهم ایجاد عبوفت و مهربانی  های یکی از راه
. در روایتای از آن از این نکته مهم نیاگ غافال نباود حضرت امیر .هدیه دادن است

ْم »  حضرت آمده است: َهاِلَيك 
َ
وا أ ْطِرف 

َ
َعةو ِبَُّيْ  أ م  لِّ ج  َعلةِ  ِفي ك  م  لوا ِباْلج   2«:ءو ِمَن اْلَفاِكَهلِة َكليْ َيْفَرح 

ر هر روز جمعه مقداری میوۀ تازه بارای اهال و عیاال خاود بخریاد تاا از جمعاه د»
)تا نسبت به شعایر اساالمی احتارام کارده محبتشاان باه دیان زیااد « خوشنود شوند

 3شود .

                                                           

 .204؛ ص و اخالق اسالمی امام علی  ؛دشتیمحمد  .1

 .72ص ،505 ؛ جبحاراألنوار . محمدباقر مجلسی؛2
 آماده شده است.  این مقاله با همکاری پژوهشکدۀ باقرالعلوم .3



 

 

 سبک زندگی اخالق معصومان

 حلم در سیرۀ اخالقی ائمه معصومان

 اشاره
، تربیات آدمای و دعاوت باه هدف تمامی ادیان و پیامبران الهی و ائمه معصومین

هاای پساندیده از جایگااه  در اساالم، مکاارم اخاالق و خاوی است.فضائل اخالقی 
ای برخوردارند؛ چنانکه اخالق، یکای از اهاداف مهام بعثات اسات کاه پیاامبر  ویژه
َ  »آن را بیان فرموده است:  اکرم ِعْث َما ب  َم   ِإنَّ َتمِّ ند هم در قارآن خداو 1.« اْْلَْخََلِق   َمَكاِ َم   ِْل 
َعظیم»با عبارت را  پیامبرکریم  ق 

لو هاا معرفای  به عنوان الگوی اخالقی به انسان 2«فو
   کرده است. 

، الگوهاایی جاویادان اخاالق اساالمی و ائمۀ معصاومین رفتار و گفتار پیامبر
؛ ، حلام و بردبااری اساتیکی از برتارین ساجایای اخالقای معصاومین .هستند
 از ایشان به عنوان منتهای بردباری یاد شده است.کبیره، جامعه در زیارت  چنانکه

 تعریف حلم

خودداری نفس و طبیعت، هیجاان و »بردباری و شکیبایی و به معنای معنای حلم، به 
در  ساکون، طمأنیناه و صابر ی ازای که حالت به گونه 3؛آمده است« برآشفتگی و خشم

                                                           
 . 350، ص53 ؛ جبحاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 1
 .4. القلم: 2
لم: ض  312؛ ص لفاظ القرآنأ مفرداتراغب اصفهانی؛ د حسین بن محمّ . 3  ف الن   ُط ب  : الح 

ا بات  الب   و   س   ن  ع 
 ب.ض  غ  ال   جان  ی  ه  
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ساب  مغاگی، اقادامات نابخرداناه، دهاد و از  مقابل نامالیمات به انسان دسات مای
شود،  از آنجا که این حالت از عقل و خرد ناشی می 1کند. خشم پرهیگ میو پروایی  بی

بلکه عقل از مسببات آن  ؛ولی معنای اصلی آن، عقل نیست ،اند را عقل گفته بعضی آن
 گونه معرفای کارده اینحلم را  علیامام قبل از بردباری است. بدین معنا که  .است
َما اْلِجْلم  »است:  ْفِس   َكْظم    ِإنَّ ْدَ ةِ  اْلَغْيِظ َو ِمْلك  النَّ  2.«َمَ  اْلق 

توان گفت در ترجمه حلام باه بردبااری، کمای مساامحه  با توجه به تعریف فوق می
بلکاه باه معناای  ؛گیرد؛ زیرا حلم به معناای تحمال باار دیگاران نیسات صورت می
بنابراین آنچه در ترجمه واژه حلام  .انه استصالبت و نرمش قهرمان داری پر خویشتن

زیرا حلم  نیست؛صحیح  ،کنند یاد می« صرف بردباری»آن به عنوان از معروف شده و 
پاذیری  ظلامبه معنای گاهی  ؛ زیرا تحمل بار،مبلق نیستبه طور به معنای تحمل بار 

 که ضد ارزش است. شود  می

 اهمیت و فضیلت حلم در قرآن و روایات

مشاتق از  «میحلا»، ولای واژه اسات در قرآن ذکار نشادهه  طور خاص ب «لمح» واژه
، پانگده بار در قرآن بیان شده اسات کاه در یاازده ماورد از اوصااف خداوناد «حلم»

ماورد در وصاف  یا در  ،میاباراهحضرت شمرده شده در دو مورد، از اوصاف 
ذکار شاده  شاعیبحضارت و در موردی دیگر در وصاف  لیاسماعحضرت 

»کند:  را چنین تمجید می ت. خداوند در قرآن، حضرت ابراهیماس ِإْبراهیَمَلَحلـیم  ِإنَّ
 ُیب  مو اه  کنناده  همانا ابراهیم دارای صفت حلم و بسیار متوکل بر خدا و بازگشت» 3؛«َأوَّ

 .«به سوی خدا بود
. اساتآماده   حضارت اساماعیلصافات، این صفت در مورد سوره  505در آیه 
خداوناد  ،از درگاه خداوند، درخواست فرزندی صالح کارد ابراهیم حضرت وقتی

 ،درخواست او را اجابت نمود و او را به فرزندی که دارای خصلت واالی حلم اسات
                                                           

 .374، ص 3؛ جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم. حسن مصبفوی؛ 1

 .373؛ صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم. عبدالواحدآمد ؛ 2

 .71. هود: 3
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م، حلم و استقامت و صبر انقالبای خاود را یمژده داد؛ چنانکه در ماجرای آن ذبح عظ
 به خوبی نشان داد.

 فرماید:  ن به این خصلت نیکو اشاره کرده و میخداوند متعال، در ویژگی عبادالرحم
واَسـمماً» وَنقالو اْلجاِهلو مو ْرِضَهْونًاَوِإذافاَطَبهو وَنَعَلیاأْلَ ذیَنَیْمشو ْحمِنالَّ الرَّ آنهاا » 1«:َوِعبادو

کسانی هستند که وقتای جااهالن، آنهاا را )باا گفتاار نابخرداناه خاویش  مخاطاب 
و اسیر و مرعوب خشم و غضاب خاود )گویند  ها سالم میسازند، در جواب به آن می
 .« چون کوه هستند هم گردند و دارای اراده محکم، نمی
َ  » :فرمود در روایات متعددی تمجید شده است. پیامبر اکرمحلم،  ِعْث ًَا َو   ِلْلِجْلِم   ب  َمْرَكل

ْبِر َمْسلَكنا اری و معدن دانش و خانه شاکیبایی، من برای کانون بردب» 2«:ِلْلِعْلِم َمْعِدنًا َو ِللصَّ
بارای اتصااف باه ایان صافت تأکیاد هماواره ، . ائمه معصومین«برانگیخته شدم

باید این صفت را به تادریج پیادا کناد.  ،انسان عاقل، اگر این حالت ندارداند که  کرده
ْن   َلْم   ِإْن  »فرمود:  علیامام  ه  َقلَّ َمْن   َتك  نَّ ِِ ْم َف م َحِليمًا َفَتَجلَّ وَن ِملْنه  ْن َيك 

َ
ْوَشَك أ

َ
َه ِبَقْومو ِإاَّ أ  3 «:َتَُّبَّ

پیدا شباهت در آور؛ زیرا کسی که به گروهی اگر حلم نداری خود را به حالت حلیم »
 «.شود کند، مانند آنان می

 های شخص حلیم ویژگی
لْؤِمن  »فرماود:  اولین ویژگی شخس بردبار، ماؤمن باودن اوسات. اماام صاادق   اْلم 

یابد. بردباار  در سایه ایمان تحقق می ،بردباری واقعی ؛ زیرا«مؤمن بردبار است» 4:« يمَحلِ 
  َحْسلب  »فرماود:  رالماؤمنینیکسی است که مخالف هوا و غضب خویش باشاد. أم

َخاَلَفِته ه  اْلَغَضَب ِعْنَد م   5.« اْلَمْرِء ... َو ِمْن ِحْلِمِه َتْرك 
 بدددرا بد بدددرا شدددزا ب  دددر  ددد د

 

 6دا دحسددا د دد   ددا دشدد   دگددم  ددم  
 

                                                           
 .32. فرقان: 1
 .432؛ ص 33 ؛ جبحاراألنوارجلسی؛ محمدباقر م. 2
 .560؛ تصحیح صبحی صالح؛ صالبالغة نهج ی؛شریف الرضمحمد بن حسین . 3
 . 321؛ ص 3 ؛ جلکافیا . محمد بن یعقوب کلینی؛4
 .30؛ ص 71 ؛ جبحاراألنوارمحمدباقر مجلسی؛ . 5
ل ح  بن عبداّله . 0  .، باب دوم در احسان32بخش ؛ بوستان؛ سعدیُمص 
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ْسلِن اْلِجْللِم   َياَظلَك   َمْن »فرمود: در سخن دیگری  علیامام  لَفِه َعَلْيلَك َفِغْظله  ِبج  ِِ السَّ لْب ِبق 
هانه، باا یهانه و انتقام نیست و در مقابل کار سفیبردبار، اهل هجوم سف یعنی فرد 1؛«َعْنه  

؛ ودنگهاداری نهفتاه اساتکند. در حلم، صبر و مقاومت و خ حسن حلم برخورد می
ْحَلم  »فرمود:  پیامبر اکرم چنانکه

َ
اِس   أ لاس  َمْن   النَّ ٌِ النَّ ا هَّ بردباار ناه تنهاا فرد » 2 «:َفرَّ ِمْن ج 

 .«کند دوری می بلکه از نادانان مردم نیگ ؛اهل رفتار جاهالنه نیست

 رابطه حلم و خشم

اوقات به صورت ی  ترین حاالت انسان است که گاهی  از خبرناک ،خشم و غضب
چاه بساا کاه باه  ؛شود آید و باعث از دست دادن کنترل اعصاب می نوع جنون در می

ْرٌأ »فرمود:  علیامام  بدبختی منجر شود؛ مانند: قتل نفس و قبت عضو. َِ ة     ِملَن   اْلِجدَّ
وِن  ن  ْسلَتْجِك   اْلج  ه  م  ون  ن  ْن َلْم َيْنَدْم َفج  ِِ خشام شادید، ناوعی دیاوانگی » 3«: مِْلَنَّ َصاِحَبَها َيْنَدم  َف

دار  ش ریشاها دیوانگی ،است؛ زیرا صاحب آن پشیمان خواهد شد و اگر پشیمان نشود
 .«گردد و استوار می

هاا یااد شاده  ، از این صفت رذیله به عنوان کلید تمام بادیدر روایات معصومین
ِل   ِمْفَتاح    اْلَغَضب  »فرمود:  است. امام صادق . «بادی اسات غضب، کلیاد هار» 4:«َشر    ك 

شاده اسات. واژه  یاد« کظم غیظ»در روایات با عنوان  ،برای معالجه این صفت رذیله
نامالیماات  اثار به معنی شدت خشم و حالت برافروختگی است که بر ،ظ در لغتیغ

 در لغت به معنای بساتن سار« کظم»دهد. واژه  و گگندهای روحی به انسان دست می
رود  ب شده است و به طور کنایه، در مورد کسانی به کاار مایمشکی است که پر از آ

اند و نگدی  است که منفجر شوند؛ در این هنگام حالت  که از خشم و غضب پر شده
بنادد و از طغیاان آن  مشا  غضاب را مای چون بند محکم، سار داری، هم خویشتن

 نماید. جلوگیری می
                                                           

 . 331؛ صتصنیف غرر الحکم و درر الکلمواحدآمد ؛ . عبدال1
 .553؛ ص 74 ؛ جبحاراألنوار محمدباقر مجلسی؛. 2
 .152؛ صالبالغة نهج ی؛شریف الرضمحمد بن حسین  .3
 .202؛ ص 3 ؛ جالکافیمحمد بن یعقوب کلینی؛  .4
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فرو باردن خشام و خاود را در »اند:  را چنین تعریف کرده« کظم غیظ»علمای اخالق 
چه حلام نیسات )یعنای  اگر« کظم غیظ»در این تعریف، «. حالت غضب نگاهداشتن

دارد کاه ضادیت لکن با غضاب  و ،های حلم است  بلکه از مصداق ؛مترادف نیست
 1گذارد آثار غضب ظهور نماید. نمی

ت و هاای حلام اسا تارین مصاداق از روشن ،نشاندن خشم بنابراین کظم غیظ و فرو
هاای نابجاا شاده و انساان را از جاوش و  موجب جلوگیری از طغیان خشم و تندی

کظام »بخشاد؛ باه هماین خااطر  خروش نامعقول، زننده و گاهی خبرناک نجات می
 علای شامرده شاده اسات. بار –بعد از انفاق  -دومین صفت پرهیگگاران  ،«غیظ

ْفَضل  »فرمود: 
َ
ْدَ ةِ َكْظم  اْلَغْيِظ َو ِملْ   اْلِجْلِم   أ ْفِس َمَ  اْلق  کسی از قدرت بااالی روحای و  2«.ك  النَّ

دار و بردبار باشد و زمانی که این صبر و بردباری  معنوی برخوردار است که خویشتن
   است.اوج قدرت روحی و معنوی  ،هنگام خشم و غضب باشد

 رابطه حلم و علم

در صافات تاوان  میاین همراهی را  .ناگسستنی است ،همراهی دو صفت حلم و علم
َحلیم » خداوند مشاهده کرد َعلیم  هو تالزم ایان دو . «و خداوند دانا و بردبار است» 3:«َواللَّ

لِذي»فرمود:  پیامبر خدابا یکدیگر تا آنجاست که  ِملَ    ِبَيلِدوِ   َنْفِسلي  َو الَّ ٌء ِإَللى  َشليْ  َملا ج 
ْفَضل  ِمْن ِحْلمو ِإَلى ِعْلمو  َشيْ

َ
به آنکه جانم در دست اوست، چیگی باا چیاگی سوگند » 4«:ءو أ

ْثِملَر اْلِعْللم    َللْن »فرماود: نیگ  امام علی .«جمت نشد که بهتر از جمت علم و حلم باشد ي 
َقاِ َنه  اْلِجْللم   ى ي   ؛ زیارا باا«نشایند میشود، هرگگ به بار نندانش تا با بردباری قرین » 5«:َحتَّ
م یعاالمی کاه حلا .تر مای شاود تر و رسیده علم آدمی پختهاست که حلم و بردباری 

 فرماود:  ؛ چنانکه امام علایکند تری دست پیدا می به مصلحت و نتیجه کامل ،است

                                                           
 .342، ص 3؛ ج معراج السعادةاحمد نراقی؛  .1

 . 333؛ صم و درر الکلمتصنیف غرر الحکعبدالواحدآمد ؛  .2

 .53. نساء: 3

 .333؛ ص 51 ؛ جوسائل الشیعةعاملی؛  . محمد بن حسن حرّ 4

 .44؛ صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم. عبدالواحدآمد ؛ 5
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ْصل    اْلِعْلم  »
َ
يَنة  اْلِعْلِم   اْلِجْلم   1، اْلِجْلم  أ زیاور  ،دانش، ریشاه بردبااری اسات و بردبااری» 2 «:ِِ
 .  «دانش

 رابطه حلم و عقل

عقال  ،یکی از این لوازماند که  کردهوازم دیگری غیر از علم ذکر روایات برای حلم، ل
، نباید به این عالم وابسته شده و امور ناپایدار آن را ثابات پنادارد و عاقلانسان است. 

 باا دیگاران، در رواباطانساان بردباار  .تصور کند که همواره امور باید به کام او باشد
خالف میل او حرکت کند و یاا  اگر کسی برای قایل نیست و  برای خود جایگاه ویژه

ْلِجْللم  »فرماود:  علیامام شود.  دلگیر نمی ،ش واقت گرددا خالف توقت امری بر
َ
لوٌ    أ  ن 

وَهرو   وقتی علم باا  «.استبردباری، نوری است که حقیقت آن عقل و تعقل » 3«:اْلَعقل  ج 
لوازم ایماان اسات و آن را ه حلم نیگ از ک؛ چنانوجود داردایمان نیگ  ،عقل همراه باشد

ون  » :دهد ظهور می ْؤِمن    َا َيك  از  .«مگر باا حلام و رحمات ،مؤمن نیست» 4«:ِإاَّ َحِليماً   اْلم 
ه اماام کاغضاب اسات؛ چنان ،کند سوی دیگر یکی از چیگهایی که ایمان را فاسد می

کاه گونه  کند؛ همان غضب، ایمان را فاسد می»نقل فرمود:  خدا از رسول صادق
 5.«سرکه، عسل را

 آثار حلم

 نبی اکارم است. آثار زیادی برای این خصلت بیان شده در روایات معصومین
ا اْلِجْلم  َفِمْنه   »فرمود:  مَّ

َ
وأ    َفَ ك  لَعِة َو َ ْفلٌ  ِملَن الَخَساَسلِة َو   اْلَجِميِل      ْبَراِ  َو َ ْفٌ  ِملَن الضِّ ْجَبة  اْْلَ َو ص 

ي اْلَخْيِر َو  َ  َفَهلَذا َملا  َتَُّهِّ لْم وف  َو الصَّ َ َجاِ  َو اْلَعْفلو  َو اْلَمَهلل  َو اْلَمْعلر  أ  َصاِحِبِه ِمْن َمَعاِلي الدَّ َتَقرُّ
ب  ِلْلَعاِقِل ِبِجْلِمه نشاینی باا  هاا، هام آراسته شدن باه خاوبی ،از ثمرات بردباری» 6 «:َيَتَُّعَّ

                                                           
 . همان.1

 .333. همان؛ ص2

 .32ص ؛همان .3
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شادن بردباار باه درجاات  ی رغبت به نیکی، نگد شدن، گینیکان، ارجمند شدن، عگ
عالی، گذشت، آرامش و تأنّی، احسان و خاموشی است. این حااالت بارای خردمناد 

 .«ش حاصل شودا با بردباری

 محبوبیت نزد خدا. 1

خداوند متعال دارای از آنجا که  ست.از آثار این خصلت واالیکی  ،محبوب خدا شدن
مورد محبت قارار  ،اشدکه به این صفت متصف برا کسی  هر است،این صفت کمالی 

َحَب »فرماید:  می امیرمؤمنان. دهد می
َ
ه    ِإَذا أ َنه    اللَّ يَّ َِ ِكيَنِة َو اْلِجْلم  َعْبدًا  هنگامی کاه » 1«:ِبالسَّ

 .  «کند آرامش و حلم زینت می ااو را ب ،ای را دوست بدارد خداوند بنده

 ی یعّزت و آقا. ۲

لَم   َملْن »فرماود:  لم اسات. اماام علایاز دیگر آثار ح ،ی و ارجمندییآقا ،سیادت   َحل 
. نتیجه دیگر حلم آن است که موجب عاگت و «هر که بردبار باشد، آقایی کند» 2:«َسلادَ 

ََّ َكاْلِجْلِم »فرمود: در سخن دیگری  علیامام شود.  سرافرازی می هیچ عگتی » 3«:َو َا ِع
لندی در پیشاگاه مایاه عاگت و سارب ،داری ؛ یعنی حلم و خویشتن«چون حلم نیست
در روایات عگتی که خداوند آن را برای مؤمنان خواسته اسات.  ؛گردد خدا و مردم می

ْ َفل   »آمده است:  امیرالمؤمنیندیگری از 
َ
ََّ أ ََّ َكلاْلِجْلِم  4اْلِجْللِم   ِملَن   َا ِعل هایچ » 5«:َو َا ِعل

زیباسات کاه اثر ایان خصالت  . بر«از حلم و مانند او نیست عگتی برای مؤمن باالتر
لُم  تُ : »شود آدمی مفتخر به تاج کرامت می م  ک  اح  عمال . انسان حلیم بردبار به خااطر «ر 

شود. در مقابل، اگار آدمای بردبااری در  عگیگ میبه دستور الهی مبنی بر کنترل خشم، 
ٌُّ   آَفة  اْلِجْلِم » :خواری خواهد شدو دچار ذلت  ،پیش نگیرد  6.«الذُّ
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 عفو و گذشت. 3

ها و مهار  دوستی ،آثار حلم، عفو و بخشش است که موجب استحکام روابطر دیگاز 

گوناه کاه حلام  شود. انسان بردبار اهل بخشیدن و گذشت است؛ هماان و محبت می

، در آغااز یکای از خداوند، موجب عفو و بخشاندگی اوسات. امیرمؤمناان علای

ِذي»فرماید:  هایش می خببه َم   الجمدلله ... الَّ حمد و سپاآ خداوندی را » 1«:َفَعَفلا  ه  ِحْلم    َعظ 

 .  «که عظمت حلم او موجب عفو و بخشش اوست

 افزایی دوست.4

  ِبلاْلِجْلِم »فرمایاد:  مای علیامام  ؛ چنانکهگردد موجب افگایش یار و دوست می ،حلم
ْنَصا    ر  اْْلَ ٌ  ِعَوِ  اْلَجِليِم ِمْن ِحلْ » فرماید: و در سخن دیگری می 2«َتْكث  وَّ

َ
َن أ

َ
لاَس   ِمِه أ و    النَّ ْنَصلا  

َ
  أ

که مردم در برابر ناادان، است اش آن  نخستین پاداش بردبار از بردباری» 3:« َعَلى اْلَجاِهل

 ،. هنگامی که انسان در برابر برخورد نااگوار و جاهالناه افاراد«پشتیبان او خواهند بود

باه او داده و شاخس  دیگران نیگ حق را ،شکیبا بوده و بردباری را پیشه خویش سازد

 ،که مورد هجوم قارار گرفتاهکسی دهند و نسبت به  میمهاجم را مورد نکوهش قرار 

حلام بارای انساان مانناد » 4«:َعُِّليَرةٌ   اْلِجْللم  » امام فرمود:از این رو  نمایند. میش ا یاری

 «ره و طایفه )حامی نیکی  خواهد بود.یعش
 

 تيدددل حادددی دآ تيدددل   دددا تي تدددم  
 

 5ظفددم دیزي تددم  بددا آ  ددر   دد م   
 

 شایستگی مدیریت . 5

 یکی از آثاار .گاهی رسیدن به مواهب دنیایی در گرو اتصاف به فضایل اخالقی است
س    اْلِجْللم  »فرمایاد:  مای علایامام  است.شایستگی برای مدیریت و ریاست  حلم،

ْ
  َ أ
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اَسلة َِ  ،است زیرا شخصی که مدیر و رئیس گروهی ؛«استحلم، اساآ ریاست » 1 «:الرِّ
ترین برخورد نامناسب یا شنیدن ساخن نامناساب باا شاأنش، حاالتش  اگر با کوچ 

دگرگون شده و آتش غضب در وجودش برافروخته گردد، قدرت تعقل و تصامیم را 
باه واسابه پادران  باشد. اماام صاادق از دست داده و ادامه کار، برایش میسر نمی

 ،ترین مردم باه عفاو و بخشاشسگاوار» است: نقل کرده خدا بگرگوارش از رسول
ترین ایشان، کسی  و دوراندیش ؛کسی است که قادرترین ایشان باشد بر عقوبت کردن

 2.«برد است که بیشتر از ایشان غضب خود را فرو می

 افزایی همت. 6

اماام شاود.  موجب حفاظ آباروی انساان مایاست که همت  ، تولدآثار حلمدیگر از 
لة َو   اْلِجْلم  »فرماید:  می علی لوُّ اْلِهمَّ ل  َهملا ع  ْنِتج  َملاِن ت 

َ
َناة  َتْوأ حلام و خونساردی )در » 3«:اْْلَ

در «.شاود فرزندان دوقلویی هستند که از آنها همت بلند متولد مای ،برابر حوادث تلخ 
َساٌم   َاْلِجْلم  : »ی فرموده استعبارت دیگر اٌء َساِتٌر َو اْلَعْقل  ح  ََ ل  قاِطٌ  ِي ْر َخَلَل خ  ِقَك ِبِجْلِملَك َفاْست 

پوشاننده و عقل، شمشایری اسات ای است  ، پردهو بردباری حلم» 4«:َو َقاِتْل َهَواَ  ِبَعْقِلَك 
عیب و کمبودهای اخالقت را با پوشش حلم بپوشان و با هوای نفست باا پس برنده. 

 .«شمشیر عقل بجنگ

 زندگی پسندیده. 7

 اماام علایاسات. میاان ماردم  زندگی پسندیده و گوارا درداشتن آثار دیگر حلم، 
َم   َو َمْن »فرمود:  اِس َحِميدا  َلْم   َحل  ْمِرِو َو َعاَش ِفي النَّ

َ
ْط ِفي أ َفرِّ کسی که حلام ورزد، در کاار » 5«:ي 
 .«کند و در میان مردم به طرز پسندیده زندگی خواهد کرد خود تفریط و کوتاهی نمی

                                                           
 .43؛ صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم. عبدالواحدآمد ؛ 1
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 ، نماد حلم معصومان

ن روسات کاه ی؛ از همکمال آن را دارند ائمهت کمالی، فضایل این صفبا توجه به 
از در زیارت شریف جامعه کبیره در مورد ایشان ذکر شده است.  «منتهی الحلم»تعبیر 
گفتاار و رفتارشاان،  ،این خاندان، هدایت و رهبری جامعه را برعهاده دارنادکه آنجا 

ها،  جهت هدایت انسان ی است و برای بیان حلم الهی درینمایانگر گفتار و رفتار خدا
 نشاانباه ماردم هم حلم الهی را تفسیر و تبیاین کارده و هام آن را در روش عملای 

 ای برای راهیابی به حلم الهی باشند. دهند تا نشانه می
بیاانگر  ،ای بود که آیاتی که در این راببه نازل شده اسات به گونه خدا حلم رسول
بعضای از ایشاان، پیاامبر را »فرماید:  خداوند متعال می آن حضرت است.حلم واسعه 

دهد. بگو: او برای شاما شانونده  کس گوش می گویند: او به سخن هر آزارند و می می
سخن خیر است، به خدا ایمان دارد و مؤمناان را بااور دارد، و رحمتای اسات بارای 

کاه از جاناب پروردگاار باود جاا آنتاا حلم آن حضرت  1.«اند آنهایی که ایمان آورده
لی    و  إ ن  » قرار گرفت:خباب گونه مورد  این ظ  ل ع   بار و باه راساتی تاو» 2«:مٍ یُخلٍُق ع 

   .«اخالق بگرگی هستی
عباایی کاه حاشایه غلیظای  .باودم گوید: من در محضر پیاامبر انس بن مال  می

ی  نفر اعرابای آماد و عباای حضارت را گرفات و محکام  .دوشش بود بر ،داشت
سپس گستاخانه گفت:  .آن عبا، گردن حضرت را خراشیدبه طوری که حاشیه  ؛کشید

ن دو شترم بار کن تا ببارم؛ چارا کاه یا هست، بر از مال خدا که در نگد تو !ای محمد
انادکی ساکوت کارد و ساپس  نه مال توست و نه مال پادرت. پیاامبر ،این اموال
بی، آیا آسایبی ای اعرا»گاه افگود:  . آن«مال، مال خداست و من بنده خدا هستم»فرمود: 

اعرابای  «چارا؟»فرمود:  پیامبر .اعرابی گفت: نه «.که به من رساندی به تو برسانم؟
کنای.  بلکه آن را با خوبی دفت مای ؛دهی عرض کرد: زیرا تو بدی را با بدی پاسخ نمی

و بار  از این سخن او خندید و سپس دستور داد تا بر یکی از شتران او جاو پیامبر

                                                           

 . 35. توبه: 1
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 1کردند.دیگری خرما بار 
زیرا سایره آن  ه است؛ترین انسان یاد کرد میبه عنوان حل از امام علی خدا رسول

حضرت در برخورد با مروان، سعید بان عااص، عباداّله بان زبیارو عایشاه و ساایر 
مانه ایشان حتای باا یکه همه گویای برخورد حل 2دشمنانش در تاریخ ثبت شده است

 است. دشمنانشان 

 ،آنچه سؤال داریاد»خباب به جمعیت فرمود:  ،زمان خالفتشدر  روزی امام علی
. در ایان «دهم پاسخ می ،تر از عرش باشد هر سؤالی که مربوط به پایین .از من بپرسید

هنگام مردی بلند قامت از گوشه مجلس برخاست و در حالی که کتاابی در گاردنش 
کماال گساتاخی،  باا صادای بلناد و باا -های یهود بوده  گویی از عرب-آویگان بود 
هاایی  از تاو ساؤال .دانی، نگو گفت: ای مدعی! چیگی که نمی علیامام خباب به 

اماام م که از جواب آنها درماناده شاوی. در ایان هنگاام جمعای از دوساتان پرس می
برخاستند تا به او حمله کرده و او را تنبیه کنند. حضرت آنها را باه شادت از  علی

رهایش کنید، شتابگدگی و تندی و خشم را از خاود دور » داشت و فرمود: این کار باز
ن الهی آشکار نخواهد یهای خدا بر مردم تمام نشده و براه نمایید. با این کارها حجت

الی داری ؤهار سا»به آن مرد فرمود: خباب گاه با کمال حلم و بگرگواری  . آن«گردید
آن مارد آنها پاسخ داد.  به همه علیامام های خود را مبرح کرد و  . او سؤال«بپرآ

سارود و آن حضارت را اماام و اشعاری در مادح شد  علیامام شیفته علم و حلم 
 4 .3های واالی انسانی خواند. صاحب علم و راهنمای گمراهان و رادمرد کمال و ارزش

                                                           
 .54ص  ؛محمدی اشتهاردی هترجم ؛سیرت پیامبر اعظم و مهربانعباآ محدث قمی؛ . 1
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 .393، ص 3ترجمه سلگی، ج  ؛ارشاد القلوبحسن بن محمد دیلمی؛ . 3
 آماده شده است.  هشکدۀ باقرالعلوماین مقاله با همکاری پژو .4





 

 

 سبک زندگی اخالق معصومان

 انفاق و سخاوت در سیرۀ معصومان

 اشاره
منشاأ و رسانی به مردم بودند.  خیر و انسانیت و کمال، اهل پاکی و صفا، بیت اهل

بدون آنکه تماایلی داشاته کردند؛  می  انفاقبسیار احسان و  و معدن خیر ،مر  ک   ،فضایل
َو »خاوانیم:  در زیارت جامعه کبیره نیگ درباره آناان میآن را بفهمند. باشند که دیگران 

م   ك  ْحَسلان    َعاَدت  م  الْ   اْْلِ ك  ت  احساان و صافت ثابات و خاوی  ،ماشا عاادت» 1 «:َكلَرم  َو َسلِجيَّ
 .«کرم است ،انت درونی

 معنای سخاوت

سخاوت در مقابل بخل قرار دارد؛ یعنی انساان از امکاناات ماادی و معناوی کاه در 
بلکه با بخشش به دیگران، قسامتی از مشاکالت  ؛تنهایی استفاده نکنده ب دارد، اختیار

اعام از ماادی و  اهایی که خداوناد باه او داده  نعمت آنها را حل کند و دیگران را از
 برخوردار کند.   معنوی مانند علم ا

ت یساخ»یعنی توسعه و فراخ گرفتن در چیگی و فرج در کاری.  ،«یخ  س  »سخاوت از 
دادن حرارت باه زیار دیاگ و توسعه و زیر دیگ به آتش یعنی هدایت کردن ، «الق در

ایان تعریاف، ساخاوت موجاب  بار بناا 2ن.ایجاد گرمی و حرارت در هماه جاای آ
                                                           

 .353ص ،3 ؛ جمن ال یحضره الفقیهکتاُب شیخ صدوق؛ . 1

 .547، ص2ج ؛مقاییس اللغه احمد بن فارآ؛. 2
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 شود. های بینوایان می روشنایی و گرم کردن کانون خانواده
لِخي »باشاد کاه فرماود:  امام رضااین سخن شاید بهترین بیان درباره سخاوت،    السَّ

ل   ك 
ْ
ل  ِمْن   ِمْن   َيَ ك 

ْ
وا ِمْن َطَعاِمِه َو اْلَبِخيل  َا َيَ ل  ك 

ْ
اِس ِلَيَ وا ِمْن َطَعاِملِه َطَعاِم النَّ ل  ك 

ْ
اِس ِلَئَلَّ َيَ  1«:َطَعاِم النَّ

خورد تاا از غاذای او بخورناد؛ ولای انساان  انسان سخاوتمند، از غذای دیگران می»
 «.خورد تا از غذای او نخورند بخیل، از غذای دیگران نمی

لَجاَعَة و »فرمود:  امام سجاد  اَنا اْلِجْلم َو الَُّّ ََ ْع
َ
ه تعالى أ لةَ إنَّ اللَّ لَخاَوَة و اْلَمَجبَّ لوِأ   ىِفل السَّ ل    ق 

ْؤِمِنيَن  خداوند بلند مرتبه به ما حلم و علم و شجاعت و ساخاوت عباا کارد و » 2:« اْلم 
 .«های مؤمنین قرار داد محبت ما را در دل

های احسان و توجه آنان باه امات مسالمان  کتب فریقین )شیعه و سنی  پر از داستان
داشاته  از آنان چیگی طلب کند و آنان قادرت عباای آن رااست. محال بود که فردی 

ولی عبا نکنناد. کرمشاان از کارم هماه ساالطین بیشاتر و واالترباود. چناان  ،باشند
ناچار نباشد نگد کس دیگری برود و  نیاز دیگر خاود را از  ،بخشیدند که فرد سائل می

در دساتگاه ، در اثار انحاراف وسایعی کاه خادا بعد از وفات رسول. او طلب کند
هاای حکاام، حکومات  ها و ولخرجای خالفت پدید آمد و به خاطر اسراف و عیاشی

ها و در  ناگگیر بود از مردم مبالغی را اخذ کند. رفته رفته به خاطر گسترش این عیاشی
شد و وضت  ها افگوده می بر میگان مالیات نتیجه عدم کفاف درآمدهای دولت، به ناچار

مان بن عبدالمل ، به مأمور مالیات خود گفته باود: ی. سلزندگی مردم سخت شده بود
خاون  ،گااه کاه شایرش تماام شاد دهاد و آن پستان را بدوش تا جایی که شیر مای»

گیری و ظلم آن حکام مستبد و ستمگر پی  توان به نهایت سخت از اینجا می 3.«بدوش
تاب وضات باه مرا ،بودنادمتهم  بیت برد. از سوی دیگر، مردمی که به دوستی اهل

ون برای گذراندن زندگی دچار مشکالت فراوانای یدشوارتری داشتند؛ لذا علو و بدتر
از طرفی نیگ عگت نفسشاان ماانت آن باود کاه از دیگاران درخواسات کما   .بودند

                                                           

 . 213، ص33 ؛ جبحاراألنوار ؛مجلسیمحمدباقر . 1
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 1نمایند.

 در قرآن  بیت بخشش اهل
؛ از تکرده اسااشاره  بیت به بذل و بخشش اهل ،قرآن در مقاطت و موارد متعددی

مو»فرماید:  می نیسورۀ مائده، در مورد انفاق و بخشش امیرالمؤمندر  جمله كو ماَوِلیُّ ِإنَّ
ـوَن ـْمراِکعو َوهو ََ کـا ـوَنالزَّ ْؤتو َویو ََ ـم وَنالصَّ ِقیمو ِذیَنیو واالَّ ُو ِذیَنآَم َوالَّ هو ولو َوَرسو هو هماناا » 2: «اللَّ

اقاماه کارده و در حاال رکاوع، امر شما خدا و رسول اوست و کسانی که نماز را  ولی
دربااره اماام  ،شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که این آیه علمای« زکات خود را بپردازند

 3انگشترش را به فقیر بخشید.در حال رکوع نازل شده است که  علی
خادای  اسات، بیت رساول اکارم در سوره دهر که نگد شیعه معروف به سورۀ اهل

عاَمَعلی»فرماید:  ن میمتعال در شأن آن بگرگوارا وَنالطَّ ْطِعمو ـِهِمْسـكیًُاَوَیتیمـًاَوَویو بِّ حو
ورا* َأسیرا كو ْمَجزاًءَوالشو كو ُْ ِم ریدو ِهالنو ْمِلَوْجِهاللَّ كو ْطِعمو مانو و به پاآ دوستی ]خادا[، » 4«:ِإنَّ

ت کاه باه گفتند: برای خشانودی خداسا دادند و می می کبینوا و یتیم و اسیر را خورا
 ،در شاأن ناگول ایان آیاه .«خاواهیم خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمای شما می

و  فاطماهحضارت ، علایاماام  - بیات فریقین معتقدند که درباره ایثار اهل
 فرزندان آنها نازل شده است.
ْیِلَوا» فرماید: در آیه دیگری خداوند می ْمِباللَّ وَنَأْمواَلهو ِتقو ُْ ذیَنیو ْمالَّ اَوَعمِنَیًةَفَلهو هاِرِسرًّ َُّ ل

وَن ْمَیْحَزنو َعَلْیِهْمَوالهو ِهْمَوالَفْوف  َدَربِّ ُْ ْمِع هو کسانی کاه اماوال خاود را شاب و » 5«:َأْجرو
کنند، پاداش آنان نگد پروردگارشان خواهد بود و ناه بیمای  و نهان و آشکارا انفاق می

و  الماؤمنین ریا. این آیۀ شریفه نیگ در شأن أم«شوند بر آنان است و نه اندوهگین می
 6نازل شده است.ایشان ایثار و انفاق 

                                                           
 .  231ص  ؛. همان1
 .11: ه. المائد2
 .231، ص2ج ؛مجمت البیان ؛. فضل بن حسن طبرسی3
 .9و  3. اإلنسان : 4
 .374. بقره: 5
، 3ج ؛باقر موساوی همادانی؛ ترجماه سایدمحمدالمیاگان فای تفسایر القارآن سیدمحمد حسین طباطبایی؛ . 0
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 بیت هایی از بخشش اهل نمونه

 امام علی

گذراناد و غاذای  ها را باه گرسانگی مای گرفت و شب روزه می ،روزها امام علی
ار آن حضارت ایثاباره سورۀ بقره، در 374و آیه انسان داد. سورۀ  خویش را به فقرا می

داد و خود از فارط  کرد و اجرتش را صدقه می می یکارگر امام علی 1اند. نازل شده
بست. در ساخاوت آن اماام هماین باس کاه معاویاه  شکمش سنگ می گرسنگی، بر

ای از کاه را مال  شاود، طاال را بیشاتر  ای از طال و خانه ، خانهعلی گوید: اگر می
   2.دهد تا هیچ از آن نماند تصدق می

بااودم کااه نااام  گویااد: نااگد امااام صااادق راوی ماایدر روایتاای آمااده اساات کااه 
همانا وی »گاه فرمود:  بسیار او را ستود، آن به میان آمد. امام صادق امیرالمؤمنین

از دارایی خویش هگار بنده خرید و در راه خدا و برای رهایی از دوزخ، آزاد کرد کاه 
 3.«یشانی خویش تهیه کرده بودبهای آن را از دسترنج خود و عرق پ

هاا  سپس پاول فقرا و تهیدستان را جمت و ،رسید می علیامام گاه ثروتی دست  هر
هاای زرد  ای درهام»فرمود:  ریخت و می را از دست راست به دست چپ خویش می

کرد و سپس  گاه همۀ آنها را بین محرومین تقسیم می آن«. مرا فریب دهید و سفید، غیر
 4خواند. ز شکر میدو رکعت نما

گرفات و  دوش می های تاری ، آرد و نان و غذاهای دیگر را بر امام همواره در شب 
   5در حالی که خود گرسنه بود. ؛کرد برد و آنها را سیر می به خانه فقرا می

 سخاوت امام حسن

، سه باار دارایای خاود را نصاف نویسد: حسن بن علی می حلیهابونعیم در کتاب 
                                                           

 . 334، ص5ج ؛منتهی اآلمال ؛قمیشیخ عباآ . 1
 ان. . هم2
 . 339ص ؛. همان3
   .539ص ؛األمالیشیخ صدوق؛ . 4
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داشات. در  ی  جفت را بارای خاود نگاه مای را در راه خدا بخشید ونصفش  ،کرد
آمده است: مردی از او چیگی خواسات. آن حضارت پنجااه هاگار مستدرک الوسایل 

و  «کسی را برای حمال ایان باار بیااور»درهم و پانصد دینار به وی بخشید و گفت: 
 1.«اجرت باربر این هم»عبای خود را هم به او داد و گفت:  ،کرد چون کسی را حاضر

 امام حسین

بن زید وارد شد. وی بیمار بود و به شدت اظهاار غام  ةبر اسام روزی امام حسین
وی در پاسخ گفت: شش هگار درهم بادهکار  ،علت آن را پرسید کرد. امام و اندوه می

بان زیاد  ة. اسام«گیرم این مبل  را بپردازم من بر عهده می»هستم. آن حضرت فرمود: 
قبال از »آن دارم که قبل از پرداخت بدهی خود، از دنیا بروم. اماام فرماود:  گفت: بیم

. حضرت پیش از آنکه مار  او «را پرداخت خواهم کرد وام تو ،آنکه مرگت فرا رسد
 2وام او را ادا کرد. ،فرا رسد

خاود  ،زد در حالی که قدم مای و نویسد: شخس فقیری وارد مدینه شد عساکر می ابن
رسانید. حلقاۀ در را باه صادا در آورد و ایان شاعر را  ین بن علیرا به خانه حس

 را گرفتاه و باه صادا در آورده، پشایمان بار تاوخانۀ امروز کسی که حلقۀ در  سرود:
نخواهد گشت. تو صاحب جود و بخششی و معدن آن هستی. پدرت همان شخصای 

 است که قاتل اهل فسوق بود.
با شنیدن صدای او نماز را کوتاه کارد و خاود به نماز ایستاده بود، که ، امام حسین

مردی را مشاهده کرد که فقر و نااتوانی  ،را به مرد عرب رساند. همین که در را گشود
از پول مخارج خانه چقادر »اش نمایان بود. قنبر را صدا زد و از وی پرسید:  در چهره

قی ماناده کاه دویست درهم با !خدا قنبر گفت: ای فرزند رسول «نگد تو موجود است؟
آن را نگد مان »آن هم به امر شما باید بین افراد خانواده شما تقسیم گردد. امام فرمود: 

   3.«بپردازم ،تا به آنکه از دیگران سگاوارتر است بیاور
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 امام سجاد

گاه که یگید بن معاویه، لشکریان خود را جهات  آورده است: آن کشف الغمهاربلی در 
چهارصاد زن هماراه باا  العابادین زیاناماام ل داشت، غارت به مدینه گسی قتل و

ناه یشوهرانشان از قبیلۀ عبدمناف را پناه داد و تا آن زمان که سپاه مسرف بن عقباه مد
گروهی از اهل مدینه، از غذایی که شبانه باه  1در خانه حضرت بودند. ،را ترک کردند
پاس از  2شاناختند. نمی اما آورنده غذا را ؛کردند رسید، گذران معیشت می دستشان می

تازه متوجه شده بودند که شخصی که شبانه غاذا و خوارباار  علی بن الحسینامام 
ه شابانه با اماام ساجاد 3باوده اسات! علی بن الحسینامام آورد،  برای آنان می

کشید و به خاناه فقارا  صورت ناشناآ انبان نان و مواد غذایی را شخصا بر دوش می
 4.«سازد صدقه پنهانی، آتش خشم خدا را خاموش می»فرمود:  برد و می می

 امام باقر

زبانگد خااص و عاام  ،در بخشش و سخاوت امام باقر های تاریخی، گگارشبنا بر 
اما به انعام و احسان به مردم شهره بود.  ،بود. حضرت با آنکه زندگی متوسبی داشت

داد و  م جاایگه مایگوید: آن حضرت پانصد، ششصد و هگار دره مان بن دمدم مییسل
آمد پیروان و کساانی کاه باه او دل بساته بودناد، خساته و ملاول  گاه از رفت و هیچ
 5شد. نمی

گالیاه  وفایی دوستانم نگد امام باقر از نیازمندی خود و بی: گوید حسن بن کثیر می
چه بد برادری است کسی که در هنگام توانگری با تاو رابباه دارد »امام فرمود:  .کردم
ای  کیساه»گاه به غالمش فرماود:  . آن«اش را با تو قبت کند هنگام تنگدستی راببه و به
ایان را »اماام فرماود:  .ای آورد که در آن کیسه هفتصد درهام باود . غالم کیسه«بیاور

                                                           
    .507، ص 3؛ ج کشف الغمهعلی بن عیسی اربلی؛ . 1
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بان  شیخ مفید در روایتی دیگار از عباداّله  1.«مرا آگاه کن ،خرج کن و چون تمام شد
را  دوی آنان گفتند: ما محماد بان علای د که هرکن و عمرو بن دینار نقل می عمیر

ایان را »گفات:  داد و مای صله و پوشش ما را مای جگ اینکه نفقه و ،کردیم دیدار نمی
 2.«برای شما آماده کرده بودم ،پیش از آنکه به دیدار من بیایید

 امام صادق

ن کاه همی کند: امام صادق از هشام بن سالم نقل می ،مرحوم کلینی به سند خویش
آن را باه  ،کارد انبانی پر از نان و گوشت و پول فاراهم مای ،گذشت پاسی از شب می

شاد و آن را میانشاان تقسایم  گرفت و به سوی نیازمندان مدینه رهسپار مای دوش می
از دنیا رفات و ایان  شناختند تا هنگامی که امام صادق کرد. ایشان نیگ او را نمی می

 3بوده است. دانستند آن شخس، امام صادقامر متوقف شد. آن وقت بود که 

 امام موسی کاظم

ترین مردم باه خاانواده و  مهربان ،امام موسی بن جعفر  های تاریخی، بنا بر گگارش
 ،هایی که در آنها پول، طال، نقاره، آرد و خرماا باود ها زنبیل خویشاوند خود بود. شب

حسان بان  4آورد. د و چه کسی مایآی دانستند از کجا می برد و آنان نمی برای فقرا می
ولی به جایی  ،خواستم در مدینه پولی قرض کنم : وارد مدینه شدم، میویدگ محمد می
باروم  پیش خود گفتم: خوب است پیش موسی بن جعفر و درمانده شدم .نرسیدم

ای در آنجاا داشات،  ریۀ نقمی که حضرت مگرعهقو گرفتاری خود را به او بگویم. به 
غالمی همراه ایشان بود که در دست او غرباالی باود و و یش من آمد رفتم. حضرت پ
مان نیاگ باا او  ،های گوشت کباب شده باود. آن جنااب از آن خاورد در میان آن تکه

ویش را باه او گفاتم. حضارت خاال کرد. سرگذشات ؤسپس از حال من س ؛خوردم
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 «.از اینجا برو» به غالم خود فرمود: و پس از اندک زمانی بیرون آمد ،داخل خانه شده
مان نیاگ  .گااه رفتناد آن و ای به من دادند که در آن سیصد دینار پول باود سپس کیسه
 1بازگشتم. ،سوار مرکب خویش شده و برخاسته

 امام رضا

داد و اماوال خاویش را باین نیازمنادان تقسایم  بسیار صدقه پنهاانی مای رضاامام 
ثاروت خاود را در روز عرفاه باین  تماامامام، که ی  سال آمده روایت در نمود.  می

گوناه بخشاش، ضارر اسات.  نیازمندان تقسایم کارد. فاردی باه ایشاان گفات: ایان
هرگاگ  .بلکه غنیمت است ؛گونه بخشش، ضرر و زیان نیست این»فرمود:  حضرت

 .«کنی، غرامت و ضرر به شمار نیاور و کرامت می چیگی را که به وسیله آن طلب اجر
 .دادناد ایشان قرار مای  ای نگدی کاسه ،کردند ای امام پهن میهر وقت سفره غذا را بر

داد  ریخت و دستور مای داشت و در آن کاسه می مقداری را بر می ،از هر نوع غذاامام 
   2آن را بین فقرا تقسیم کنند.
 و در مجلسی با یاران خود مشغول صحبت بودناد امام رضادر روایتی آمده است: 

گون  حضور داشتند که ناگهان مردی بلند قامت و گندم جمعیت زیادی در آن مجلس
وارد مجلس شد و به حضرت سالم کرد و گفات: مان ماردی از دوساتان پادران و 

اگر شاما باه مان  .گشتم که خرجی خود را گم کردم می نیاکان شما هستم. از حج بر
واهم از طرفتان صدقه خا ،دهی ید تا به وطنم برسم، پولی که شما به من مییم  نماک

عاده کمای  داد. حضرت فرمود: بنشین. بعد از مدتی که جمعیت پراکنده شاد و جاگ
به اتاقش رفت و بعد از مدت کمای دساتش را از بااالی در  رضا امام ،باقی نماند

من در حضور شما هساتم.  :مرد جواب داد «.آن مرد کجاست؟» :بیرون آورد و پرسید
نیگ  را نبینم و تو تو تا از نگد من خارج شو واین دویست اشرفی را بگیر »فرمود: امام 

 . بعد از رفتن آن مرد، فردی که در آنجاا حضاور داشات باه اماام رضاا«مرا نبینی
کاه  عرض کرد: شما نسبت به این شخس، احساان و بخشاش نمودیاد. علات ایان
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   11   انفاق و سخاوت در سیرة معصومان

 

از تارآ »چیسات؟ ایشاان فرماود:  ،فرمودید: برود تا شما را نبینید و او شما را نبیند
 1.«که مبادا شرمندگی در صورت او ببینماین

 امام جواد

از مشاهورترین القااب  ،است و این« جواد» ،از القاب معروف پیشوای نهم شیعیان
 ،«جاواد» بسیار زیاد آن امام بدین نام خوانده شده اسات.سخاوت که به دلیل اوست 

د تجلای صافت جاو ،یعنی کسی که بسیار اهل جود و بخشش باشد. اماام جاواد
ذکر شاده ایشان از سجایا و خصایس رفتاری  های زیادی خداست، و کرم و بخشش

خاویش « باب المراد»را  یشان . ااندردگ نمی امید بر چنانکه احدی را از خود نا ؛است
 ؛رساانی کناد سعی داشت به صور مختلف به افاراد کما  امام جوادشناختند.  می
 2آوری نداشتند. حکومت بوده و نان هایی که مغضوب دستگاه ویژه به خانواده هب

 امام حسن عسکری

محمد  .روایات زیادی نقل شده است ریکعسامام حسن بخشش حضرت باره در
ما سخت شده باود.  گوید: ما تهیدست شده بودیم و روزگار بر بن علی بن ابراهیم می

  که وصف بخشاش و ریکپدرم گفت: خوب است نگد این مرد )امام حسن عس
کناون  شناسای؟ گفات: ناه، و تاا ام، برویم. به او گفتیم: او را می او را شنیدهسخاوت 

راه افتادیم. در بین راه پدرم گفت: چقدر خوب است  ندیدمش. به سوی خانه امام
، دویسات درهام ککه ایشان به من پانصد درهم عبا کند؛ دویست درهم برای پوشا

هم با خود گفتم: ای کااش، باه کصد درهم برای مخارج دیگر. من یبرای خوراک و 
صاد  من نیگ سیصد درهم ببخشد؛ صد درهم برای پوشاک، صد درهم خاوراک و باا

درهم دیگرش مرکبی بخرم و به منبقه جبل باروم. هنگاامی کاه باه خاناه حضارت 
غالم حضرت بیرون آمد و گفت: علی بن اباراهیم و فرزنادش محماد وارد  ،رسیدیم
باه پادرم  ،م کردیم. ایشان پاس از پاساخ ساالمحضرت سال وارد شدیم و بر .شوند

                                                           

 . 505، ص 49؛ ج رابحاراالنو محمدباقر مجلسی؛. 1

 . 501 - 502، ص 10. ر.ک: همان؛ ج 2



61    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

شارم  !پدرم عارض کارد: آقاای مان «.ای؟ کنون نگد ما نیامده چرا تا !یا علی»فرمود: 
ای باه  داشتم با این حال شما را مالقات کنم. غالم حضرت به دنبال ماا آماد و کیساه

، دویسات کپدرم داد و گفت: این پانصد درهم است؛ دویسات درهام بارای خاورا
به مان داد و گفات:  گای نی و صد درهم برای مخارج دیگر. کیسه کدرهم برای پوشا

و صد  کاین سیصد درهم است؛ صد درهم برای خرید مرکب، صد درهم برای پوشا
 2  .1رای خوراک.بدرهم 
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 در آیات و روایات رزق و روزی
 
 
 
 
 

  فلسفه وسعت و تنگی رزق و روزی ▪

   زیهای رزق و رو  اقسام و ویژگی ▪

 عوامل وسعت و تنگی رزق و روزی  ▪


رضائیانهراز





 

 

 رزق و روزی در آیات و روایات

 فلسفه وسعت و تنگی رزق و روزی 

 اشاره

مقاادر شاادن رزق و روزی باارای هاار یاا  از موجااوات در عااالم هسااتی، یکاای از 

ـهِ»های مسلم اسالم است:  آموزه َعَلـیاللَّ ِفـياأَلْرِضِإالَّ ـة  َهـاَوَمـاِمـْنَدابَّ هایچ » 1؛«ِرْزقو

 ،بر اساآ این آیه شاریفه«. مگر اینکه روزی او بر خداست ،ای در زمین نیست جنبده

اما در شارایط کناونی وجودات را تضمین و متکفل شده است. مخداوند روزی همه 

ای باا  بینیم کاه عاده شاهد فاصله طبقاتی میان اقشار مختلاف جامعاه هساتیم و مای

باا تماام نیاروی اگار چاه ای نیگ  شوند و عده میروتمندتر ثکمترین زحمت، هر روز 

رسند و یاا در حاال در جاا زدن هساتند. واقعااً  به هیچ چیگ نمی ، اماخود در تالشند

حکمت این همه تضاد چیست؟ وقتی بنا بر آیات و روایات، تقسیم روزی باه دسات 

دازه هام پس این همه نابرابری برای چیست؟ چارا هماه باه انا ؛خداوند عادل است

 ای از سر فقر و ناچاری دست نیاز مقابل دیگران دراز نکنند؟ ندارند تا عده

فلسفه وساعت »مسئله رزق و روزی را در سه محور  ،در این جلسه و جلسات آینده

اسااباب و عواماال »و « هااای رزق و روزی اقسااام و ویژگی»، «و تنگاای رزق و روزی

 این سؤاالت پاسخ دهیم.بررسی خواهیم کرد تا به « وسعت و تنگی رزق
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  یتفاوت روز 

اا  ار و چاه ناساپاآگخداوند متعال رزق و روزی را میان همه افراد بشر ا چه شکرگ
ها از ایان لباف عاام الهای برخوردارناد؛ چنانکاه  تقسیم کرده است و تمامی انساان

اَلِءِمْن»فرموده است:  خباب به پیامبر اسالم اَلِءَوَهؤو َهؤو ِمدُّ نو مًّ َكَوَمـاَکـاَنکو َعَطاِءَربِّ
ـوًرا َكَمْحظو َربِّ هار دو ]دساته[ ایناان و آناان را از عباا  پروردگاارت مادد » 1:«َعَطاءو

خداوند بناا بار حکمات . «بخشیم و عبا  پروردگارت ]از کسی[ منت نشده است می
اوت خود، مقدار روزی افراد بشر را بدون در نظر داشتن اینکه آیا مؤمنند یا کافر، متفا

مقدر کرده است. البته باید توجه داشت که تفاوت آن است که در شارایط نامسااو ، 
فارق گذاشاته شاود؛ ولای تبعایض آن اسات کاه در شارایط مسااو  و میان اشایا 
آنچاه در خلقات وجاود دارد،  2.ها  همسان، بین اشیا فارق گذاشاته شاود استحقاق

نساان اسات کاه از اجاگا  نظام هساتی، مانناد وجاود ا«. تبعیض»است نه « تفاوت»
ای  گرفته است؛ به گوناهو هر جگئی در جا  مناسب خود قرار  همختلف تشکیل شد

تا این مجموعه محقق شاود و هام هار چیاگ  در هستند هم اجگا با هم مختلف که 
   3تا نظام احسن به وجود آید.گرفته است جا  مخصوص خود قرار 

ها و  ها، رنج ها، فراز و نشیب ا و بلند ه در نظام کل و در توازن عمومی، وجود پستی
ها الزم است. اگر اختالف و تفاوت وجود نداشته باشاد،  ها و ناکامی ها، موفقیت لذت

 وجود نخواهد داشت. نیگ موجودات گوناگونی 
  ز ن چون چ ی و خط و خ ل و دبموشد  

 ج

 
 

 4که  م چي ى به  د ى خدو ن یي وشد     
 

**** 

 د يددریتددودن گفدد  کدده خدد ب دآ چدده  
 

 5خدد ب بد یيدد  دب د ددا بدد   بز شدد     
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ٌَ »فرماید:  می که امام علی تفاوت رزق و روزی نیگ در همین راستاست؛ چنان   َفَعلَد

َ ادَ   َمْن   ِلَيْبَتِليَ ِفيَها
َ
وِ َها أ وِ َها َو  ِبَمْيس  ْكَر  ِبَذِلَك  ِلَيْخَتِبَر  َو  َمْعس  ْبَر  َو  الُُّّ َهلا ِملْن  الصَّ  1«:َهلاَفِقيِر  َو  َيِنيِّ

باه وساعت  ،ها را عادالنه تقسیم کرد تاا هار کاه را بخواهاد ]خداوند متعال[ روزی»
روزی یا تنگی آن بیازماید و میگان سپاسگگاری  توانگر و شکیبایی  تهیدست را امتحان 

 «.  کند

 رزق  یفلسفه وسعت و تنگ

 یش. آزما1

ن باوده و در هاای پیشای های همیشگی الهی، آزمایش است کاه در امت یکی از سنت
ِذیَن»دارد: وجود اسالم نیگ  االَّ َُّ وَنَوَلَقْدَفَت ُو ْتَت ْماًلیو اَوهو َُّ واآَم ولو واَأْنَیقو ْتَرکو َأْنیو اسو َُّ َأَحِسَبال

اْلَكاِذِبیَن واَوَلَیْعَلَمنَّ ِذیَنَصَدقو الَّ هو اللَّ ه تاا گفتناد آیا مردم پنداشتند کا» 2:«ِمْنَقْبِلِهْمَفَلَیْعَلَمنَّ
گیرند و به یقاین کساانی را کاه   شوند و مورد آزمایش قرار نمی  ایمان آوردیم، رها می

معلاوم دارد و  ،اناد  پیش از اینان بودند، آزماودیم تاا خادا آناان را کاه راسات گفتاه
 ؛دهاد گوناگونی رخ میهای  حالت. آزمایش الهی در «دروغگویان را ]نیگ[ معلوم دارد

گااه از  3؛هاسات هاا و میوه هاا و جان گرسانگی و کااهش دارایی گاه از جنس ترآ،
 5هاست. و گاه از جنس پیروزی 4جنس خیر و شر

آزمون الهی، ابگارها و شرایط مخصوص به خاود را دارد؛ از جملاه وجاود ظارف و 
ترین بساترهای  ، یکی از مهم کند. تفاوت روزی مجرایی که آزمون از بستر آن بروز می

منادی انساان از  خداوند گاه به وسیله افاگایش اماوال و بهره ی است.وقوع آزمون اله
دهد و گاه باه وسایله کاساتن از مواهاب  مواهب الهی، او را در بوته آزمایش قرار می

ْمَو»فرماید:  چنانکه قرآن نیگ به این مسئله اشاره کرده و می الهی. هم كو َماَأْمـَوالو واَأنَّ َواْعَلمو
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َُ ْمِفْت کو َعِظیم َأْواَلدو َأْجر  َدهو ُْ َهِع اللَّ َوَأنَّ و بدانید کاه اماوال و فرزنادان شاما ]وسایله[ » 1:«ة 
 . پیاامبر اکارم«آزمایش ]شما[ هستند و خداست که نگد او پاداشای باگر  اسات

ِتي اْلَماٌ»فرموده است:  مَّ
 
ةو ِفْتَنًة َو ِإنَّ ِفْتَنَة أ مَّ

 
لِّ أ و آزمایشای   هبرای هار امتای فتنا» 2«:ِإنَّ ِلك 

 «.است و ]وسیله[ آزمایش امت من، مال است
تواند به آرامش برسد؛ زیرا  بیند، با این اندیشه می ها را می ای از تفاوت وقتی آدمی پاره

دساتی زباان باه  از آزمایش الهی گریگی نیست. پس باید مراقب بود تا در زماان تهی
های الهای غافال نباود و  نعمت دستی از خدای تعالی و شکر گالیه نگشود و در فراخ

مراقب افراد نیازمند بود. باید مراقب بود تا گشایش روزی، سبب فخرفروشی و برتار 
 3گان نشود. بهره دانستن خود و روزی اندک، نشانه حقارت و خواری کم

 . مصلحت بندگان ۲

آناان را از مواهاب و  ،خداوند بر پایه مصلحت بندگان، روزی آناان را مقادر نماوده
 مند کرده و به هر کس به اندازه ظرفیتش روزی داده است:  های خود بهره عمتن

ِبِعَباِدهِ» هو ِإنَّ َماَیَشاءو ِبَقَدر 
لو زِّ َُ ْزَقِلِعَباِدِهَلَبَغْواِفياأَلْرِضَوَلِكْنیو الرِّ هو َوَلْوَبَسَطاللَّ َفِبیـر 

 ند، مسلماً در زماین سار باه و اگر خدا روز  را بر بندگانش فراخ گردا» 4:«َبِصیر 

ا  ]که مصلحت است[ فارو   لیکن آنچه را بخواهد، به اندازه ؛دارند عصیان بر می

 .«فرستد؛ به راستی که او به ]حال[ بندگانش آگاه بیناست  می

 فرماید: آمده است که خداوند می در حدیثی از پیامبر اسالم
شان نیست؛  اری به صالحه چیگی جگ بیمکبعضی از بندگان من طوری هستند » 

به نحوی که اگر آنان را سالمت دهم، فاسد خواهند شد و برخی از بنادگان مان 

هستند که چیگی جگ صحت به صالحشان نیست که اگر بیمارشان کنم، بیمااری 
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نیاازی  آنان را به فساد خواهد کشانید و برخی از بندگان من هساتند کاه جاگ بی

ساازد و  یرشان سازم، فقار آناان را تبااه مییگی به صالحشان نیست که اگر فقچ

نیاز سازم،  برخی از بندگانم جگ فقر چیگی به صالحشان نیست که اگر آنان را بی

های بندگانم، اماور  نیازی فاسدشان سازد و این است که با آگاهی از وضت دل بی

 1«.کنم آنان را تدبیر می

ای کسب روزی بردارد معنای مصلحت آن نیست که فرد تهیدست دست از تالش بر
یا فردی که از کار و تالش گریگان است، بگویاد وقتای مصالحت ماا بایش از ایان 

مبارکه شوری با آیات و  ۀسور 37پس چرا تالش کنیم؟ چنین برداشتی از آیه  ،نیست
کنند، در تعارض است؛ زیرا همان  روایاتی که انسان را به تالش و کوشش دعوت می

اآ مصلحت و حکمت میان بندگان خود تقسیم کارده، بار خدایی که روزی را بر اس
اساآ مصلحت و حکمت خود نیگ از بندگان خواسته تا با تاالش و کوشاش روزی 
خود را به دست آورند. پس هر گاه انسان نهایت تالش خود را نمود و در عین حاال 

نکناد، تاابی  بیپاس  ؛درها به روی او بسته شد، باید بداند در این امر مصلحتی باوده
مأیوآ نشود، زبان به کفر نگشاید و به تالش خود ادامه دهد و تسلیم رضاای الهای 

 2باشد.
اگر چه گاهی تنگی معیشت و کم بودن روزی، باه سابب کام باودن درآماد انساان 

چنانکاه خداوناد در  ؛نیست. گاه انسان درآمد بسیاری دارد، اما معیشت خوبی نادارد
َیْوَماْلِقَیاَمِةَأْعَمیَمْنَأْعَرَو»فرماید:  قرآن می هو رو ًكاَوَنْحشو ُْ َمِعیَشًةَض َلهو  3:«َضَعْنِذْکِريَفِإنَّ

و هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت زندگی تنگ ]و سختی[ خواهد داشات »
. عامل اصلی این تنگی و سختی معیشت، «کنیم  و روز رستاخیگ او را نابینا محشور می

مراد از  است که ممکن است دامنه آن تا پس از مر  نیگ ادامه یابد.گردانی از خد روی
سختی و تنگی زندگی در این آیه شریفه، فقر و نداشاتن ماال و ثاروت نیسات؛ چاه 
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 ا هایی چاون حارص، تارآ و دلهره داران و ثروتمندانی که به علت بسیارند سرمایه
نند. در حقیقات دوری از ک رغم داشتن ثروت بسیار ا در تنگنا و فشار زندگی می علی

 1یاد خدا، مایه اضبراب، حیرت و حسرت است؛ هر چند تمکن مالی انسان باال باشد
دار و ثروتمنادی کاه  توان بسیار دید، کارخانه های چنین افرادی را در جامعه می نمونه

گاذرد و دل خارج کاردن  زندگی عادی و روزمره همسر و فرزندانش به ساختی می
خواهاد محصاوالت بااغش را باه  د؛ باغداری که با حرص و آز میهایش را ندار پول

شود؛ انسان ثروتمنادی کاه از انفااق و  قیمت بیشتری بفروشد و محصوالتش تباه می
اش  و بیشتر ثروتش را خرج بیماری خود یا خاانواده کند امتناع میکم  به نیازمندان 

 مشاهده کرد.توان  کند و هگاران نمونه عینی دیگری که در جامعه می می
معرفی کرده است تا آدمای بداناد رزقای کاه باه  2خداوند روزی دادن را مایه عبرت

کند، مولود دست به دست دادن هاگاران راببای  رسد یا خودش کسب می دستش می
داند ، یکی از آن هگاران هگار است. آن  است که انسان )که آن را از هنرمندی خود می

کنند که مان فاالن مغاازه یاا فاالن  ه آن دل خوش میها ب علت و سببی نیگ که انسان
کارخانه را دارم، یکی از آن اسباب است. تمامی اسباب نیگ مستند به خادای سابحان 

کناد و  درنگ خوشاحالی می از سوی دیگر به آدمی که با رسیدن به نعمت بی 3است.
دسات دادن کند رسیدن نعمت یاا از  یادآوری می 4،شود با از دست دادنش، نا امید می

آن، مقدرات الهی است که بر اساآ مصالحت و حکمات خادای متعاال بار انساان 
سااز رشاد معناوی  ها، زمینه گاه تحمل ضررهای دنیوی و نا امیادی 5شود. جاری می

توکلش باه خادا زیااد  ،شود تا در چنین شرایبی صبر پیشه کند بیشتر برای انسان می
شاود، سرمسات  تی نیگ باه او داده میشود و به مصلحت خدا راضی باشد. وقتی نعم
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های دنیا، وسیله آزمایش انسان  ها و بدی نشود و خدا را فراموش نکند؛ چرا که خوبی
ـةً»است:  َُ َواْلَخْیِرِفْت رِّ ْمِبالشَّ وکو اْلَمْوِتَوَنْبلو َذاِئَقةو َنْتس  لُّ هار نفسای چشانده مار  » 1:«کو

اش  . بناابراین اگار زنادگی«خواهیم آزمود است و شما را از راه آزمایش به بد و نی 
اش به تعویق افتاد، زبان به گله و شکایت از خدای تعالی  سخت شد و رسیدن روزی

 باز نکند.

را بسیار انادوهگین  و از افراد صفّه بود. فقر او پیامبر سعد یکی از یاران پیامبر
به او بدهد تا باا آن به او وعده داد اگر پولی به دستش برسد،  حضرتکرد. روزی  می

 نرسید. روزی جبرئیل بر پیامبر کار کند. اما مدتی گذشت و پولی دست پیامبر
 نازل شد و دو درهم به حضرت داد تا سعد آن را سرمایه خود قارار دهاد. پیاامبر

ای خاوب شاد کاه در  دو درهم را به سعد داد. اندک اندک وضت مالی سعد به اندازه
آمد. وقتای  رفت و مشغول تجارت شد، اما دیگر برای نماز نمیای گ کنار مسجد مغازه

گفت: اگر اموال خود را بگذارم، ضایت  ی؟آی از او پرسید چرا برای نماز نمی پیامبر
 2شود. می

 یعدل و حکمت اله ی. اقتضا3

رسیدن روزی بشر از سوی خدا، در واقت تفّضل الهی است نه امر واجبی که بر عهده 
ها یکساان و برابار  فضل الهی نیگ به این معنا نیست که به همه انساانخداوند باشد. ت

شاود روزی  ها از نظار اساتعداد و ظرفیات، سابب می روزی داده شود. تفاوت انسان
کنناده  هاسات کاه عامال تعیین متفاوتی داشته باشند؛ زیارا اساتعداد و ظرفیات انسان

گر تفاوت مصلحت آنان باا بیان ،استعداد و ظرفیت گوناگون افراد 3مصحلت آنهاست.
یکدیگر است و از آنجا که حکمت الهای بار پایاه مصالحت بشار اسات، مشایت و 

بناابراین باشاد.  میخواست خداوند برای هر ی  از افراد بشر، مخاتس هماان فارد 
فلسافه  خداونادمنافاات نادارد. ضامن آنکاه  ،ها با عدالت الهی تفاوت روزی انسان
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مردم را چرخش جامعه و تعاون اجتماعی بیان کرده های  تفاوت استعدادها و معیشت
»فرماید:  و می ْمَفـْوَقَبْعـ   ـاَبْعَضـهو َُ ْنَیاَوَرَفْع الـدُّ َِ ْمِفياْلَحَیـا ْمَمِعیَشَتهو هو

َُ اَبْی َُ َقَسْم َنْحنو
 اَیْجَمعو ِممَّ َكَفْیر  َربِّ اَوَرْحَمتو ْخِریًّ ْمَبْعًضاسو هو ِخَذَبْعضو ِلَیتَّ ما ]وساایل[ معااش » 1:«وَنَدَرَجات 

ایم و برخای از آناان را از ]نظار[ درجاات   آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده
ایم تا بعضای از آنهاا بعضای ]دیگار[ را در خادمت   باالتر از بعضی ]دیگر[ قرار داده

 .«اندوزند، بهتر است  گیرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان می
نساان یاا انادام ی  درخت یا حتی ی  بوته گل را در نظر بگیریاد، اگر بادن یا  ا

هاای لبیاف  تواند باا گلبر  بینید که قدرت مقاومت و استعداد ریشه درختان نمی می
های ظریف شبکیه چشام از هار نظار یکساان  ها و استخوان پاشانه پا با پرده شکوفه

شاکل،  دمی کاه از هار نظار همباشد. بر فرض که بتوانیم ی  روز کره زمین را از مر
ساان هساتند پار کنایم، آیاا آن روز زنادگی خاوبی  فکر و هم ذوق، هم قواره، هم هم

شود کاه هماه در آن در  ها خواهد شد؟ مسلماً نه؛ بلکه جهنمی پیدا می نصایب انسان
خواهناد، یا   کنناد، ی  چیگ را می همه به ی  سو حرکت می .زحمت خواهند بود

خواهند یا  کاار واحاد را  د، ی  نوع غاذا را دوست دارناد و میطلبنا پست را می
رسد و اگر هم باقی بماند، زنادگی  به پایان میزود ای  انجام دهند. عمر چنین زنادگی

نواختی خواهد بود که تفااوتی باا مار  نادارد. وجااود  روح و ی  کننده، بی خساته
، برای حفاظ نظاام جاامعه و تفااوت در اساتعدادها و آنچاه الزمه این تفااوت است

 چنانکه امام علی حاتی برای پرورش اساتعدادهای مختلف الزم و ضروری است.
لوا»فرموده است:  واَ َفلِاذا اْسلَتَوْوا َهَلك  ٌ  الّناس  ِبَخْيلرو ملا َتفلاَوت  َا ماردم تاا زماانی کاه » 2«:ا َي

 .«شوند متفاوتند، در خیرند؛ اما هر گاه یکسان گردند، هالک می
خداوند باا آگااهی از حاال و وضات اشاخاص، حکیماناه و عادالناه باا سانجش و 

های کااهش یاا  عوامل و زمینه ،شرایط ،ای دقیق و در نظر گرفتن همه جهات محاسبه
باا در نظار گارفتن هماه نیگ کنند و  دهنده روزی که افراد برای خود فراهم می  افگایش
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هاای  م حاکم بر جهاان هساتی، روزیزوایا و مصالح فردی و اجتماعی و رعایت نظا
در  و همسر لوط اگر همسر نوح 1کند. حقاقی یا تفضلی بندگان را تعیین میتاس

از ایان  ؛قارار گرفتناد ،شوندگانی که سهیمه روزی دنیوی آنان قبت شاده زمره هالک
جهت بود که مسیر بدکاران را انتخاب کردند. اگر قاارون تماام ثاروتش را یکبااره از 

داری کاه خادا باه او بااغی از اناواع انگورهاا داد کاه  دهد و یاا مارد بااغ دست می
به سابب خادا  دهد؛ از دست میدر ی  شب باغش را گرداگردش درخت نخل بود، 
بخلی است که خود را به آن گرفتار سااختند و از انفااق و فراموشی، غرور، خودبینی 

 2ر باز زدند.های الهی س اموال در جهت رشد و پیشرفت و تحقق خواسته
از سوی دیگر خداوند بر اساآ حکمت خاود، چیگهاایی را کاهناده و چیگهاایی را 

های کااهش یاا افاگایش  توانناد زمیناه ها نیگ می انسان 3افگاینده روزی قرار داده است.
ها را در جهات کااهش یاا  روزی را برای خود ایجاد کنند و هر مقدار که ایان زمیناه

اهم کنند، خداوند نیگ بر همان اساآ روزی آنها را کم یا افگایش روزی، برای خود فر
توانند روزی خود را افگایش دهناد. در  کند؛ مانند اینکه با انجام صله رحم می زیاد می

ها و  حقیقت خداوند در شب قدر بر اساآ رفتارهای گذشته بندگان، در هماه زمیناه
ت آیناده آناان را مشاخس از جمله روزی آنان، مقدراتشان را تعیین نموده و سرنوش

کند. از همین روست که مؤمنان در این شب به احیاء و راز و نیااز و توباه و اناباه  می
پردازند تا به میمنت توجه به معبود و عبر خوش حااالت معناوی و بازگشات از  می
 4ها، مقدرات سال آینده آنان بهتر از سال گذشته رقم بخورد. بدی
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 یاترزق و روزی در آیات و روا

 های رزق و روزی اقسام و ویژگی

 اشاره

َوَمـاِمـْن: »ای مقدر شده اساتبر اساآ آیات قرآن، برای هر موجودی، روزی ویژه
َها ِهِرْزقو َعَلیاللَّ ِفياأَلْرِضِإالَّ ة  ه[ کانیسات مگار ]این نیا  در زما  چ جنبنادهیو ها» 1:«َدابَّ

َعِلیم ِبكو». خداوند نیگ که «اش بر عهده خداست یروز َشيء  داناد باه هار  است، می 2«لِّ
موجود چه انادازه روزی دهاد کاه مایاه فسااد و تبااهی نگاردد. در حقیقات هماه 
موجودات با تمام کثرت و گستردگی خود، برای ادامه حیات خاود لحظاه باه لحظاه 

های گوناگونی دارند، چه به صاورت ماادی باشاد یاا معناوی. بار اسااآ  نیازمندی
تردید به علت العلال و مسابب االساباب کاه  ای بی دی نیگ هر پدیدهبینی توحی جهان

 هاست.   شود و روزی نیگ یکی از این پدیده خداوند است، منتهی می
در جلسه پیش فلسفه وسعت و تنگی رزق را بیان کردیم. اکنون در ادامه، اقساام رزق 

 کنیم. و روزی و مقدر شدن آن از سوی خدا را بررسی می

 رزق  فیتعر 

گیرد و نیاگ  برداری قرار می رزق از نظر لغوی، به معنای آن چیگی است که مورد بهره

                                                           

 .3. هود: 1

 .325. بقره: 2
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در اصبالح نیاگ رزق، چیاگی اسات کاه بهاره  1به معنای عبای خداوند آمده است.
بندگان خدا باشد و اقسام آنچه که بدان نیازمند است، از خوراک، پوشاک، آشاامیدنی 

به معنای عبا و بخشاش پای در پای از ساوی در واقت رزق  2شود. و ... را شامل می
هاای  خداوند است، خواه مادی باشد یا معنوی، اعم از خاوراک یاا پوشااک یاا بهره

های انسان گاه مادی و گاه معنوی  مندی شود. از آنجا که بهره دیگری که از آن برده می
نیاگ  است؛ بنابراین رزق و روزی تنها شامل مصادیق مادی نشده و مصادیق معنوی را

گیرد، هر چند آنچه بیشتر در اذهان جاا افتااده اسات، صاورت ماادی رزق  در بر می
 است. 

  یاقسام رزق و روز 

خداوند سبحان همه موجودات جهان هستی را به اندازه و با حساب و کتاب آفریاده 
و بر همه آنها احاطه دارد. رزق و روزی نیگ از جمله اموری است که خلقت آنها توأم 

ْنَیاأَ»گیری است:  زهبا اندا الدُّ َِ ْمِفياْلَحَیا ْمَمِعیَشَتهو هو
َُ اَبْی َُ َقَسْم َكَنْحنو وَنَرْحَمَتَربِّ ْمَیْقِسمو هو

ـا ِممَّ ـَكَفْیـر  َربِّ اَوَرْحَمـتو ـْخِریًّ ْمَبْعًضـاسو ـهو ِخـَذَبْعضو ِلَیتَّ َدَرَجات  ْمَفْوَقَبْع   اَبْعَضهو َُ َوَرَفْع
وَن ل[ معااش ینند، ماا ]وسااک م مییه رحمت پروردگارت را تقسکا آنانند یآ» 3:«َیْجَمعو

م و برخای از آناان را از ]نظار[ درجاات یا ردهکم یانشان تقسیا میآنان را در زندگی دن
گار[ را در خادمت یم تا بعضای از آنهاا بعضای ]دیا  گر[ قرار دادهیباالتر از بعضی ]د

نیاگ  اماام علای .«اندوزند، بهتر است  یرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان میگ
ْم   َفَقَسَم »درباره تقسیم روزی توسط خدا فرموده است:  ْم   َبْيَنه  ْنَيا   َمَعاِيَُّه  ْم ِملَن اللدُّ لَعه  َِ َو َو

م َعه  ِِ شان را بین آنها تقسیم نموده و هار کاس را  پس روز  و وسائل آسایش» 4 «:َمَوا

                                                           

ج  ؛طیقاموآ المح ؛آبادی فیروزمحمد بن یعقوب ؛ 551، ص 50ج  ؛لسان العرب ؛منظور . ابن1

 .233، ص 3ج  ؛اللغة سییمعجم مغا ؛فارآ ابناحمد ؛ 230، ص 2

 .135، ص 5ج  ؛کّشاف اصبالحات الفنون و العلوم ؛تهانویمحمد علی . 2

 .23. زخرف: 3

 .202، ص 592خببه  ؛تصحیح صبحی صالح ؛البالغه نهج ؛یشریف الرضمحمد بن حسین . 4
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ا  )که سگاوار او دانست از قبیل فقار و غناا  هدر دنیا )با حکمت و مصلحت  در مرتب
 «.و خوشی و بد  و مانند آنها  قرار داد

اگرچااه رزق و روزی بنااا باار آیااات و روایااات، اقسااام مختلفاای دارد؛ امااا در یاا  
 توان آن را به دو بخش مادی و معنوی تقسیم کرد. بندی کلی می تقسیم

 یرزق ماد. 1

باشاد و انساان و تماام  زنادگی دنیاوی می رزق مادی، همان رزقی است کاه الزماه
موجودات زنده در این جهان برای زنده ماندن و بقای نسل، باه آن نیازمندناد؛ مانناد 

واِمـْن»فرماید:  این آیه شریفه که می لو اِکِبَهاَوکو َُ واِفيَم واًلَفاْمشو اأَلْرَضَذلو مو ِذيَجَعَلَلكو َوالَّ هو
 شو ُُّ ِرْزِقِهَوِإَلْیِهال د؛ پاس در یان را بارا  شاما رام گردانیه زماکاسای کاوسات » 1:«ورو

. «گ باه ساو  اوساتید و رستاخید و از روز  ]خدا[ بخوریفراخنا  آن رهسپار شو
همه موجودات عالم سهمی از روزی مادی دارند، به شرطی که بقیاه موجاودات، آن 

ند. خداوندی که خالق سهم را از بین نبرند و نابود نسازند یا غاصبانه آن را مال  نشو
خلق است، روزی آنها را بر عهده دارد و روزی هیچ موجاودی ناگد خادا فراماوش 

َها»نشده است:  ِهِرْزقو َعَلیاللَّ ِفياأَلْرِضِإالَّ ة   2«.َوَماِمْنَدابَّ
 بددم  زددگ  مگدد  ین یددر     ددو    

 

 3د ددر بآق بد بوآا بشدد ن ر ددم  ددم   
 

ای هستند که در آیات به آنها  های مادی از جمله رزق ها، باران، طعام، حیوانات و میوه
 هایی است که عبارتند از: دارای ویژگی ،رزق مادی بنا بر آیات 4 اشاره شده است.

 بیطالف( 

گاه باه « طیب»واژه  5طیب به معنای هر چیگی است که حالل و سازگار با طبت باشد.
مفسران مراد از طیباات «. حالل»ه آمده است و گاه به همراه واژ« رزق»تنهایی در کنار 

                                                           
 .51. مل : 1

 .3. هود: 2

  . 4130غگل ؛ دیوان اشعار ؛صائب تبریگیمیرزا محّمدعلی . 3
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واِفـ»را در آیه  ُو ِذیَنآَم ْلِهيَِللَّ ْزِققو َباِتِمَنالرِّ یِّ ِتيَأْفَرَجِلِعَباِدِهَوالطَّ ِهالَّ َةاللَّ َُ َمِزی ْلَمْنَحرَّ يقو
اآلَیاِتِلَقْو لو َتصِّ ْنَیاَفاِلَصًةَیْوَماْلِقَیاَمِةَکَذِلَكنو الدُّ َِ ـوَناْلَحَیا َیْعَلمو هاای لذیاذ از  خوردنی 1«م 

کند و نیگ چیگهای حاالل کاه آدمای  اند که انسان با آن ارتگاق می انواع مختلف دانسته
کناد کاه باه دور از هار گوناه پلیادی و  در زندگی و بقای خود از آنها اساتمداد می

 2مخصوص مؤمنان است.
ر کنار رزق آمده است، حاالل د« طیب»همراه با واژه « حالل»در تمامی آیاتی که واژه 

بـاً»تر از طیب بیان شده است. برای مثال در آیه  مقدم َحـَماًلَطیِّ ـهو اللَّ مو اَرَزَقكو واِممَّ لو ؛ 3«َفكو
بخش بودن بارای نفاس و جسام توجاه شاده  ابتدا به حالل بودن غذا و سپس لذت

ذاهایی مانناد است. بدین معنا که غذای انسان باید از طیباات تهیاه شاود و نبایاد غا
گوشت مردار که طبت مردم از آنها نفرت دارد و اسالم نیگ آنهاا را منات کارده اسات، 

 مصرف شود.

 حالل ب(

و چیگی اسات کاه ممناوعیتی در  4به معنای باز کردن گره آمده« حّل العقدة»حالل از 
نشاین شادن ایان واژه در  آن وجود نداشته و استفاده از آن مجاز و مشروع است. هم

بدین معناست که هر رزق مقدر شده خدا برای بنادگانش « رزق»خی آیات با واژه بر
بـاً»مانند آیه:  ،حالل است َحَماًلَطیِّ هو اللَّ مو اَرَزَقكو واِممَّ لو و از آنچاه خداوناد روز  » 5:«َوکو
حال اگر انسان راه نادرستی را بارای کساب  .«دیگه را بخورکیحالل و پا ،دهیشما گردان
شود و حارام شادن رزق از  محروم می ،نتخاب کند، از رزق حالل مقدر شدهروزی ا

                                                           
چه کسی زینتها  الهی را که برا  بندگان خاود آفریاده، و روزیهاا  پااکیگه را »بگو:  : »23. اعراف: 1

اند؛ )اگر چاه دیگاران  ت که ایمان آوردهاینها در زندگی دنیا، برا  کسانی اس»بگو: « حرام کرده است؟!

این گونه آیات )خود  را « نیگ با آنها مشارکت دارند؛ ولی  در قیامت، خالس )برا  مؤمنان  خواهد بود.

 «دهیم! برا  کسانی که آگاهند، شرح می

 .30، ص 3ج  ؛فی تفسیر القرآن گانیالم ؛طباطباییسیدمحمد حسین . 2

 حالل ]و[ پاکیگه بخورید.  دا شما را روز  کرده است: پس از آنچه خ 554. نحل: 3
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باه کاه شود. اگر چه باید توجه داشت  مخالفت با اوامر الهی در کسب رزق ناشی می
 شود. درآمد و دستاورد حاصل از راه نامشروع و حرام، رزق گفته نمی

تاأثیرات عمیقای بار  دتوانا ، میناک دقت و توجه به لقمه حالل و پرهیگ از لقمه شبهه
از رزمندگان دوران دفااع مقادآ  یکی، ین متقیحاج محمدحسوجود آدمی بگذارد. 

 نقل کرده است:  یهلاّله نورال بید حبیشه یخور درباره حالل
ه مغازه ما بود و کاار یکه شاگرد همسا یهلاّله نورال بید حبیقبل از انقالب با شه

کرد.  یبار جا به جا م یدست یبا گار دیداشت، دوست بودم. او هر روز با یسخت
هام  یگ باودیانجاا، هام پشات میا ییایانکاه بی  روز به او گفتم: تو قبل از ای

و  ی. چارا رهاا کاردیشاد یت هام نمین همه اذینجا بود؛ ایشتر از ایحقوقت ب
، اماا در مغاازه ییگو ی؟ او گفت: درست میده ین کار سخت را انجام میا یآمد
 یشاترین کار سود بیگفت و از ا یدروغ م یس را به مشتراستادم قیمت جن یقبل
 یخدمت حاج آقاا مهاد یشدم. روز یبرد، اما از راه حرام؛ لذا من ناراحت م یم

ح دادم یه را توضای)که از دانشمندان و عارفان بنام شهرضا بود  رفتم و قض یامام
ر؟ یاا خیارم حالل اسات یگ یکه من م یا حقوقیکند، آ یم ین کاریکه استادم چن

ن حاال یانادارد. باا ا یشما اشکال یبرا یاو حرام است، ول یحاج آقا گفت: برا
ن کار ید، ناراحت بودم؛ لذا آن کار راحت را رها کردم و ایچسب یچون به دلم نم

د باود یبه حالل و حرام مق یلید بگرگوار خین شهیدانم. ا یسخت را بهتر از آن م
ها و بنده خالس خدا بودن  جه این رعایتشد. نتی یو نماز اول وقتش هم ترک نم
 1هم شهادت در راه خدا بود.

لی حلوا هدیه فرستاد. خواست  معاویه این  د  ُدؤ  نقل است روزی معاویه برای ا بُواال سو 
بود که با این کار نوعی دلجویی و تألیف قلب کارده و محبات ابواالساود را از اماام 

ای از حلاوا  دختران ابواالسود وارد شد. لقماهبرگرداند. در این هنگام یکی از  علی
اّم  برگرفت و داخل دهان گذاشت. پدر گفت: دخترم! حلاوا را بیارون بیااور. ایان س 
است. معاویه این حلوا را فرستاده تا محبت علی را از ما بگیرد. دخترش گفت: زشت 

آن لقماه را  خواهد ما را از این بگرگوار جدا کند؟ هرگاگ! آنگااه باد این مردک. او می
                                                           

 .3154، شماره 53/02/5293 ؛«خوری با کار دشوار حالل» ؛. ر.ک: روزنامه ایران1
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 1قی کرد و پس آورد.

 یرزق معنو . ۲

شاود،  رزق معنوی مانند توفیقاتی است که از سوی پروردگار نصیب برخی افاراد می
به شرط اینکه از خود لیاقت نشان دهند. برای مثال علم، روزی افراد است و خادا باه 

عنوی، کند. شرکت در مجالس م اندازه شایستگی و ظرفیت هر کس به وی عنایت می
هاایی معناوی  توّسالت، مجالس درآ، مبالعات وسایت بارای فهام و تعقال، روزی

ذیال آیاه  برناد. اماام صاادق هستند که شایستگان به اندازه معینی از آن بهاره می
ِإَلیَطَعاِمهِ» ِراإِلْنَسانو ظو ُْ منظور از این طعام، علم است؛ یعنی انسان »فرموده است:  2«َفْلَی

 3«.آموزد ه علم خود را از چه کسی میباید نگاه کند ک
توان به بهشت و غذای بهشتی و بهره بردن از قرآن  رزق معنوی مصادیقی دارد که می

 اشاره کرد.

 یبهشت یبهشت و غذا الف(

ـ»در آیه را مفسران مراد از رزق  ُو ـِذیَنآَم ْخـِرَجالَّ ِلیو ـات 
َُ َبیِّ ِهمو ْمآَیاِتاللَّ وَعَلْیكو واًلَیْتلو واَوَرسو

تَ ـات 
َُّ َج ْدِفْلـهو ِهَوَیْعَمْلَصاِلًحایو ْؤِمْنِباللَّ وِرَوَمْنیو ُُّ َماِتِإَلیال لو اِلَحاِتِمَنالظُّ واالصَّ ْجـِريَعِملو

ِرْزًقا َلهو هو َفاِلِدیَنِفیَهاَأَبًداَقْدَأْحَسَناللَّ  اند. بهشت و رزق معنوی دانسته 4«ِمْنَتْحِتَهااأَلْنَهارو
 دادهاند کاه باه مؤمناان  برخی دیگر افگون بر این معنا، آن را رزق ایمانی نیاگ دانساته

 5است.
                                                           

، 59ای؛ ج  اده آملی و محمدباقر کمارهز ؛ ترجمه: حسن حسنالبراعه منهاجاّله هاشمی خویی؛  . حبیب1

 .511ص 

 .34. عبس: 2

 .4؛ ص االختصاصمحمد بن محمد مفید؛ . 3

کند تا کساانی را کاه ایماان آورده و   : پیامبر  که آیات روشنگر خدا را بر شما تالوت می55. طالق: 4

ه خادا بگارود و کاار ها به سو  روشنایی بیرون برد و هر کاس با اند، از تاریکي  کارها  شایسته کرده

آورد جاوداناه در آن  هایی که از زیر ]درختان[ آن جویبارها روان است، در مای شایسته کند، او را در باغ

 مانند، قبعاً خدا روز  را برا  او خوش کرده است.  می

 .231، ص 59ج  ؛المیگان فی تفسیر القرآن سیدمحمد حسین طباطبایی؛ . 5
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 بهره بردن از قرآنب(  

ـوَن»فرمایاد:  که خداوناد می گاه رزق، به معنای بهره بردن از قرآن است؛ چنان َوَتْجَعلو
وَن بو َكذِّ ْمتو كو ْمَأنَّ که خدا روزی شما کارده اسات، یعنی حظ خودتان را از قرآنی   ؛1«ِرْزَقكو

تکذیب آن قرار ندهید. برخی مفسران آن را به معنای بهره بردن از قارآن و حفاظ آن 
دائمای اسات و  ،با توجه به معنای اصبالحی رزق، قرآن که بنا بار آیاات 2اند.  دانسته

تواند در آن تغییر و تحول ایجااد کناد، رزقای اسات کاه بنادگان شایساته  کسی نمی
 د از آن بهره ببرند.توانن می

 خداوند  یده رزق تیحتم

شان خراب شاده و  گویند وضت اقتصادی شاید از بسیاری از افراد شنیده باشید که می
شان بسته شده است. اما واقعیت این اسات کاه خداوناد  رزق و روزیدر  انگار اصالً 

کارده  ای از زمین و آسمان کاه باشاند، تضامین روزی همه موجودات را در هر نقبه
ِفيِکَتـ»است:  لٌّ ْسَتْوَدَعَهاکو َهاَومو ْسَتَقرَّ مو َهاَوَیْعَلمو ِهِرْزقو َعَلیاللَّ ِفياأَلْرِضِإالَّ ة  َوَماِمْنَدابَّ اب 
 ِبین 

اش بر عهده خداسات و  یه[ روزکنیست مگر ]این نیا  در زم  چ جنبندهیو ه» 3:«مو
. در «تابی روشن ]ثبت[ اساتکنها[ در یهمه ]ا داند،  ]او[ قرارگاه و محل مردنش را می

َن »نیگ آمده است:  خدا سخنی از رسول
َ
لِق   َجِميلَ    َو َللْو أ ِِ لوا َعَللى  اْلَخََل ْن   اْجَتَمع 

َ
وا   أ َيْصلِرف 

وا  َعْنَك  يع  َِ َ  َلَك َلْم َيْسَت دِّ اگر تمام مخلوقاات عاالم جمات شاوند و بخواهناد » «:َشْيئًا َقْد ق 
 4«.توانند برایت رقم خورده از او بگیرند، نمیچیگی را که 

یکی از پیامبران بگر  الهی است کاه در زماان پادشااهی جبّاار و  حضرت دانیال
کارد. باه دساتور بخات نصار او را دساتگیر  زندگی می« رص  بُخُت ن  »ستمگری به نام 

ال باه کردند و در چاهی انداختند و حیوانات درنده را بر سرش ریختند. خداوند متعا
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یکی دیگر از پیامران خود وحی نمود که بارای دانیاال خاوراکی ببارد. عارض کارد: 
پروردگارا دانیال کجاست؟! خباب رسید: از قریه بیرون شو، آنگاه کفتاری باه ساراغ 

آید. دنبال آن کفتار برو تا تو را به مکان دانیال راهنماایی کناد. آن پیاامبر باه راه  تو می
چاه رسید و طبق دستور خدا خوراک را بارای او در چااه سارازیر  افتاد تا اینکه به آن

 1کرد.
 د ددر  نادده بد بآدق بوآا  ددم

 

 2یزدر  قسن   م  د  بده ري دن  دم     
 

های خداوند و نظاام حااکم  ها و آفریده رازقیت خداوند بدین معناست که همه پدیده
ای آفریاده  ا باه گوناهاند و خداوند بندگانش ر بر آنها با تدبیر و اراده او به وجود آمده

ها را باا  تا نیازمند او باشند. خداوند نیگ منابت و مراحل الزم برای رفت ایان نیازمنادی
بخشش خویش در نظام آفرینش تدبیر کرده است. البته آنچه انسان از راه حرام ماورد 

دهد، رزق خدا نیست و نباید وسیله معصیت را باه خادا نسابت  برداری قرار می بهره
ـَهاَل»را که خداوند نیگ تشریت عمل زشت را از خود نفی کرده اسات: داد؛ چ اللَّ ـْلِإنَّ قو

وَن ِهَمااَلَتْعَلمو وَنَعَلیاللَّ ولو ِباْلَتْحَشاِءَأَتقو رو ار زشات فرماان کابگو قبعاً خادا باه » 3:«َیْأمو
 .  «دیده  دانید به خدا نسبت می ه نمیکگ  را یا چیدهد آ  نمی

ترین موضوعاتی اسات کاه باا  های موجودات زنده از جالب یازمندیموضوع تأمین ن
شااود. در گذشااته  گذشاات زمااان و پیشاارفت علاام، پاارده از اساارار آن برداشااته می

ای  اندیشیدند که اگر در اعماق دریاهاا موجاودات زناده دانشمندان بسیاری به این می
ا ریشه اصالی غاذاها شود؟ زیر ها از چه راهی تأمین می وجود داشته باشند، غذای آن
گردد که آنها هم نیازمند به نور آفتااب هساتند و در اعمااق  به نباتات و گیاهان بر می

متر، نوری وجود ندارد. امروزه معلوم شده است که نور آفتااب، گیاهاان  700بیش از 
دهاد و هنگاامی کاه مرحلاه  بینی را در سبح آب و در بستر اماواج پارورش می ذره

روناد و سافره  دریا فارو می قای به اعما چون میوه رسیده مودند، همتکامل خود را پی
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   89های رزق و روزی   اقسام و ویژگی

 

ساازند. از ساوی دیگار از میاان  ژرفای آب فراهم می ۀنعمت را برای موجودات زند
هایی وجود دارناد کاه در ظلمات  پره کنند، شب پرندگانی که از ماهیان دریا تغذیه می

ا اماواج مخصوصای کاه از روند و ب چون غواصی ماهر به اعماق آب فرو می شب هم
کنند. روزی رساندن خداوند  نمایند، صید خود را شناسایی و شکار می خود صادر می

انگیگ است. از جنینی که در شکم مادر قرار گرفته  به موجودات مختلف، بسیار حیرت
کس در آن جایگاه تاری  اسرارآمیگ به او دسترسی ندارد تا حشرات گوناگونی  و هیچ

الی درختاان، بار فاراز  های پر پایچ و خام، در الباه تاری  زمین و النه که در اعماق
 1کنند، هیچ ی  از علم او پنهان نیستند. ها زندگی می ها و در قعر دره کوه

وَن»از نظر مفسران آیه  ِطقو ُْ ْمَت كو ِمْ َلَماَأنَّ َلَحقٌّ هو َماِءَواأَلْرِضِإنَّ السَّ بیاانگر حتمای 2؛«َفَوَربِّ
دهد که روزی او تضمین  وزی است. خداوند در آیه اخیر به انسان اطمینان میبودن ر

کاار باه  . های جهاان هساتی بنگارد ... شده است تا بتواند با خیال راحت به شگفتی
جایی رسیده است که خداوند با آن عظمت و قدرتش برای اطمینان دادن باه بنادگان 

کند که آنچاه باه شاما در  اد میالنفس و حریس سوگند ی شکاک و دیرباور و ضعیف
های داده شده، گفته شده، همه حق است و هیچ شا  و  زمینه رزق و روزی و وعده

بدانید آنچه خداوند بارای »فرموده است:  که امام علی چنان 3تردیدی در آن نیست.
اندیشای و پیادا  رسد؛ هر چند در چاره کم و کاست به او می بنده مقدر کرده است، بی

های کسب روزی ناتوان باشد و نیگ بایش از آنچاه خداوناد بارایش مقادر  هکردن را
 4«.اندیش باشد کرده، به او نرسد؛ هر چند بسیار زرنگ و چاره

 یرابطه تالش و روز 

چه خداوند تعالی روز  را تضمین کرده است، اما این تضمین بدان معناا نیسات  اگر
نناد؛ ک آسمان برا  او مائده نازل میآورند و یا از  اش می س را در خانهکه روز  هر ک
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بینی شاده  ه در عالم طبیعت منابت تأمین روز  جانداران پیشکه مقصود آن است کبل
َرِفیَهـا»فرماید:  ه قرآن میکاست؛ چنان  ِفیَهـاَوَقـدَّ ََ َوَجَعَلِفیَهاَرَواِسيَِمْنَفْوِقَهاَوَبـاَر

َسَو ام  اِئِلیَنَأْقَواَتَهاِفيَأْرَبَعِةَأیَّ هاا نهااد و  وهکن[ از فراز آن ]لنگرآسا[ یو در ]زم» 1:«اًءِللسَّ
رد کار  یاگ  ی آن را در چهاار روز انادازهکد آورد و مواد خورایر فراوان پدیدر آن خ

باا ایان حاال  .«شان[ استیازهایدرست ]و متناسب با ن دگان کنن ستخوادره[ برا  ک]
رد و از منابت گسترده الهی آن را به دسات کوشش کباید  ،برا  به دست آوردن روز 
َمـا»ای جگ سعی و تالش خود نادارد:  آورد؛ چرا که انسان بهره ْنَسـاِنِإالَّ ِِ َوَأْنَلـْیَسِل

 2«.َسَعی
در واقت میان مقدر شدن روزی و تالش انسان برای کسب آن، هایچ تضاادی وجاود 

را   دهاد، انساان زق و روزی خبر میکه از تقدیر ر که قرآن نیگ در عین این ندارد؛ چنان
ِذي»کند:  برای به دست آوردن همان روزی مقدر، به تالش و کوشش دعوت می َوالَّ هو

 ورو شو ُُّ واِمْنِرْزِقِهَوِإَلْیِهال لو اِکِبَهاَوکو َُ واِفيَم واًلَفاْمشو اأَلْرَضَذلو مو ه کاسی کاوست » 3:«َجَعَلَلكو
د و از روز  ]خادا[ ید، پس در فراخنا  آن رهسپار شوین را برا  شما رام گردانیزم

ٌِ   َطَللب  »نیگ فرماوده اسات:  خدا . رسول«گ به سو  اوستید و رستاخیبخور   اْلَجلََل
يَضٌة َعَلى ِل   َفِر ْسِلمو   ك  ْسِلَمة  م  به دنبال روزی حالل رفتن، بر هر مارد و زن مسالمان » 4«:َو م 

   «.واجب و الزم است
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 ر آیات و روایاترزق و روزی د

 رزق و روزی وسعت و تنگی عوامل 

 اشاره
دهنده هماه موجاودات خادای  ای وابسته به روزی، و روزی زندگی هر موجود زنده

سبحان است. در آیات و روایات بسیاری، عواملی به عنوان عوامال افاگایش روزی و 
لت تامه برای این عوامل، عاند.  عواملی نیگ به عنوان اسباب کاهش روزی معرفی شده

وسااعت رزق نیسااتند؛ بلکااه مقتضاای هسااتند و بااه تنهااایی موجااب افااگایش روزی 
باید عالوه بر انجاام دادن مقتضای و فاراهم شادن شارایط الزم، از  یعنیشوند؛  نمی

مرتکب شدن اسباب کاهش رزق بر حذر بود تا بعد از وجود مقتضی و فقدان ماانت، 
بسا شخصی عوامل افاگایش روزی را باه افگایش روزی بر آن عمل مترتب شود. چه 

کند؛ طبیعی است کاه  آورد، ولی از سوی دیگر از اسباب کاهش رزق حذر نمی جا می
این فرد به نتیجه نخواهد رسید. در این جلسه بحث را در دو محور عوامل افاگایش و 

 کنیم. عوامل کاهش روزی بررسی می

 رزق شیاسباب افزا

 یو سپاسگزار  شکر . 1

ترین عوامل افگایش روزی اسات و  اسگگاری خداوند سبحان، یکی از مهمشکر و سپ
ْمَو»شود:  بالعکس کفر و ناسپاسی، سبب نقصان و کاهش روزی می كو ْمأَلِزیَدنَّ َلِئْنَشَكْرتو
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َعذاِبیَلَشِدید  ْمِإنَّ د ]نعمات[ شاما را افاگون یانکاگار واقعاا سپاساگگار  » 1:«َلِئْنَکَتْرتو
 .«خواهد بود  قبعاً عذاب من سخت ،دییگر ناسپاسی نمارد و اکخواهم 
لْكِر َو »درباره ارتباط میان شکر و نعمت فرموده اسات:  امام علی لوَلٌة ِبالُُّّ َعم  َمْوص  اللنِّ

وٌٌ  ْكر  َمْوص  لى   الُُّّ لِه َحتَّ يد  ِملَن اللَّ َِ َ  اْلَم َِ وَناِن ِفي َقْرنو َفَلْن َيْنَق َما َمْقر  يِد َو ه  َِ لْكر  ِملَن ِباْلَم لَ  الُُّّ َِ َيْنَق
لاِكر نعمت به شکر متّصل شده و شکر به فگونی، و این دو به ی  رشاته بساته » 2«:الَُّّ
شود، مگر آنگاه که شاکر  شاکرکننده  اند. پس فگونی از طرف خداوند بریده نمی شده

 «. بریده شود
 گوید:  به نام اسحاق می یکی از یاران امام صادق

و با حضرت همکالم بودم. ناگااه حضارت از  مام صادقدر مسیری همراه با ا
گوناه  ،ای طوالنی به جای آورد و پس از آن مرکب پیاده شد و رو به قبله، سجده

راست خود را طوالنی مدت بر خاک نهاد. سپس صورت خاود را پااک نماود و 
دوباره بر مرکب سوار شد. علت آن را که پرسیدم، فرمود: ای اسحاق! نعمتای را 

خداوند بر من ارزانی فرموده، به یاد آوردم. پس دوست داشتم که نفس خاود که 
اش  را )در مقابل خدا  خوار نمایم. ای اسحاق! خداوند هایچ نعمتای را بار بناده

ای که در آن ستایش خدا باشاد، او را ساپاآ  کند که او با ی  سجده ارزانی نمی
ت نعمت او در دنیا و آخرت گوید و از آن فارغ شود، مگر اینکه خداوند به زیاد

 3نماید. امر می

خداوناد  یهاا در ماورد نعمت یشناسا و حق یشناسا ، اندازهیر، قدردانکدر واقت ش
اَدو  َو َملْن »فرموده است:  امام علی چنان که هماست؛  َِ او   دَّ

َ
لِّ ِنْعَملةو َحّقلًا َفَملْن أ ِه ِفي ك  ِإنَّ ِللَّ

ٌِ ال َوا ََ َر َعْنه  َخاَطَر ِب ْعَمةَقصَّ خداوند متعال در هر نعمتی حقی از شکر قرار داده، پاس » 4«:نِّ
شاود و کسای کاه شاکر  کسی که شکر نعمت را به جا آورد، نعمت ]بر او[ زیااد می

 «.رود ننماید، نعمت به زوال می
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  دد م یتندد م یتنتدد  دندد ون ک ددر   
 

 1کفددمم یتندد  دآ کفدد  بيددمو  ک ددر  
 

ستمر و مداوم الهای، ضارورت و حاداقل ها  م ات و نعمتکرگگار  در برابر برکش
م و یها  الهای ناسپاسا ار  از نعمتیها در برابر بس شرط بندگی الهی است. ما انسان

تاوان  ها مای م؛ از جمله این نعمتیها  الهی توجه ندار ن نعمتیار  از ایحتی به بس
، نعمات والیات و در امتاداد آن نعمات به نعمت اسالم، تشیت، محبت اهل بیت

های بگر  الهی که همواره باید شاکرگگار آن  یکی از نعمت رهبری اشاره کرد. وجود
ای در رأآ هرم نظاام  وجود رهبر به عنوان نقبهبود، نعمت بگر  وجود رهبر است. 

اسالمی، نعمتی است که خدا به ماا ارزانای داشاته اسات؛ نعمتای کاه دیگاران از آن 
ـَك»باگر  الهای باود: محرومند. از این رو باید سپاسگگار این نعمت  ْعَمـِةَربِّ ُِ ـاِب َوَأمَّ

ث رهبر معظم انقالب، نعمت الهی و افتخار بگرگی بارای ماا و جهاان اساالم  2«.َفَحدِّ
 گوید:  می 3که کوفی عنان است؛ چنان
هااا و مساالمانان بایااد افتخااار کننااد کااه چنااین رهبااری دارنااد. ماان بااا  ایرانی

ام که باه  هلموت کهل دیدار داشته های مختلفی از جمله ژاک شیراک و شخصیت
ام، ولی در مالقات با ایشاان احسااآ کاردم هناوز  شدت تحت تأثیر قرار گرفته 

ام. شخصیت معنوی ایشان چنان مرا تحات تاأثیر قارار  کسی را مثل ایشان ندیده
داد که پیش خودم فکر کردم چرا شخصیتی مثل من بایاد دبیرکال ساازمان ملال 

هایی که مرا جاذب کارده بودناد، هماه را باه  ر، شخصیتباشد. پس از این دیدا
   4فراموشی سپردم.

های الهای کاه هماواره بایاد شاکرگگار آن باود، نعمات امنیات  یکی دیگر از نعمت
به ویاژه آمریکاا کاه خاود را ابرقادرت اجتماعی است؛ چیگی که در دیگر کشورها 

مقتاول توساط  ساهشاتن مریکا با داآبسیار اندک است. ایاالت متحده داند،  جهان می
در نا امنی اجتماعی در جهاان اسات. رکورددار  ،سالح گرم به ازای هر صد هگار نفر
                                                           

 .5037ص ، 3ج  ؛امثال و حکم اکبر دهخدا؛ علی .1
 .55. ضحی: 2

 . دبیر کل اسبق سازمان ملل.3
4. http://defapress.ir/fa/news/37976 
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و شاناخته شاده نیاگ مریکا رکورددار تجااوز باه عناف آهای به دست آمده،  گگارش
در  .بیشترین فراوانی تجاوز به عنف را دارد، «نوادا»و « اوریگون»، «آالسکا»های  ایالت

از جمله کلیسای کاتولیا ، مسائله قاانونی شادن  ،ای اخالقی کلیساهاه کنار رسوایی
از مظاهر گساترش  ،گرایی در آمریکا و افشای فساد جنسی در ارتش آمریکا همجنس

مفاسد اخالقی در این کشور و بار  شاوم دیگاری از تااریخ مفاساد آن باه شامار 
 1.آید می

 پرهیزکاری. ۲

گونه کاه گنااه سابب  عت روزی است. همانتقوا و دوری از گناه، یکی از عوامل وس
شود، تقوا و پرهیگکاری چه در بعد فردی و چه در بعاد اجتمااعی،  کاهش روزی می

ْهلَل »که خداوند متعاال فرماوده اسات:  چنان شود؛ هم سبب افگایش روزی می
َ
نَّ أ

َ
َو َللْو أ

َقْوا َلَفَتْجَنلا َعَللْيِهْم َبَرَكلا و ِملَن  وا َو اتَّ َرى آَمن  وا اْلق  ْم ِبَملا َكلان  َخلْذَناه 
َ
وا َفَ ب  لَماِء َو اْلَْ ِ  َوَلِكلْن َكلذَّ السَّ

وَن  اتی از کاده بودناد، قبعااً برییمان آورده و به تقوا گرایو اگر مردم شهرها ا» 2:«َيْكِسب 
فر[ دستاوردشاان کیردند؛ پس به ]کب یذکم، ولی تیگشود  شان میین برایآسمان و زم

. بر اساآ این آیه شریفه، تقوا معیاری برای نگول نعمات بار «میبان[ آنان را گرفتی]گر
کنم  شما را سفارش مای»فرموده است:  بندگان است. از همین روست که امام علی

ها بعاد از نگدیا   به پرهیگکاری ... پس هر که تقوا و پرهیگکاری پیشه گیرد، ساختی
س از دور شادن باه او شود[ ... رحمت و مهربانی پا آوردن از او دور ]می  شدن و رو

گردد و برکت مانند باران باگر   ها پس از کم شدن بر او فراوان می بازگشت و نعمت
 3«.رسد قبره پس از اندک باریدن به او می

 صدقه دادن. 3

از جمله اموری است که در روایات به عنوان عامل افاگایش روزی از آن  ،صدقه دادن
                                                           

، کاد خبار: 03/03/5295؛ «های نا امنای در ایااالت متحاده آمریکاا گگاره»باشگاه خبرنگاران جوان؛ . 1

4039453. 

 .93. اعراف: 2
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لَدَقةِ » فرماود: خدا یاد شده است؛ چنانکه رسول َِق ِبالصَّ وا اللرِّ ل  َِ روزی را باه » 1«:ِاسلَتن
البته صادقه دادن صارفاً باه معناای پاول دادن باه فقیار و «. وسیله صدقه فرود آورید

تهیدست نیست؛ بلکه در روایات معنای وسیعی برای صدقه بیان شاده اسات. روزی 
«. جاب اساتای وا بر هر مسالمانی در هار روز صادقه»به یارانش فرمود:  پیامبر

عیاادت ماریض »فرماود:  عرض شد: کیست که بتواند چنین کاری کناد؟ پیاامبر
صدقه است، امر به معروف صدقه است، نهی از منکر صدقه اسات، پاساخ ساالم را 

 2«.دادن صدقه است
العملای  در پهنه هستی و در روابط کلی موجودات، هر کس هر طور رفتار کند، عکس

ها  شود. اگر دسات دید. اگر رحم کند، به او نیگ رحم می متناسب با رفتار خود خواهد
اگر به دیگری ببخشد و کما  شود.  ها به رویش باز می را باز و گسترده نماید، دست

 کنند.  بخشند و کم  می کند، به او نیگ می

 صله رحم. 4

یکی از عواملی است که درهاای برکات و رحمات خداوناد را باه روی  ،صله رحم
َملا ِملن »فرموده است:  شود. پیامبر خدا د و سبب افگایش روزی میگشای انسان می

وا ِفى َكَنِف اللِه  َِق َو َكان  جَرى الله  َعَليِهم  الرِّ
َ
وا إاَّ أ َو َواَصل  ای صله رحام  هیچ خانواده» 3«:َاهِل َبي

نمایاد و آنهاا تحات حمایات  کند، جگ اینکه خداوند روزی را بر آنها جااری می نمی
 «.ستندخداوند ه

 ازدواج. 5

دهاد. اماا  انتخاب همسر و پذیرش مسائولیت خاانواده، روزی انساان را افاگایش می
ای ضعیف شده است که بسیاری از جواناان از تارآ  متأسفانه امروزه باورها تا اندازه

دهناد؛  اندازند و تن به زندگی مشاترک نمی دستی، انتخاب همسر را به تأخیر می تهی
فرمایاد:  بینند. این در حالی اسات کاه قارآن کاریم می میمادی گاه زیرا مسائل را از ن

ِمـ» هو اللَّ ِهمو ُِ ْغ َقَراَءیو
وافو ونو ْمِإْنَیكو ْمَوِإَماِئكو اِلِحیَنِمْنِعَباِدکو ْمَوالصَّ كو ُْ وااأَلَیاَمیِم ْنَفْضـِلِهَوَأْنِكحو

                                                           
 .33، ص3ج  ؛هیالفق حضرهیمن ال کتاُب  ؛شیخ صدوق. 1
 .32، ص 2ج  ؛البحارةنیسف ؛قمیشیخ عباآ . 2
 .473، ص 3ج  ؛کنگالعمال  ؛هندیعالءالدین . 3



88    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

َعِلیم  َواِسع  هو د، یاارتان را همسار دهکگان درساتینکهمسران خود و غالمان و   بی» 1:«َواللَّ
شاگر یرد و خادا گشاکااز خواهد ین  ش بییاگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل خو

 .  «داناست

آمد و از نیازش شکایت کرد. حضرت باه  در روایتی آمده است جوانی نگد پیامبر
 خدا گوید من شرمم آمد کاه دوبااره پایش رساول او فرمود: ازدواج کن. جوان می

گردم. آنگاه مردی از انصار همراه او پیش حضرت آماد و گفات: مان یا  دختار بر
زیبارویی دارم. حضرت دختر را به عقاد آن جاوان درآورد. خداوناد روزی را بار او 

آمد و حضرت را از گشاایش در رزقاش  گشایش داد. بعد از آن جوان نگد پیامبر
 2 «.ازدواج کنید ای جوانان بر شما باد که»خبر نمود. حضرت فرمود:  با

 استغفار. 6

»شاود:  بنا بر آیات قرآن، طلاب آمارزش از خادا موجاب ریاگش برکاات می ْلـتو َفقو
اراً َکاَنَغتَّ هو ْمِإنَّ كو واَربَّ ْمِمْدَراراً*اْسَتْغِترو َماَءَعَلْیكو ْرِسِلالسَّ یَنَوَیْجَعـْل* یو ُِ َوَب ْمِبَأْمَوال 

ْمِدْدکو َویو
َو ات 

َُّ ْمَج ْمَأْنَهاًراَلكو ه او هماواره کاد یو گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواه» 3:«َیْجَعْلَلكو
آمرزنده است ]تا[ بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد و شما را به اموال و پسران 

 .«د آوردیها قرار دهد و نهرها برا  شما پد تان باغیند و براکار  ی
 اند:  ایت را آوردهمفسران ذیل این آیه شریفه این رو

سالی گلاه کارد.  آمد و از خش  گوید مردی نگد امام حسن ربیت بن صبیح می

مارد دیگاری «. استغفار کن ]از خدا آمرزش بخاواه[»به او فرمود:  امام حسن

مارد دیگاری «. استغفار کن»آمد و از فقر و نیازمندی گله کرد، امام به او فرمود: 

از خادا »پسری به من بدهد. امام باه او فرماود:  آمد و عرض کرد: دعا کنید خدا

عرض کردیم: افرادی با حوائج گوناگون نگد شاما آمدناد. شاما «. آمرزش بخواه

مان ایان را از خاود »غفار سفارش کردیاد. حضارت فرماود: تهمه آنها را به اس
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نگفتم، بلکه این را در نتیجه تأمل در گفته خادا باه دسات آوردم. خادا از ناوح 

اً ا"کند که به قوم خود گفت:  حکایت می پیامبر ه  َكاَن َيفَّ ْم ِإنَّ ك  وا َ بَّ  2«.1"اْسَتْغِفر 

طلبد، موانت برطرف شاده و نسایم رحمات الهای باه  وقتی انسان از خدا آمرزش می
شاود.  آید و باران رحمت الهای بار سارزمین وجاود انساان جااری می وزش در می
ردم را به نماز دعوت کند. ماردم از خاناه به منادی دستور داد همه م حضرت داود

پنداشتند امروز، روز دعا، عباادت، موعظاه و تربیات از  بیرون آمدند، در حالی که می
در جایگااه خاود قارار  خواهد بود. وقتای حضارت داود جانب حضرت داود

مَّ ايِفر َلَنلا»گرفت، گفت:  ه  کاه  سپس به خانه برگشت. افراد آخر جمعیات از آناان«. َاللَّ
گشتند[ پرسیدند: چه خبر؟ گفتند: پیامبر خدا فقط ی  دعاا کارد  جلو بودند ]و بر می

! و برگشت. گفتند: سبحان ما انتظار داشاتیم اماروز، روز دعاا، عباادت، موعظاه و   اّله
تربیت باشد ]اما[ حضرت داود فقط ی  دعا کرد! گفتند: خداوند به او وحی کرد که: 

آنان دعای تو را اندک شمردند، در صورتی که مان هار از طرف من به مردمت بگو »
 3«.کنم کس را بیامرزم، کار آخرت و دنیایش را اصالح می

 احسان و نیکی. 7

های گوناگونی را برای فرد محسان  اسالم در مقابل احسان و نیکی به دیگران، پاداش
اسات. اماام مندی از مواهب الهای  ها، افگایش رزق و بهرهندر نظر گرفته که یکی از آ

ل  »فرموده است:  علی ِنيَل   ك 
 
ْجَصلَنٌة ِملَن اْلِغَيلر  ِنْعَمةو أ لْلِب م  ون  السَّ م 

ْ
َها َمَ نَّ ِِ وف  َف  4«:ِمْنَها اْلَمْعر 

 «.رسد، از تغییرات و نابودی ایمن است هر نعمتی که به سبب احسان به دیگران می»
یمای از عمار تاو در اسرائیل در خواب دیاد فاردی باه او گفات: ن مردی در بنی

وسعت و نیم دیگر در عسرت است. اکنون انتخااب کان کادام اول باشاد. مارد 
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گفت: من شریکی در زندگی دارم که باید با او مشورت کنم. وقتی مسائله را باه 

همسرش گفت، همسرش به او گفت نیم اول را انتخاب کن. مرد این کار را کرد 

گفت: به  رسید، همسرش به او می ه او میو دنیا به او روی آورد. هر گاه نعمتی ب

فالن خویشاوند نیازمندت کم  کن! فالن همساایه نیازمناد اسات، دسات او را 

کارد و شاکر  رسید، به نیازمندان کم  می بگیر. بدین سان هر نعمتی که به او می

آورد. وقتای نصاف دوم عمارش رساید، هماان مارد را در  نعمت را به جای می

گفت: به درستی که خداوند از کار تو سپاساگگاری نماود و خواب دید که به او 

 1 تو در تمام عمرت مثل گذشته خواهی بود.

 عوامل کاستی و نقصان روزی 

 گناه. 1

گونه که رعایت تقوا، عامل افگایش روزی است؛ گناه مانت بگرگای در جاذب و  همان
ا خیارات را از گناهان بپرهیگید؛ زیار»فرمود:  خدا جلب رحمت الهی است. رسول

برد و یاا از  برد. همانا بنده خدا در اثر گناه، دانشی را که فرا گرفته از یاد می از بین می
آمااده محاروم  شود. همانا بنده خدا در اثار گنااه، از روزی   داری محروم می زنده شب
النااآ و منازعاات خاانوادگی در  دروغ، تهمت، افتارا، عادم رعایات حق 2«.شود می

توجهی به نماز، روزه، خمس  چون ظلم در تقسیم ارث، بدحجابی، بی مسائل مختلفی
از جمله گناهانی است که متأسفانه در جامعه امروز شیوع یافته و سبب کااهش  ،و ...

 کند. آفرینی می ها نقش برکات الهی شده است و در کم شدن روزی

 کفر و ناسپاسی. ۲

بب سلب نعمات یاا نقصاان و ناسپاسی و کفران نعمت، از دیگر عواملی است که س
هاای الهای کاه باه سابب  شود. متأسفانه برخی افراد در برابر نعمت کاستی روزی می

هاایی چاون اساتقالل، امنیات  کنناد؛ نعمت انقالب نصیب ما شده است، ناشکری می
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طلبی، وجاود رهباری حکایم و فرزاناه،  اجتماعی و سیاسای، والیتماداری، شاهادت
به دست افراد متخصاس داخلای و ... ؛ ایان در حاالی پیشرفت در علم و تکنولوژی 
از بسیاری از این نعمات محرومناد و اگرچاه  احداقل  ااست که کشورهای همسایه 

هاای ساتمگر غربای  چنان تحت استثمار دولت استقالل ظاهری دارند، اما در واقت هم
یماان باه ناپذیری را برا تواند صدمات جبران هستند. ناشکری نسبت به این نعمات می

زناد کاه در اثار عصایان و ناسپاسای،  که خداوند شهری را مثاال می بار بیاورد؛ چنان
ـًةَیْأِتیَهـا»دهند:  هایشان را از دست می نعمت َُّ ْطَمِئ ـًةمو َُ َمَ ًمَقْرَیـًةَکاَنـْتآِم هو َوَضَرَباللَّ

هِ ِماللَّ َفَكَتَرْتِبَأْنعو َمَكان 
لِّ َهاَرَغًداِمْنکو واِرْزقو َواْلَخـْوِفِبَمـاَکـانو َِ ـو

ِلَبـاَساْلجو ـهو َفَأَذاَقَهـااللَّ
وَن عو َُ ش از هر ساو یه امن و امان بود ]و[ روزکو خدا شهر  را مثل زده است » 1:«َیْص
ردناد و خادا هام باه کها  خدا را ناسپاسای  نانش[ نعمتکد پس ]سایرس  فراوان می

. اماام «دیراآ را باه ]ماردم[ آن چشااندادند، طعم گرسنگی و ه  سگا  آنچه انجام می
َها»نیگ فرموده است:  علی ْسلَتِديم  َها م  لْكر  َها َو ش  يل  َِ ْعَمِة م  ْفر  النِّ ناسپاسای نعمات از » 2«:ك 

 «.گرداند ها را پایدار می بین برنده آن است و شکر و سپاسگگاری، نعمت

 اسراف. 3

کنده است. هار چاه در مقابال ایان روی بر همه امور سایه اف در اسالم اعتدال و میانه
روی و  قانون پسندیده قرار دارد یا افراط است یا تفریط. اسراف ناوعی افاراط، زیااده

شاود. اماام  تجاوز از حد اعتدال و از عوامل مهمی است که سابب نقصاان روزی می
انساان «. موجاب فقار اسات ،اساراف» 3«:اِْلْسلَراف اْلَفْقلِر   َسلَبب  »فرموده است:  علی
کننده با سوءتدبیر و نداشتن برنامه از همه مواهب الهی با تجاور از حد طبیعای  سرافا

رو، هر چیگی را در جاای خاود و باه انادازه  کند، اما انسان معتدل و میانه استفاده می
گیارد. از ایان رو  مندی از مواهب الهی تدبیر را در نظار می کند و در بهره مصرف می

 بیند. تی را نمیدس گاه روی فقر و تهی هیچ
                                                           

 .553. نحل: 1

 .297ص  ؛المواعظ و الحکم ونیع ؛لیثی واسبیعلی بن محمد . 2

 .333ص  همان؛ . 3
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 عدم رسیدگی به محرومان . 4

یکی دیگار از عوامال نقصاان و کااهش روزی، رسایدگی نکاردن باه محروماان و 
نعمات خادا بار »فرماوده اسات:  خدا دستگیری نکردن از نیازمندان است. رسول

شاود. اگار کسای  گردد، مگر اینکه نیاز مردم نیاگ باه او بیشاتر می ای فراوان نمی بنده
های الهی را در معارض زوال و نیساتی قارار  ی مردم را برطرف ننماید، نعمتنیازمند

های مردم به ساوی  به درستی که حاجت»نیگ فرموده است:  امام علی 1«.داده است
شما نعمتی است از خدا بر شما؛ پس آنها را غنیمت شمارید و از آنها ملاول نشاوید، 

 2«.ها ]از شما[ برگردد  پس ناخوشی

برکت شدن درآمد نیگ  تنها به معنای کم شدن درآمد افراد نیست؛ بلکه بیکاهش رزق 
تواناد سابب  مصداق کاهش رزق است. عدم رسایدگی باه محروماان از ساویی می

؛ شود برکت شدن درآمد افراد می تشدید فقر در جامعه شود و از سوی دیگر سبب بی
 برد.  فرد از درآمد و ثروتش لذت معنوی نمی در این صورت

 

 
 

                                                           

 .23، ص 3ج ؛یالکافمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 1
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 هنر خوب زیستن

 عوامل آرامش در زندگی

 اشاره
هنار خاوب »زنادگی بشار، از کاودکی تاا پیاری، در مهم  یکی از موضوعات بسیار

بار  شاود ، متوجاه میزنادگی ی ازمسایربعد طی کاردن گاهی انسان  .است« زیستن
بلکاه بیشاتر از موفقیات  ؛نه تنها موفق نشادههایی که کرده است،  خالف تمام تالش

 33مان اکناون در سان »گویاد:  دور شده است. یکی از اندیشمندان بنام جهاان مای
آماده  خدا در روایتای از رساول. «سالگی، تازه فهمیدم که چگونه باید زندگی کنم

اس  »است:  لوانِ  الَنّ وا اْنَتَبه  َذا َمات  ِِ خاواب بیادار  وقتی مردند از ،مردم خواب هستند» 1«:َياٌم َف
 هاست. این روایت مصدق حال بسیاری از انسان«. شوند می

معناای داشاتن لبااآ خاصای باه رفتار خاص در زندگی یا به عبارتی خاص بودن، 
. چناین فاردی رددابسیار باالیی ندارد، ولی درک  یمدرکفرد هیچ نیست. گاهی ی  

 اش است. واقعا بیدار است؛ زیرا همواره مراقب اعمال و رفتار و نوع زندگی

 م انتظارات با امکاناتیتنظ

آرامش در زندگی است. اما فرمول آرامش چیسات؟ آیاا  ،هنر خوب زیستنمحصول 
 تنظیم انتظارات با امکانات است؟آرامش، همان 

انتظااراتش را باا امکانااتش تنظایم کناد، اناد بتوای  که انسان دانای فرزاناه یهر زمان
                                                           

 .510، ص 5ج  ؛تنبیه الخواطر و نگهة النواظر ؛فراآ وّرام بن أبی. 1
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باه  خوشبختی . چنین فردی خوشبخت است.شود با انتظاراتش تنظیم می نیگامکانات 
خوشابخت کسای اسات کاه باا بلکه   مشکلی نداشته باشد؛کسی  این معنا نیست که

  ،! نوع نگاه افراد در تلقی آنها از خوشبختی و آراماششته باشدمشکالتش، مشکل ندا
   ثر زیادی دارد.ا
تا انسان هنر خوب زیستن را بیاموزد. عمر ساود  ؛ها را کامل کنند اند تا عقل انبیا آمده 

کنناد  درصد عموم مردم فکار مای 91است که جمشکل این .بلکه سرمایه است ؛نیست
، در حاالی کاه رسند رامش میآبه احساآ  ،فقط با خانه لوکس و ماشین آخرین مدل

وارد « خدمتکار»شوند، اول به عنوان  لوازمی که به زندگی وارد می اینبور نیست؛ زیرا
   .شویم نها میآشوند و ما خدمتکار  می« ارباب»ولی پس از چندی  ،شوند می

 زنگ اول و دوم زندگی

تاا قبال از  کاه زندگی مثل ی  بستنی است ،بعضیاز نظر زندگی چیست؟ حقیقت 
کاری به کسی داشته باشایم و باید ن. پس ن لذت بردآخورد و از آن را باید آب شدن، 

 .قفال رماگداری اسات ،هم زندگیدیگر بعضی از نظر  .شب لذت ببریم صبح تافقط 
اگار کسای درآ  .باید رمگ آن را پیادا  کنیاد ،خواهید در زندگی موفق شوید اگر می
 . خواند باید با جدیت بخواند، کار را هم با جدیت انجام بدهد و... می

زنادگی ؛ نگاهی کاه تر است کاملنیگ وجود دارد که به زندگی دیگر نگاه نوع اما ی  
در این نوع نگاه، زنگ دوم: حساب!  ؛زنگ اول: دینی :داند با دو زنگ ای می را مدرسه

اتاق ماد و مادل و برناد  ؛سالن غذاخوری نیست ؛زندگی ساحل خوشگذرانی نیست
 .دینای اسات ،زنگ اولاش کهاست  یزندگی مدرسه یا دانشگاه ؛ بلکهبوتی  نیست

زناگ به محض رفتن از این دنیاا، زنند و  زنگ اول را می همین که انسان مکلف شد،
هنار خاوب »حساب اسات و ایان، نتیجاه هماان  ، زنگزنند. زنگ دوم پایانی را می

 است. « زیستن

 عوامل آرامش

ی این ؟ چه چیگهایکدامندرامش آعوامل آورد. اما  آرامش به ارمغان می ،خوب زیستن
 وجاود دارد، هامرایاگن  در زندگی انسان هم؟ آورند برای ما به ارمغان میرامش را آ
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اند و  های ما هستند. سخنان حکیمانه، هم عقول منفصله رایگن ،های دینی موزهآراهگن! 
سال زندگی انساان را گارم نگااه  30دهند. گاهی ی  جمله  عقل انسان را افگایش می

 دارد!  می
ن آنکاه بار تاو قارآپایش از »پیر گفت:  .ای گفت مرا نصیحتی کن رزانهفردی به پیر ف
ن بخوان! قبل از اینکه بر تو نماز بخوانند، برو نماز بخاوان! و قبال از آبخوانند، برو قر

 «.از تجربه دیگران بهره ببر! ،نکه تجربه دیگران شویآ
ها و  ا و سردیه خصوص در سختی هب ؛دارد سال انسان را گرم نگه می 30 ،این جمله 

 ؟ دهند میآرامش هایی به انسان حال چه چیگ دهد. به انسان امید می ،حوادث گرم

 . قناعت1

و « فاانوآ زنادگی»و « نقشاه راه» ،بسیار زیباا و کااربردی یدر کالم صادقامام 
ماردم »امام فرموده اسات: روشن کرده است. برای ما چراغ روشنگر فردا و فرداها را 

چاون هادف را  ؛کنناد پیدا نمی ،دوند می ههر چ ؛یگ در زندگی هستندبه دنبال چند چ
ولای هار  ،هساتند« توانگری و ثاروت»برای مثال همه مردم به دنبال «. اند اشتباه گرفته

باز بیشتر اندازه هم که مال و ثروت داشته باشد، کنند! انسان هر  دوند، پیدا نمی چه می
د، رسا راماش مایآبه د اگر ثروت داشته باشد، کن گاهی انسان فکر میبه آن میل دارد. 

 .نیااز هساتم ولای مان بای ،بله شما ثروتمند هساتید»اما واقعیت این جمله زیباست: 
 .«خواهد! ست که بیشتر نمیاثروتمند کسی 

اّله  یاتآ ،اماروز ثروتمنادترین شاخس در کاره زماین»: فرمودندالدینی ءیت اّله بهاآ
فروختناد و پاولش را ن را هام آفومن داشتند، ایشان ی  تکه زمین در  .بهجت است
 .«مصرف کردند

هار چاه  .همه ماردم باه دنباال تاوانگری و ثاروت هساتندبر اساآ برخی روایات 
کاه تاوانگری باه  در حاالی ؛کنند توانگر و ثروتمند نیساتند باز احساآ می ،دوند می

 زندگی است.  پادشاهی در ،قناعت. نه به ثروت ،قناعت است
اماا  ؛مال  تمام دنیاسات ،قسم بخورد وباشد « قانت»اگر کسی آمده است در روایات 

باه آن اکتفاا کاردن گاهانه زنادگی و آانتخاب ، یعنی بودن قانتقانت چیست؟  معنای 
. خدا نکند انسان در مسائل زندگی حریس شاود .چیگی که دارد و عدم حرص و آز
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بیند. کسانی کاه  ش را نمیرامآهیچ وقت روی بگیرد، انسان شدت های  خواسته وقتی
زنناد تاا  مایدیگاران را ب آچشامی دارناد و زیار چشام و هامو در زندگی رقابت 

العاِقبلة  ِاَهلِل »رساند.  به آراماش نمی ،دنروشان خوب شود، هر چه به دست بیا وضت
قوي َو اليقلين شاود. گااهی  اختصاص ندارد؛ بلکه شامل این دنیا نیاگ میآخرت به  1«الَتّ

شنود و دوست دارد مانند آنها باشد؛ اماا  بیند یا توصیف آنها را می میی را کسانانسان 
تماام غرق در غرقااب دنیایناد و بیند که  وقتی وضعیت حالشان را در نظر بگیرد، می

 ،امامبنا بر فرمایش  است. مسائل مادی و حرص و آز ثروتشان لبریگ از  ابعاد زندگی
   2«.ثروت نه به مال و ،توانگری به قناعت است»

 . بندگی خدا۲

 ؛اطاعت از مردم نیستدر در حالی که مقام و عگت،  ،مردم دنبال مقام و عگت هستند
نای کاه در آبناده »گوید:  میخواجه عبداّله انصاری چنانکه بلکه در بندگی خداست! 

یکای کند.  ارزش انسان به چیگی است که خودش را به آن مشغول می ؛ یعنی«بند آنی
شناسایی چیگهایی است که باعث  ،شناسی برای شناخت شخصیت افرادنااز اصول رو

شود؛ از تعویض رینگ اسپورت تا خط افتادن روی ماشین یا حتی  عصبانیت مردم می
 ی  لباآ برند و مد!  برای ی  رنگ

ه»فرمایاد:  که می سخن ارزشمند امیرالمؤمنین ْجِسلن  لِلّ اْملِرمو َملا ي  واقعیات  3 ؛«ِقيَملة  ك 
آن  راهار فاردی باه مقاد ارزشآیا  کند. و زندگی هر ی  از ما را مشخس می وجود

مادل   گوشی موبایل،مدل با  بعضیکند؟  چیگهایی است که با آنها اظهار شخصیت می
، تالوت روزانه قارآن با سحرخیگیکنند، بعضی نیگ  لباآ و ... احساآ شخصیت می

نگاه داشاتن  ، یعنیحیا نند.ک و حفظ کردن آن و با داشتن حیا، احساآ شخصیت می
ه» که فرمود: این سخن امیرالمؤمنین. حد شرعی و عرفی ْجِسلن  لِلّ اْملِرمو َملا ي  ، «ِقيَمة  ك 

نهاا آبه مقدار چیگهایی است که  ،هر فردی« قیمت» معنای عمیقی در خود نهفته دارد.
                                                           

 .3جمعه: . 1

 .275؛ ص تصنیف غرر الحکم و درر الکم. عبدالواحد آمدی؛ 2

 .447؛ ص األمالی؛ شیخ صدوق. 3 
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یگ متناساب باا البته به آرامش رسیدن افراد ناز عین  گرفته تا موبایل.  ؛را دوست دارد
چیگی که دوسات دارناد، باا یکادیگر متفااوت اسات. آماوزش ایان جماالت باه 

 توانیم به آنها بدهیم. ای است که می بهترین هدیهمان،  فرزندان

 . پرهیز از اشتغاالت فراوان3

کاری پرهیگ کنیاد و  از شلوغ ،سایش تن هستیددر پی آاگر » فرماید: می امام صادق
راماش در ساادگی آزیرا  ؛باید سادگی را پیشه کنیدیعنی  1؛«گیریدتان را ساده بیکارها
در سادگی! همه ماردم باه دنباال  ،رامشآکاری است و  سایش، دوری از شلوغآ .است

نه در  ،در حالی که راحتی و آسایش در کم کردن کارهاست ؛سایش هستندآراحتی و 
، بایاد سااده زنادگی درامش داشته باشاآدر زندگی خواهد  انسان میکاری! اگر  شلوغ
 دهد. از مدیرکلی دنیا استعفا  کند،
خوشبخت کیسات؟ کسای کاه سراسار  رامش مساوی با خوشبختی است، اما واقعاً آ

سابب از باین مورد  اشتغاالت بی. کند رامش دارد، احساآ خوشبختی میآاش  زندگی
شاود،  انسان دچار مشکل مادی یا معنوی می وقتی گاهیشود.  رفتن آرامش انسان می

ها ذهنش با آن مسائله درگیار اسات. اولاین شابی کاه بعاد از حال مشاکل  تا مدت
 ،گوناه شاود چقدر راحت شدم! اگر کل زندگی ایان اندیشد: خوابد، با خودش می می

احسااآ کنیم ولو به اندازه ی  قبره،  گریه میچقدر خوب است! وقتی در شب قدر 
ماان لاذت  . نفساحساآ خاوبی داریام ،ییمآ کنیم. از جلسه احیا بیرون می سبکی می

 شود؟  گونه باشد، چه می کل زندگی این است. حاال اگر همانندی را تجربه کرد بی

 فتکل. پرهیز از 4

انساان در زنادگی هیچ پاداشی برای انسان نادارد!   به زحمت انداختنبیهوده خود را 
ه اسات. گرفتاه شاداز کلفات و ساختی  نیگ هر دوکه  ،ی  تکلف د،ی  تکلیف دار

بایاد و  و به تبت آن، از خواب بیدار بشود، روزه بگیرد که باید وقتی انسان مکلف شد
 کند. هم دریافت میپاداش  ،این تکلیفدارد؛ در ازای انجام در پی  یی رانبایدها
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 ،گفت: خاوش باه حاال شاما آمد و نگد سلیمان نبیدر روایتی آمده است: فردی 
لْؤِمنو   َلَتْسِبيَجٌة ِفلي»ود: در جوابش فرم حضرتهمه چیگ در اختیار شماست.    َصلِجيَفِة م 

يَ َِ ْع
 
ا أ ْسِبيَجَة َتْبَقلى  َخْيٌر ِممَّ َد َيْذَهب  َو ِإنَّ التَّ يَ اْبن  َداو  َِ ْع

 
َد ِإنَّ َما أ ثواب یا  تسابیح » 1«: اْبن  َداو 

زیارا  خالس در نامه عمل مؤمن، از همه آنچه خداوند به سلیمان داده، بیشاتر اسات؛
 «.رود ماند، ولی سلبنت سلیمان از بین می ثواب آن تسبیح در نامه عمل باقی می

. یکای از عگیاگان هساتند هاا هاا و تکلاف که اسیر وابساتگی ییها چه بسیار خانواده
روزی شاناختند.  جمکاران مایمردم مرا به سبب تکرر در رفتن به  :گفت روحانی می

. دیدم همراه من التماآ دعا دارم. گفتم چشم خیلی !قاآحاج  خانمی مرا دید و گفت:
حاج خانم مشکلتان چیست؟ گفت: شوهر خاواهرم بارای خاواهرم  آید، پرسیدم: می

 ،خادا باه دل شاوهرم بینادازددعا کنم تا . آمدم جمکران استی  پراید صفر خریده 
انگار دنیاا پار از کودکاان کهنساال  ؛عجیب است !برای من بخردهم ی  پراید صفر 

گوناه  افاراد این ،سنگ با مسجدالحرام اسات هم ،جایی که دو رکعت نماز است. شده
 اندازند. خود را به تکلف می

پیاامبران  م.مان از تکلاف بیاگار» :در ی  جمله زیبا و کلیدی فرمود پیامبر اسالم
 ؛خواهید از اهل تکلف و خودنمایی نباشاید کنند. اگر می دیگر هم از تکلف دوری می

مکلاف   خودمان را به چیگهایی که ارزش ندارد، 2.«شکیبایی داشته باشید صبر و تقوا،
هساتند؛ ماداوم ایان دغدغاه را  صبح تا شب سرگرم غذانکنیم؛ مثل بعضی افراد که 

. در نبایاد غاذا خاورد. البته معنای این حارف ایان نیسات کاه چه بخورند دارند که
زیااد اسات. آنچاه توصیه وریم، ما درباره اینکه چه بخوریم و چه نخهای دینی  موزهآ

نه اسیر غذا! صبح تا شب سرگرم غذایی نباشاید کاه  ،امیر غذا باشید مهم است اینکه
 که پایانش پوسیدگی است. یدپایانش مدفوع است؛ سرگرم لباسی نباش

گفاتم: ماؤمن  د: باه حضارت صاادقیااسحق بن عمار گوآمده است: در روایت 
 لبااآسات ین طاور تاا بیشد؟ فرمود: آر  ... و همداشته با  لباآ  تواند دو دست می
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ه بارا  کاه لباسای را کاست ا ست، اسراف آنین  ن اسرافیدم؟ فرمود آر ، و ایپرس
   1ار بپوشی.کمهمانی و حفظ آبروست در خانه و وقت 

افااراد بعضاای پوشااد، مایااه آبااروی اوساات.  از خانااه میبیاارون انسااان لباساای کااه 
هیچ اشاکالی  ، این مسئلهی  نوع لباآ بپوشند کند هر روز شان ایجاب می شخصیت
حارف لبااآ و حارف ماد تمام لحظات زندگی انسان صرف گاهی مواقت  ؛ اماندارد
شما و شاوهرتان مثال  های نویسنده پرسیدند: خانم یکی از ازشود. این خباست.  می

کتااب جلاد  30تاا  70کاه  صبح تا شب سرگرم اماور زنادگی نبودیاد بقیه نبودید؟
کاه مانناد دیگار شاد  هچ .مشغول بودیدهمواره چه در ایران و چه در اروپا  ؟نوشتید
ایشان گفت: چاه در اروپاا و ایاران، یا  روز مبتاذل ؟ عوامانه زندگی نکردیدمردم 

رفاتم  ها پرسه ناگدم. فقاط دو سااعت مای بار پشت ویترین مغازه ی  .زندگی نکردم
 گشتم. خرید و بر می

 نشدن به دنیاسرگرم . 5

سارگرم  تواند آرامش خاود را حفاظ کناد، ی که انسان به واسبه آن میاملوعاز یکی 
فاراهم کناد. کسای کاه بارای اش را  خاانوادهامکاناات رفااهی  .اساتدنی باه دنشن

و دیگار وساایل  ماشینخانه، گاهی  . امامجاهد است، مانند کند اش تالش می خانواده
 !شود سرور انسان می رفاهی،

فرزناد  2.«دنبال مالی نباش که پایانش باه ارث مانادن اسات» :فرمود پیامبر اسالم
باه دو  بایاد ،خواهم انجام دهام من هر کار اقتصادی می»گوید:  یکی از اساتید قم می

آخارت و  ،به خاطر کارهایشانافراد برای چی و برای کی؟  بعضی  :ال پاسخ دهمؤس
سارگرم ماالی داد:  ؛ این همان هشداری است کاه پیاامبردهند دنیا را از دست می

 نباش که پایانش به ارث گذاشتن است.
ی گارفتن جاواز دو طبقاه کاردن مناگلم باه ا، بارشدم که بازنشستهگفت:  فردی می 

کارمناد  خواستم پسرم را داماد کنم و ی  واحاد بارایش بساازم. . میرفتم شهرداری
                                                           

  .533، ص 5؛ ترجمه میرباقری؛ ج خالقاألمکارم ؛ طبرسی. فضل بن حسن 1

  . 291، ص 70؛ ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 2



911    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

 :گفاتم .درست کانچهار تا واحد  ،بکوبش ؟کنی چرا این کار را می شهرداری گفت:
دو رکعات نمااز و زیاارت مشاهد باین شان و سایمان  ،من تاازه بازنشسات شادم

برایشاان در حاد تاوان و وظیفاه من  .دهند میخودشان انجام بعد از من  .خواهم نمی
 دهم. انجام می

داشاتن نگااه ذلات اسات.  ،کاه پایاانششاود عگتی در حقیقت انسان نباید سرگرم 
شاود انساان آراماش  سابب می ام حساینویژه اما هدفمند به الگوهاای الهای باه

، انساان را نگاه گاهی ی  سالم دادن به امام حسین اش را از دست ندهد. زندگی
 دارد.  می

حاالی  در دوران نوجاوانی چاه نمااز باابینیم  میگاهی کنیم،  وقتی به گذشته نگاه می
خ اسات و تلا ،دیگر طعم نداردشویم،  که میاما وارد جوانی و میانسالی  ؛خواندیم می

گاهی ی  ساالم ، گم نکنیمرا مسیر راه ، هدف را فراموش نکنیمبنابراین حالی ندارد. 
 .این اثر را دارد ،و ی  قبره اش  ریختن بر امام حسین

 

 

 
   



 

 

 هنر خوب زیستن

 آرامش و آسایش در زندگی

 اشاره

حاال  ثیرگذارترین هنر، تاا باهأبه عنوان تهای زندگی،  در تمام سالهنر خوب زیستن 
بسیاری از اتفاقات مهم خلقات  .خردمند بوده است های مورد توجه بسیاری از انسان
های خارد  برانگیختن گنجینه ؛«فلسفه بعثت انبیا»از جمله  ؛با این هنر در ارتباط هستند

   است.
لوٌ: »ساتفرماوده ا علایامام  ق  َن اْلع  ِِ لْم َدَفلا وا َله  ِثيلر  خادا انبیاا را فرساتاد تاا » 1«:َو ي 

انسان قدر و قیمت خاودش  ،عقل آشکار شدوقتی  .«های عقل را آشکار نماید گنجینه
 در مناانؤگونه که امیرم گیرد. همان و مورد مغفرت پروردگار قرار میشناسد  را می

خداوند مشمول رحمت قرار دهاد » 2«:َ ِحَم الله  اْمرًء َعَرَف َقلْدَ و  »فرماید:  روایتی دیگر می
این رحمت و مغفرت، پاداش خوب زیساتن  .«و قدرش را بشناسد ه اندازهکسی را ک

 است! 
باید نوع نگاه ما به زندگی، نی  و هنرمندانه باشد؛ چرا کاه  ،شدن« نظر صاحب»برای 

اگر انسان به تمام اتفاقات زندگی از پشت عین  خوب زیساتن بنگارد، باه ساعادت 
 رسد.  می

                                                           

 .42خببه اول، ص ؛ صبحی صالحتصحیح  ؛نهج البالغه ی؛شریف الرض. محمد بن حسین 1

 .322ص ؛تصنیف غرر الحکم و درر الکلمعبدالواحدآمد ؛ . 2



911    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

 دو رکن خوب زیستن ،آسایش و آرامش

این دو رکان در  .رکن دارد: آسایش مربوط به تن و آرامش مربوط به روح زندگی دو
تواند تجارتی جااری و  هایی هستند که انسان در تمام عمر، می سرمایه زندگی، همانند

بدون پاول و تنهاا  ،سال عمر  70تا  30 ابدی در یتجارت ؛ابدی برای خود  فراهم کند
بار  بنا .یابد امید به زندگی افگایش میه . در چنین شرایبی است کبا آسایش و آرامش
در گذشاته  ؛ در حالی کاهرسیده است اندیسال و  30به  ،ایرانیانآمار امید به زندگی 

 باه به تازگی برای آقایاان سال و 74 به پس از آنسال،  73بعد . این آمار بودسال  33
 رسیده است. سال  30 به های ایرانی و برای خانمسال  73

لْبِعيَن » مود:فر پیامبر يَن ِإَللى الَسّ لِتّ ِتي َما َبْيَن الِسّ َمّ
 
ْعَما   أ

َ
عمرهاای اّمات مان باین » 1«:أ

این اسات  ،حسن افگایش طول عمر .«شصت تا هفتاد است و تجاوز از آن نادر است
با زنادگی هنرمنداناه خاود، توشاه آخارت  سال، 30تا  70 در اینتواند  می انسان که

 بردارد. 
تواناد  این است که چه چیگهاایی مایاید اکنون به آن پرداخته شود، که بموضوع مهم 

آرامش و آسایش را از انسان سلب کند؟ اولین آفت و مانت، مشغول شدن فکر به امور 
نگاران و عصابانی انسان تماام سااعات روز  شود گگاف و زیانبار است که باعث می

است که به خاطر  آنها عصبانی  ارزش زندگی انسان به اندازه چیگهایی باشد. آیا واقعاً 
شود! گااهی  برای داشتن رینگ اسپورت عصبانی میبرای مثال انسان گاهی شود؟  می

برای ی   ب رند و مد معروف و گاهی هم برای مبلمان کالفاه اسات! اماا از خاودش 
 پرسد: دیشب که شب اول ماه بود؛ چرا اعمالش از یادم رفت؟!  نمی

 ،رفتم سری به پدربگرگم بگنم. دیدم حضارت اماام یروز گوید: می نیینوه امام خم
گویند: چارا اینباور شاد؟ چارا مان اینکاار را  خیلی کالفه هستند و مدام با خود می

کردم امام به خااطر آمادن  فکر می کردم؟ تعجب کردم و پرسیدم: طوری شده است؟
امشاب، شاب  امام گفتند: فکر کاردم  اماناوهای آمریکایی در خلیج فارآ ناراحتند! 

ولی دیشب شب اول ماه بود! افسوآ که اعمال شب اول مااه از دساتم  ؛اول ماه است
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 رفت. 

 های آسایش و آرامش هزنار 

آراید. اغلب مردم باا  به مقدار چیگهایی است که با آنها خودش را می ،قیمت هر کسی
باا گذارند. گاه  با عینا  دودی، گااه باا گوشای موبایال، گااه  ظاهر خود کالآ می

نماز شاب و ...  ،سحرخیگی کمتر کسی است که بااما  ؛ماشین، گاه با ویالی در شمال
 کالآ بگذارد!

ام سه ماهه چهاار  بچه .بار باردار شد چند نخانم م: »ستفرموده ا ییعالمه طباطبا 
یا  باار در نجاف باودم و مای خواساتم از حارم شاد.  شد، ساقط می که میماهه 
ام  ناگهان یا  دسات ملایح و مهرباانی را روی شاانه .دمبرگر به منگل منانؤامیرم

یا  نسابت کاه  سیدعلی قاضای قاآجناب  ،صورتم را که برگرداندم .احساآ کردم
 ،خواهی دنیا می !ای عگیگ»نگاهی به من کرد و فرمود:  ،خویشاوندی هم با هم داشتیم

وجاود  قدر این جملاه در آن .«نماز شب بخوان ،خواهی آخرت می ؛نماز شب بخوان
من اثر گذاشت که دیگر نماز شبم ترک نشد. مرحوم آقای قاضی همان وقات جملاه 
دیگری نیگ فرمود که من بسیار تعجب کردم. ایشان گفتند که خاانم شاما االن بااردار 

گاذارد. باا  میان مای درهمسرش موضوع را با  ،گردد می عالمه به خانه که بر «هستند!
فعل و انفعاالتی در بدن احساآ  ،شوند ها باردار می مخان معموالً وقتی توجه به اینکه

 ولی به لبف خداوند، باردار بودند.  ،دید خانم هنوز هیچ اثری در خودش نمی ؛کنند
چارا اسامش را عبادالباقی  پرسایدندی یآقای ساید عبادالباقی طباطباا عالمه، پسراز 

ه بودناد، اگار همان شب آقاای قاضای باه عالماه گفتا»ایشان گفتند:  ؟گذاشته بودند
   «.بگذار اسمش را عبدالباقی ،ات باقی بماند میخواهی بچه

 ی  ن دشد   کگ که چو شينم  بم  ن
 

 دآ ب ددد ن د ددد م دب د ددد ن دشددد     
 

  ن آیدر  کده ددیسد  و آیدرگم کدمد     
 

 دب رددين خمد  ددر آیددر   ن دشدد    
 

 دآ   ق ددددد  و  ادددددی یددددديی دبآن 
 

 1تددم دآ گدد ی  دد  ز ن دشدد    دبآیددر  
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 ؛خاناه نیسات مان، خاناه .کنایم زندگی نمیایم، ولی  زندههم گاهی  .یما گاهی مردهما 
خاناه را مساکن  .خاناه اسات گااهی قهاوه .خانه است گاهی توپ .مسافرخانه است

هاای بادن  در آن ت  ت  سالول است و باید محل سکونت و آرامش ؛ زیراگویند می
آساایش  :و رکن داردزندگی د گفتیماز آسایش است.  غیرنیگ آرامش  .آرامش پیدا کند

هاایی در زنادگی  برای جذب همین آرامش، ی  سلسله ربایناده .آرامش روح ؛جسم
 ؛اساته ، یکی از ایان ربایندههای زیاد مشغولی اشتغاالت فکری و دل  وجود دارد که

 مشغولی است؟   اما چه چیگهایی دل
انساان ر شاود. اگا دور انساان تنیاده مایمانناد تاار مواردی هستند کاه مشغولی،  دل
 . باید تاالش کنادساده بماند باشد وساده ، باید در زندگی آرامش پیدا کندخواهد  می

 کند. آرامش پیدا می آن وقت حتماً  ،را به سه چهار مورد خالصه کنداش  امور زندگی
خاود را بیهاوده باه زحمات  ؛ یعنایتکلاف اساتراهگن آرامش در زندگی، دومین 

ها یا به تعبیر  سازی نتیجه این ظاهر .ران به چشم بیایدانداختن برای اینکه در نگاه دیگ
 کناد ی  لحظه انسان چشم باز میاز دست دادن سرمایه عمر است، ، «مدها»امروزی، 

هماه از دسات رفتاه اسات. انگاار در چاارچوب عمارش ساال  70- 30بیند  می و
آقاای قاب عماماه و تیاپ و قیافاه، قااب  ؛تعبیر شده است ، اسیر خواب بی«ها قاب»

 شمار دیگر.  های بی دکتر و مهندآ، قاب ماشین، قاب مقام و قاب
باگر  هناوز ولای  ،ساال دارد 70پیرمرد  .انگار دنیا پراز کودکان خردسال شده است

ای از دنیا رفت. واعظی که داخال مجلاس خاتمش  ساله 30اند فرد  نشده است. گفته
ا خواناد. یکای آماد و ر علی اصغر اماام حساین روضهکرد، برایش  سخنرانی می
روضه حبیب بن مظاهر را بایاد  .سالش بود 30این مرد متوفی که  !سلیقه گفت: خوش

مااه  3خواندی! واعظ در جوابش گفت: این بنده خدا کاه از دنیاا رفات، بیشاتراز  می
 دانست باید چه کاری در زندگی کند! نمی .عقل نداشت

 تت يددم کمدیددر  دد  بد دشدديم خددود  بددم
 

 آیجيدم کمدیدر  «  د   ق  »دب چ بچو   
 

     نمدآ بودم  ا رين دآ د ا ب  چ نه
 

  دد  تسددکيم کمدیددر بوح  ددمد  ددمدد  
 

 خدو ن   یریدر   دب ک ی رستو   دشديم 
 

  یدد ن کدده  فددر دوج بد تفسدديم کمدیددر 
 

 دب شدد حا بخددو  بدده د يددر شدد   
 

 خددود بد وبدد ل گددمدن تقددر م کمدیددر  
 



   911آرامش و آسایش در زندگی  

 

  و ریدر   د  قادی بد  دم    وقتم که بتضم
 

 !دن  دف  بد  ق ضده  ن ديم کمدیدر       ب 
 

 بنت ر تد   دمآ خهم د      ن  ب که  م
 

 1  دديی د دد  د ددم کمدیددر  گفت ددرم  ددم 
 

 سرمایه واقعی

ال را باا داساتان ؤتواند فقط برای خودش زندگی کناد؟ جاواب ایان سا کسی میآیا 
   توان داد. میای  دهنده عبرت
ان، سی ساال دبیار کال یاا های مشهور جهانی که در ایر دهه هفتاد، یکی از چهره در

 ،از دنیا رفت. دو هفته قبل از مرگش« نورالدین کیانوری»رئیس حگب توده بود به نام 
خواهم وصایت  های تهران خواست و گفت: می اش را به یکی از بیمارستان زن و بچه

ای چیاگی  ای، مغاازه کنم ! ورثه در ذهنشان هم این بود زمینی، باغی، پاسااژی، خاناه
پرسایدند:  ،برای تقسایم ماال نخواساتهآنها را بدهد. اما وقتی فهمیدند مرد  خواهد می

ام کامال  شاان گفات: مان االن هوشایاریبجوا را خواستی؟ مارد در پس برای چه ما
گاویم  االن به شاما مای هم.دبام را از دست  موقت مر  هوشیاریممکن است است، 

 یهاا کاارت اهادا آن وقات .ددهم اعضای سالم بدنم را از بدنم خارج کنیا اجازه می
به بدن ی  انسان مفید پیوند بگنند. خالصه اعضاا را کبد و  کلیه قلب،. اعضا هم نبود

یکای از فرزنادانش  وقتی زنده بود، را در آوردند و بدن را دوختند و پانسمان کردند.
جا؟ مارد زاده صالح؟ ک بابویه، امام بهشت زهرا، ابن کجا دفتنتان کنیم؟ !از او پرسید: بابا
ببرید باغ وحش تهران و به رئیس باغ وحش بدهید تا در قفس یکی از را گفت: بدنم 

آنها با تعجب پرسایدند: چارا دفنات نکنایم؟ وی گفات: دو  حیوانات درنده بیاندازد.
نگاهی به گذشته عمرم کردم؛ دیدم تمام هیاهوها برای ، ای که در بیمارستان بودم هفته

 .  ی بیهودهو صدا سر و گرد و غبار؛ هیچ بوده
دانند چه کار باید بکنند و روزهایشاان بادون  االن هم تعدادی از افراد هستند که نمی

َاْلَجاِهلل  : »دگوناه افاراد فرماو درباره ایان منین علیؤگذرد.  امیرالم ای می هیچ ثمره
ةو َعلى َمََبَلةو  َِ مانناد  است،به جاهل داده نعمتی که خداوند » 2:«َحْيَراٌن... ِنعَمة  الجاِهِل َكَرو
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ای  همان عمر است که سارمایه ،. این نعمت«باغی است کنار ی  محل بدبو و متعفن
 .استفاده کننداز آن دانند چگونه  کند و نمی ولی خرابش می ؛دست نیافتی است

 گوید:  کیانوری می 
در قفاس حیواناات درناده  ببریاد و بااغ وحاش تهارانباه ردم بادنم را وقتی مُ 
 چون االن که باه گذشاته»دهد:  خودش جواب چرای تصمیمش را می«. زیدبیندا
به درد ی  انسان یا  ،ام. شاید بدنم بعد از مرگم نبوده« مفید»بینم  میکنم،  می فکر

  .ی  جای مفیدی بخورد

توان در زندگی بعضی افاراد دیاد. بارای  را هم می زندگی کردن هنرمندانه های نمونه
 گفت:  می سید حسن نصراّله مثال 

مادیون  ،های لبنان در کمال امنیت و آراماش قادم بگناد هر بانویی که در خیابان
ناه  ؛روحش شااد ،)پدر علم موشکی ایران  است شهید حاج حسن تهرانی مقدم

 هر بانویی در لبنان، بلکه در غگه و عراق و در سوریه. 

 گفت:  اوباما می
ی مان دوسات دارم حتای در ول ؛قاسم سلیمانی استحاج  ،دشمن درجه اول ما

او دشامن درجاه  .ارتش آمریکا هفت، هشت نفر مثل ژنرال سلیمانی داشته باشم
  1.اما من دوست دارم حتی با او دست بدهم ،ی  ماست

 طلب و مجاهد فی سبیل اّله است.  حق های خداباور   این حقیقت زندگی انسان

 نگاه و گناه

اگر تماام ماردم  گوید: ست که میه زیباجملی  شود.  گاهی انسان به شدت اسیر می
و از گااهی مبلماان  از من و شما نابینا بودناد، هایچ نیاازی نباود هار غیر ،کره زمین
چون بارای چشام دیگاران زنادگی  ؛چون تکلف داریم ؛را عوض کنیم یمانها فرش
کنند. آنچاه  برای خودشان زندگی می کنیم. اما تعداد کمی از مردم هستند که اصالً  می
 .  است ذنب و معصیتو خبا، اشتباه، گناه  ،های آرامش ماست هگناو رجگ

انساان گرفتاه شاده اسات. « ُدم»این است که از  ،گویند می« ذنب»گناه را  علت اینکه
                                                           

  1013352، کد خبر: 03/09/5292؛ «اسم سلیمانینظر اوباما درباره حاج ق». باشگاه خبرنگاران جوان؛ 1
https://www.yjc.ir/fa/news/5056213 



   911آرامش و آسایش در زندگی  

 

ناد گوی مای ؛ از این روسات کاهکند ولی رهایش نمی ،کند ی  لحظه به کسی نگاه می
دو ساال گااهی تاا شصات ساال ی  ساال، ی  نگاه، دارد! ُدم دارد چون دنباله گناه 

گذارد آدم راحات باشاد، خاواب و خاوراک را از  نمی و گیرد آرامش را از انسان می
 گیرد. انسان می

 ،در مساجدالحرام کاه باودیم کاروان عمره دانشجویی باود. ءی  دانشجوی پسر جگ
کناارش گفاتم: بفرماییاد. گفات: خصوصای اسات.  دارم. یالؤحاج آقا من س :گفت

گفتید بروید خودتاان را  ،شما عصر در جلسه کاروان ! گفت:ییدم: بفرماگفتنشستم و 
آویگان کنید به پرده کعبه مستجار، مقابل در کعبه، نگدی  رکن یمانی، مساتجار محال 

بارای  .مناان علایؤم و حضرت امیار کعبه برای حضرت فاطمه بنت اسد تنشکاف
دست باه دعاا ان کنید. من رفتم همین به ما گفتید بروید خودتان را به پرده کعبه آویگ

نه واحدی پااآ کارده اسات، ناه  ی کهپیرمرد ؛اما کنارم ی  کشاورز بود ،بلند کردم
اشا   !گفت: یا اّله  آن کشاورز تا می. نه کالآ گذاشته است و نه روی مد بود ،ترمی

وث تاعکسی یا فیلمی کاه در بلو !گفتم یا اّله  میتا اما من  .شد از چشمشان جاری می
کرد. چه کار کنم؟ گفاتم: عگیاگم  فرستادم، من را حتی اینجا رها نمی ی دیگران میبرا

نگاه کردن گااهی  ،حاال اگر ی  نگاهی بکنی .یعنی ُدم ،ذنب .گویند می« ذنب»گناه را 
باه اصابالح  ،ی  عکسگویند  می .کند سال آدم را رها نمی 40گاه  و روز57حداقل 

حتای اگر بناده اینجاا  .ر کلمه زشت استتخصصی، قدرت تخریبش بیش از دو هگا
اما یا  عکاس کاه   ؛کنم شمرده سخنرانی کنم، دو هگار کلمه استفاده میساعت ی  

 کند. رها نمیبه زودی انسان را  ،قدرت تخریبش دو برابر است

ام مْنَجاب  ؟کجاست حَمّ
ن ی اأ  پرساید:  قااییآاز  ای تاازه سااکن شاده باود. خاانمی در محلاهدر نقلی آماده: 

ر   ام قُ یالب  اب إ ل ی حم  کجاسات؟ مارد دیاد زن « حماام منجااب»آقاا ببخشاید  ؟؛من ج 
ای کاه  اعتماد کرد و داخال خاناههم گفت: اینجاست! خانم  ،بر و رویی است خوش

 کاه ای آمده است، خواست بیرون بیاید مید به خانههوقتی ف ، شد.مرد به آن اشاره کرد
جا که حمام نیست! مرد گفت: خانه من اسات و تاو این !مرد را دید. گفت: ببخشید آقا

چاون خیلای عاقال و  ،ام را اجابت کنی! زن که دید در تله افتااده اسات باید خواسته
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ای  م دنبال ی  چناین برناماهه من خودم خونسرد و زیرکانه گفت: اتفاقاً  ،فهمیده بود
، ای ینیبارو یا  شایر .شود مگگی نمی ولی به این صورت خش  و خالی و بی ،بودم

. آماد ای، چیگی بخر! مرد هم برای خرید رفت و خانم هم از خانه بیرون آجیلی، میوه
چنان این صاحنه باه  آقا با هگار آرزو بازگشت، دید مرغ از قفس پریده است. آنوقتی 

ن ی اأ  »گفات:  دویاد و می ها مای وارد کرد که از آن روز در کوچهفشار روح و روانش 
ر   اب امإ ل ی حم   قُ یالب  اشاهد ان ال الاه » بگو :به او گفتند ،رسیدکه  شزمان مرگ«. ؟من ج 
 1، اما نگفت و با همان گناه و همان ی  نگاه از دنیا رفت.«اال اّله 

 مراقبه صبح تا شب
کنناد. اگار  های مذهبی است کاه کارهاای فرهنگای مای مخصوص خانواده ،مراقبت

روضه یا روزه هساتند. اند، اهل  رفتهه جبهقبال به یا  گر معلم هستندا ،روحانی هستند
کنار بستر ایشاان باودم. گفاتم:  ، منییخر عمر عالمه طباطباآلحظات گفت  فردی می

ای،  در این لحظاات آخار، توصایه .شما حق استادی برگردن ما دارید !حضرت استاد
 لارزد، لیساتی از اعماال دادناد و اول های عالماه دارد مای ای بفرمایید. دیدم لب نکته
هفات یاا  کار؛ اما در نهایت ی  واژه را 31بعد هم  ،کار را انجام دهید 57این  گفتند:

صبح تا شاب مراقاب خودتاان  ،مراقبه ،مراقبه ،مراقبه ،مراقبه»تکرار کردند: هشت بار 
 «.مراقبه ،باشید

 به  وس ک ب یي  رم بده تن د  ی دود   
 

 2چون دب د ا بد  بسم خون  زم ب  ر خوبد 
 

شان است، همین طاوری  کیلومتر صف تشییت 51 ،روند نید بعضی از دنیا میبی اگر می 
مراقبات  ،اناد پوشای کارده سال از حالل خدا هم چشم 70 ،سال 30 . این افرادنیست
 ،معصایت و یعنای سایاهی ،سایئه .باید مراقب گناه باشدالعاده   فوقانسان  .خواهد می

خواهاد  ای که انسان می کند. لحظه میقلب را تیره و تار گناه  .یعنی عصیان و سرکشی
گیارد؛ یا  انتخااب نادرسات، یا   گاهی تصمیم نادرست می ،ی  تصمیمی بگیرد

سال باید تااوان پاس بدهاد، زجار  30وصلت نادرست، ی  رفاقت نادرست، گاهی 
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ی  عمر اثراتش برای ولی  ،استساده خورد. ی  انتخاب  بکشد، آرامشش به هم می
 است.  

 .«شاوید! بازیچه می ،اگر بازیگر زندگی خود نباشید» گوید: ت که میی  جمله زیباس
شما را خواهند  یفردا اشتباهات جلو ،اگر امروز جلوی اشتباهات خودتان را نگیرید»

خر کار باه اول آشوید  ، فکر نکنید مجبور میدرسی به آخر کار می . اگر اول کار«گرفت
ایان . انسان خیلی بایاد مراقاب باشاد .نهای زندا آن هم در پشت میله ،کار فکر کنید

 سات:کیاد کارده اأبارهاا ت اند. حضرت محمد از ما خواسته ءچیگی است که انبیا
کاه بداناد از را خدا رحمت کناد کسای » 1«:َ ِحَم الله اْمَرًا َعِرَف ِمْن َاْيَن و في َاْيَن َو ِالي َاْيلَن »

   «.کند ر میرود و چه کا در کجا هست و به کجا می ،کجا آمده است

 چرخیدن به دور خود 
از جملاه  ،ناوع وابساتگیچهاار مقادار اساتفاده از  ،در برخای کشاورها علت اینکه
بادن  ؛ این است کاهشراب و نگهداری سگ و روابط جنسی باال رفته است موسیقی،

انسان وابسته باا خاودش شود.  دهد و تبدیل به خودکشی می افراد وابسته جواب نمی
 کند. ادامه بدهم؟ در نتیجه خودکشی می کند چرا فکر می

تفااوتی باه حقاایق زنادگی  رد، بایب از زندگی انسان میرا عامل دیگری که آرامش  
دویادن بارای  خاوردن بارای دویادن، چرخاد: گاهی انسان دور خودش مای است.
 َو »آمده اسات:  منان علیؤدر کالم امیرم حتی گاهی در ی  خط موازی!  ؛خوردن
ه  اْعَظم  ِمْن ِعياِنِه َو كلُّ شىءو مِ  كلُّ َشى ْنيا َسماع  ه  اْعَظم  ِملْن َسلماِعِه  َن الدُّ هار » 2«:ءو ِمَن اْاِخَرِة ِعيان 

گ آخارت ]از یدن آن است و هر چیتر از د دنش بگر یر و شّرش[، شنیا ]از خیگ دنیچ
   «.تدن آن اسیتر از شن دنش بگر یش[، دیفرهاکیها و  پاداش

وَفةٌ نيَ الد  » علیامام فرمایش بنا بر  ه رناج و باال کی است یسراا یدن» 3«:ا َداٌ  ِباْلَبََلِء َمْجف 
؛ پاس در ذات دنیا با گرفتاری پیوند خاورده اسات«. از هر سو گردش را گرفته است
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   دنیا نباید دنبال خوشی بود.
مرتاب غصاه  ،کساانی کاه در دنیاا احساسای رفتاار کننادگویاد:  له زیبا میمی  ج
مرتاب  ،کساانی کاه عاقالناه رفتاار کنناد ؛ امااکنناد ند و نفرین و گریه مایخور می
انساان شنیدنش بهتار از دیادنش اسات. وجود دارد، خندند. هر چیگی که در دنیا  می

گویاد  میمادام  ،شاود هاوا شارجی مایلذت ببریم، اما تا  و کنار دریا ودی  هفته بر
مگر اینکه حقاایق  ،ین طور استبرایش ادنیا همه خیلی گرم شده است. برگردم، هوا 
 ،هار چیاگ در آخارت اسات ؛«ةَر ِخلاْا  َن مِ  ىو ِش  ل  ك  »: دفرموه چشم ببیند. امام هستی را ب

خورناد در داخال  حاورالعین آب کاه مای برای مثاالدیدنش بهتر از شنیدنش است؛ 
 ،د؟ داخل نهرها عسل و شیر جاری استرترسیم کتوان  میگلوشان پیداست؛ چگونه 

جنت دانی و جنت عاالی. جنات  وجود دارد:شود ترسیم کرد؟ دو جنت  یچبوری م
اسات. جنات در آن حورالعین داشتن، نوشایدن و خاوردن  ؛جسم است ، دربارهدانی

نیسات. جنات دانی قابل مقایسه با جنت جنت این  .عالی حضور در محضر اولیاست
ایان آیاد.  میخود میوه  ،کند کند، تا می میل پیدا میانسان به چیگی ست تا ادانی پایین 

با در نظر گرفتن این مبالب، انسان با مبلمان یا مد روز لبااآ  شود؟ چبور ترسیم می
   تواند به خودش شخصیت بدهد؟ خریدن می

اش را فلااج  خواهاد متفااوت باشااد؛ اماا هماین تفاااوت زنادگی گااهی انساان ماای 
 ی دیگران است. زندگی کردن برا ،ریگد هم میه رامش انسان را بآکند.آنچه  می

خادا نکناد  یی دارد.شیرین و دلنشاین و دلرباابسیار طعم   منینؤاین جمله امیرالم
له  َملا َبْيَنله  َو َبلْيَن : »باشددور کسی از این مبانی معرفتی  َِ الَلّ ْصَل

َ
ِه أ َِ َما َبْيَنه  َو َبْيَن الَلّ ْصَل

َ
َمْن أ

لاِس  خدا بین او و ماردم را اصاالح  ،کسی که بین خودش و خدا را اصالح کند» 1«:الَنّ
 .«کند می

« قناعات»مانناد در صافات اخالقای  ،در زندگیچیگی هیچ  ،برای رسیدن به آرامش
انسان را در ایمانش  ،نوعی پادشاهی در زندگی است. این نوع آرامشقناعت،  .نیست
 کند. قدم می ثابت

                                                           
 .597، ص 79؛ ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی؛ 1
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 (۱)رفتارشناسی جامعه در برابر گنهکاران

 اشاره
وَن» :فرمایادخداوند سبحان در قرآن کاریم مای ـاِئبو وَنالتَّ وَناْلعاِبـدو وَناْلحاِمـدو ـاِئحو السَّ

وَن اِکعو وَنالرَّ اِجدو وَنالسَّ وِفاآلِْمرو وَنَوِباْلَمْعرو اهو َُّ َكرَِعِنال ُْ وَنَواْلمو ودِلِاْلحاِفظو دو ـهِحو ـرَِواللَّ َبشِّ
ْؤِمُین  1.«اْلمو

خباکاار و فارد های رفتار با شیوه»، جامعه نیاز یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد
ایان ماورد توجاه قارار گیارد. اهمیات  ،جامت و کاملباید به طور است که « گنهکار
ه دیناداران نسبت بافراد بدبین تواند راه جذب جوانان و  میاز آن روست که موضوع 

های پلید و لکه نناگ مؤمنان ما را انسان»و آنان را از این باور غلط که را هموار نماید 
اختصااص جدا کند. البته این موضوع به جامعه بیرون از خاانواده « نندیب و جهنمی می

ا بسایاری از  الزم است این موارد در محیط خانوادگی ا که حتماً رعایت بلکه  ؛ندارد
هاای  رحام های رسمی و عاطفی و قهرها و قبات موجود ا همچون طالقهای  آسیب
و ساب   ،دیگار پیشاگیریمشاکالت از بسیاری  خواهد کرد،برطرف را ا  ساله چند

 تر خواهد نمود. نگدی « سب  زندگی اسالمی»زندگی ما را به آرمان اصیل 
تارهاایی در این مجلس و نیگ مجلس بعدی، به صورت مختصر با ده نمونه مهم از رف

 شویم.آشنا می ،اندباره به ما تعلیم دادهکه قرآن و عترت در این

                                                           
 . 553 :. توبه1
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 رفتار اول: نداشتن سوءظن 

اجتمااعی از منظار  ادستورات اخالقای  ای از در سوره ُحُجرات که مجموعهخداوند 
» فرماید: می  ،اسالم است ـنِّ واَک یرًاِمَنالظَّ بو ُِ وااْجَت

ُو ذیَنآَم َهاالَّ َوالیاَأیُّ ِإْثـم  ـنِّ َبْعـَ الظَّ ِإنَّ
وا... سو ه کا چارا ؛دیگیها بپره ار  از گمانید! از بسیا مان آوردهیه اکسانی کا  » 1«:َتَجسَّ

 .  «دینکگران  تجّسس نیار دکها گناه است و هرگگ )در  بعضی از گمان

افاراد نسبت به همه باید ندارد و ما اختصاص گنهکار فرد این دستور الهی به اگر چه 
باشیم، ولی از آنجا که گنااه قبلای انساان، سابب تقویات رفتاری داشته جامعه چنین 

شود، آن را به عنوان اولین وظیفه جامعه در سوءظن به او برای یافتن گناه جدیدی می
 گنهکار مبرح نمودیم.فرد برابر 
ردم جویی و جستجو در امور شخصی ما عیب ،ترین پیامد سوءظن آیه فوق، مهمبنا بر 

سوءظن داشته دیگر نسبت به زندگی خصوصی شخس هر فرد است. اگر قرار باشد 
زندگی بارای  و آید می مثل بر به او نیگ در مقام مقابله د،وی عیوب او باشجو در جست

 همه افراد جامعه تلخ خواهد شد. 
بار او شوهری حامله شد، آیا باید حد زنا به این مسئله که اگر زن  بیفقیهان در پاسخ 

ما حاق بادگمانی باه چناین شخصای را ناداریم؛ زیارا  اند: گفتهجاری شود یا خیر؟ 
الوسایله در تحریار احتمال دارد از راهی غیر از گناه حامله شده باشد. اماام خمینای

اگر زنی که شوهر ندارد حاملاه شاود، حاد بار او »درباره این موضوع فرموده است: 
قرار خودش به زنا و یا شهادت چهار نفر عاادل. و شود؛ مگر با چهار بار اجاری نمی

شدن را از او سؤال کنند و درباره آن واقعاه، او  بر دیگران جایگ نیست که علت حامله
 2.«را تفتیش نمایند

 تواند به یکی از این عوامل برگردد: بدگمانی به دیگران می
 ا پلیدی درونی؛5  
 نشینی با بدان؛ ا هم3  

                                                           

 . 53: . حجرات1

 . 430، ص3 ج ؛تحریر الوسیلة ؛امام خمینی. 2
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 ا محیط فاسد؛2  
 حسادت؛ا 4  
 1ا احساآ حقارت.1  

  یمانیایو ب ییجوبیع

، پیاماد باگر  و اسات نقل کرده و امام صادق در حدیثی که زراره از امام باقر
بر لباه قرار گرفتن دادن ایمان و دست ز چشم خدا و از اافتادن ، جویی عیب خبرناک
 عنوان شده است: کفر 

ون  اْلَعْبد  ِإَلى »  ْقَرأ  َما َيك 
َ
ِتلِه أ اَّ َِ ْجِصيَ َعَلْيِه َعَثَراِتلِه َو  يِن َفي  َل َعَلى الدِّ ج  َواِخيَ الرَّ ْن ي 

َ
ْفِر أ اْلك 

َفه  ِبَها َيْومًا َما َعنِّ ترین حالت  انسان به کفار، ایان اسات کاه کسای باا  نگدی » 2«:ِلي 
ها و خباهای او را بشناسد تاا در فرصات  دیگری رفاقت کند برای اینکه لغگش

 . «او را خوار و ذلیل کندمناسب، 

سابب جویی، در بسایاری از ماوارد  برانگیختن حس جستجو و عیبضمن ظن سوء
از عالماان  مهادی نراقایمرحاوم ماالشود.  کردن و بُردن آبروی افراد نیگ می غیبت

باه وسایله : »اسات نکته قابل تاأملی را ذکار نماودهدر این زمینه بگر  علم اخالق، 
آبرو کند،  با تجربه هم روشن گشته است: کسی که دیگران را بیروایات ثابت شده و 
   3«.آبرو خواهد شد عاقبت، خودش نیگ بی

 گرانیرفتار دوم: اشاعه ندادن گناه د

دعاایی  ؛کنایم مای« جوشان کبیار»دعاای خود را مقید به خواندن  ،های قدر شبدر 
فاراز دوازدهام از . در کند ی  نام خدا را بر زبان و دل جاری می و توحیدی که هگار

ت ار  »خدا را با نام عمق وجود و با گریه و زاری  . اگار در هماین خاوانیم می «ال ُعیُوب   س 

                                                           
مکاارم ناصار مبالعاه نماییاد.  «ق در قارآناخاال». توضیح بیشتر در این باره را در تفسیر موضاوعی 1

 . 229، 2ج ؛اخالق در قرآن ؛شیرازی و دیگران

  .214، ص3ج ؛یکافال ؛کلینیمحمد بن یعقوب . 2

ح : 335، ص3ج ؛جامت السعادات ؛. مال مهدی نراقی3 ن ی فض  ن األخبار و التجربة: أن  م 
ح  م  ض  قد ث ب ت  و و 

 ی فت ض ح.
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ایم قُرب و نگدیکی به حضرت حق را که هدف هماه  ی  نام خدا بیاندیشیم، توانسته
به دست بیاوریم. متأسفانه اماروزه باا توجاه باه فضاای  ،القدر استما در احیای لیلة

کارده دامن بسیاری از افراد را بیش از گذشته آلوده « اشاعه گناه دیگران»گناه جازی، م
سگاوار است با آگاهی از عواقب سوء این گناه بگر ، روح خود را ساالم نگاه است. 
 داریم.

ا  توباه واقعای  وقتی بنده»فرمود:  روزی امام صادق: گوید می وهب بن یةمعاو
ا و آخاارت، گناهااان او را یاادارد؛ لااذا در دن  یرد، خداونااد او را دوساات مااکاا
حضارت پوشااند؟   یدم: خداوند چگونه گناهان را می. از حضرت پرس«پوشاند یم

کننده نوشته باشند، از توبه یل براکه دو فرشته موکخداوند هر گناهی را »فرمود: 
 رند و باهیده بگیه گناهانش را نادکند ک  یش وحی میبرد و به اعضا  یخاطرشان م

ه رو  تاو انجاام داده کند هر گناهی را ک  یوحی م ،نی که روی آن گناه کردهیزم
دا یاند، شاهد  بر گناهاان او پک یه با خدا مالقات مکلذا وقتی  .ریده بگیناد ،بود
  1.«شود ینم

ه به اطرافیاان خاود دساتور داد ای است که امام صادق اهمیت این مسئله به اندازه
ا ماانت 5به دو گروه تقسیم کنند:  آیند، می به خانه ایشان ی را کهنکنندگا تا مراجعهبود 

ا افارادی کاه 3د؛ ننشو ،آیند میامام کسانی که برای آموختن فقه و قرآن و تفسیر نگد 
 2 د.نآیند تا عیبی را که خدا پوشانده افشا کنند، دور کن میامام نگد 

  نه  يب خاق د رنم یه  مو  دش  و  مدا
 

 

 

 3خو  تا کا که تو  ی گ د   ددبا یظما به 
 

  یامام عل ییروُترش

 باه بارداری زن که است مهم ای اندازه تا آن، اشاعه عدم و دیگران گناه از پوشی چشم
 ،دنیاا عاذاب که کن پاک مرا ام، کرده زنا من کرد: عرض و آمد امیرمؤمنان محضر

                                                           
 . 420، ص3ج ؛یکافالی؛ محمد بن یعقوب کلین. 1

 . 443، صهمان. 2

ل ح  بن عبداّله . 3  .304؛ مواعظ، صسعدی اتیکل؛ سعدیُمص 
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 است. آخرت همیشگی عذاب از تر آسان
 کنم؟ پاک را تو یگیچ چه از فرمود: حضرت

 ام.کرده که زنایی از گفت: زن
 دار ؟ شوهر آیا فرمود: امام

   .بله کرد: عرض
 دور تاو از یاا بود حاضر شوهرت شد ، زنا مرتکب که زمانی آن آیا فرمود: حضرت
 بود؟
 بود. دسترآ در او ؛بله گفت: زن
 ات بّچاه وقات هر ،برو فرمود: او به شود، ثابت زن آن گناه خواست ینم دلش که امام
 کنم. پاک را تو تا بیا آورد ، دنیا به را

 خدایا! گفت: ،بشنود را کالمش زن آنکه بدون آرام خیلی حضرت رفت، می زن وقتی
 بود. اقرار و شهادت ی  این
 مرا آمد، دنیا به ام  بچه کرد: عرض و آمد امام محضر به مجّدداً  زن که نکشید طولی
 کن. پاک

 چاه از را تو فرمود: ،داند نمی چیگی ماجرا از که کسی مانند و دندکر تجاهل حضرت
 کنم؟ پاک چیگی
 کن. پاکم ام، کرده زنا من گفت:
 داد. جواب قبل مانند نیگ زن کرد. تکرار را گذشته سؤاالت حضرت باز

 کنم. پاک را تو تا   بده شیر سال دو تا را ات بچه و برو فرمود: حضرت
 این خدایا! فرمود: ،نفهمد زن که طور  به و آرامی به حضرت گشت، می بر زن وقتی
 اعتراف. بار دو

 شایر را امبچاه ساال دو من گفت: و آمد مجّدداً  زن شد، تمام سال دو :گوید یم راو 
 کن. پاک مرا پس دادم،
 او باه حضارتساپس  داد. پاساخ گذشته مانند هم زن و کرد تجاهل امام هم باز

 را آشاامیدن و خاوردن عقال   که حد  به تا کن کفالت را ات چهب برو زن! ا  فرمود:
 وقات هار .نیفتد چاهی در و نشود پرت بلند  از ،کند حفظ را خود بتواند ،کند پیدا
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 کنم. پاک را تو تا بیا رسید، حد این به فرزندت
 برگشت. گریه حالت با زن گوید: می راو 
 اقرار. بار هس این خدایا! گفت: می آرام حضرت ،حال همین در
 کناار از زنای کاه دید علی امام اصحاب از مخگومی ُحریث بن ع مرو راه، بین در

 ا  کرد: سؤال او از و رفت جلو کند. یم گریه و رود یم مؤمنانامیر قضا  محکمه
 برگشتی. و رفتی مؤمنانامیر خدمت که دیدم مکّرر من کنی؟ یم گریه چرا زن!
 فرماود: مان باه ولی کند، پاک مرا تا رفتم مؤمنانامیر دنگ آر ! گفت: پاسخ در زن
 عمارو! ا  کانم. پااک را تاو تاا بیا ،شد کامل عقلش وقتی .کن بگر  را ات بچه برو
 باشم. نشده پاک گناهم از من و برسد فرا من مر  ترسم می

 ناراحات گفت: لذا باشد، کرده خدمتی زن به خواست خود خیال به حریث بن عمرو
 کند. اجرا ات درباره را خدا حکم امام تا برگرد کنم، یم بگر  را تو بچه من نباش
 حضارت باه را حریاث بان عمارو توّسط فرزندش نگهدار  پیشنهاد و برگشت زن

 کرد. عرض
 را فرزنادت کفالات چاه برای عمرو فرمود: و کرد تجاهل زن درباره علی امام باز

 است؟ شده دار عهده
 کن. پاکیگه مرا م،ا کرده زنا گفت: زن

 در گنااه زماان در او آیاا داشتی؟ شوهر آیا که: کرد تکرار را سؤاالت مجّدداً  حضرت
 بود؟ تو دسترآ

 داد. را گذشته های جواب هم زن
 کرد. اعتراف گناه به زن مجلس، چهار در و بار چهار اینجا در

کارد:  و باه پیشاگاه الهای عارض ،آنگاه حضرت سر مبارک را به طرف آسمان بلناد
 خدایا، برا  تو چهار بار شهادت و اقرار او ثابت شد.

 حضارت صاورت به گوید: یم ،بود کرده خوبی کار خود نظر به که حریث بن عمرو
 .شاد دگرگاون صورتشاان رنگ و شدند ناراحت شدت به حضرت دیدم ،کردم نگاه

-امیار ای گفاتم: و کرده دستی پیش لذا است، ناراحت من کار از حضرت که فهمیدم

 دوسات را کاارم این کردم می گمان زیرا ؛کنم کفالت را فرزندش خواستم من مؤمنان!
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 کردم. نمی را کار این شوید، می ناراحت کار این از دانستم می اگر .دارید
 خدا حکم حریث، بن عمرو سلیقگی کج و زن آن حد از بیش اصرار با حضرت نهایتاً 
   1نمود. جاری گنهکار آن بر را
من ؤمافارد کند. به  یدادن گناه آلوده م اهل ایمان را با زینت 2به فرموده قرآن،بان، شی
من بایاد ؤمافارد گوید: به اسم روشنگری، این گناه فالنی را فاش یا ترویج کان.  می

   کند؟ بیاندیشد این کار چه مشکلی را حل میو با خود  دکیّس و زیرک باش

 و ترحم یرفتار سوم: دلسوز 

مبارح کارده و فرماوده هایشاان  این وظیفه را در ابتدای یکی از خببه نامیرمؤمنا
 است: 
ْن »

َ
لََلَمِة أ وِ  ِإَللْيِهْم ِفلي السَّ ْهلِل اْلِعْصلَمِة َو اْلَمْصلن  َما َيْنَبِغي ِْلَ ْهلَل   َو ِإنَّ

َ
لوا أ وِأ َو   َيْرَحم  ن  اللذُّ

، نسابت گناهان ساالم ند و ازکوب پایسگاوار است کسانی که از ع» 3«:....اْلَمْعِصَية
 . «ت، ترحم و دلسوزی داشته باشندیبه اهل گناه و معص

ای بارای  کردن زمیناه ا فراهم3گنهکار؛ فرد کردن برای  ا دعا5دلسوزی دو راه دارد: 
 ترک گناه.

کاار  نیاا رایشان سرزنش کرد؛ ز آنان را به سبب گناه دیمواجهه با افراد گنهکار نبا در
شادن آناان در انجاام گنااه  تار یبلکه سبب جار کند، یز گناه دور نمنه تنها آنان را ا

گفتاه و  ریاآنان خ یشده است که برا هیتوص اتیروست که در روا نی. از همشود یم
بگرگاوار  یتیکوفه و شخص یلااه ازُجندب، بن درخواست توبه شود. عبداّله  شانیبرا

بوده است.  م کاظم و امام رضاامام صادق، اما یعنی ،و عابد و از شاگردان سه امام
 تیاباهل روانیپبه او و در واقت به همه  بایجامت و ز ییهاسفارش امام صادق

پیاروان  ارانکاای پسار جنادب! دربااره گنه»: اسات هاست، از جملاه فرماود هداشت
ق یااو بااا تضاارع و زار ، از خداونااد توف ییاادر نگویاا، سااخنی جااگ خبیاات اهل
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 1.«دینکشان درخواست توبه یراد و بیاصالحشان را بخواه

 گنهکاران  یدعا برا

بارایم  ،ایمان و شایساته باود ف روه که از زنان با مادرم أم» ه است:فرمود امام صادق
 کاه بیات پیاروان اهلفروه! مان بارای  فرمود: ای أم نقل کرد که پدرم امام باقر

 2.«کنم بار دعا می روز هگار، هر شبانهندگنهکار

  یاقدام عمل

گنهکار، آساتین همات فرد کسی است که عالوه بر درخواست اصالح  ،دلسوز واقعی
 انجام دهد.  ،آید می باال زده و هر کاری که از او بر

 ریشهردار با تدب

 مرحوم استاد شهید مبهری ماجرای زیبایی را در همین راببه نقل نموده است: 
الت فیالدلفیا )امریکاا  چندین سال پیش در یکی از شهرهای کوچ  واقت در ایا

خبباا و  ،هاا ناویس روزناماه ،ها شده بودند. ابتدا کشیشمبتال ها به قماربازی زن
ها گفتند و نوشتند، ولی  بدی قمار خصوصاً برای زندرباره توانستند  فصحا تا می

گردو روی گنبد ُسر خورد و پایین افتاد و »های خودمانی مانند:  مثل همین حرف
. تا آنکه شهردار محل به فکر افتاد که یکی دو باشاگاه اثر بود بی «دبه جایی نرسی

از قبیال  ؛های مناسب در آنجا فراهم کند و نمایشگاه هنری زنانه دایر و سرگرمی
دادن باه ماادران کااردان و کارهاای  و جاایگه  های چاق و تندرست نمایش بچه

آورد. دو  را سر  ذوق می های خاصی داشت و مردم کدام برنامه دستی و...، که هر
کلای قماار را فراماوش های آن شاهر باهزن ،از این جریان گذشتکه سه سالی 
 3کردند.

ترین وظایف افراد و نهادهای فرهنگای، بسترساازی بارای تارک گنااه  یکی از اصلی
های مردم مانند مجلس عگا یا ی   ما نباید توقت داشته باشیم عروسیبرای مثال است. 
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الزم اسات  .مولی و خش  برگگار شود، مردم این کاار را نخواهناد کاردمیهمانی مع
هاای برگاگاری متولیان فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسالمی با تهیاه الگاو و گاروه

 به پیشگیری از این گناه فراگیر بپردازند.  ،«مجالس عروسی شاد و حالل»

 از منکر یرفتار چهارم: نه

 نسابت باه دورتفاوت نباودن  بیدلسوزی برای او،  داشتن ی  انسان و دوستالزمه 
نوع خود را که در مواردی که همچنان است؛ از خدای متعال و فبرت بشری او شدن

بینیم، همان حس، ما را به یادآوری  شدن به پرتگاهی مالی یا جانی می در حال نگدی 
دلیل اصالی و اولیاه برخی از فقیهان ما،  از همین روست کهدارد.  می و تذکر به او وا

منکر را عقلی دانسته و آیات و روایات )دالیل نقلای  را تأکیادی  از بودن نهی واجب
شاهید اول و شاهید  1اند؛ مانند بگر  شیعه جناب شیخ طوسای، بر حکم عقل دانسته

 علیهم.  اّله  رضوان 2ثانی
 و گددم بيدد ی کدده ی بي دد  و چدد   دشدد   

 

 3دگددم خدد  وش ب  ددي یم گ دد   دشدد    
 

 هاسرنوشت وندیپ

تاوان  پوشی کنیم، از مصلحت جامعاه بشاری نمای از مصلحت فرد گنهکار چشماگر 
یاا باا واسابه  بیزیرا بسیاری از گناهان، عالوه بر پیامدهای شخصی،  ؛نظر کرد صرف

نکاردن  ای کاه باا رعایات همانند رانناده ؛دهد واسبه، جامعه را مورد هدف قرار می
هاای دیگار را باه سرنشینان ماشین خود یا ماشاین و هم خود هم مقررات رانندگی، 
قابل انکار نیست و حاق طبیعای هار فاردی « هاپیوند سرنوشت»برد.  مرز هالکت می

جاگ از طریاق  نیاگ اصالح جامعاه .است که بتواند بر جامعه خود نظارت داشته باشد
ن جاایگگینی پذیر نبوده و هیچ نیروی نظامی و اطالعاتی، توا امکان« نظارت همگانی»
پیوند سرنوشت فارد »با ذکر مثالی،  را ندارد. پیامبر اسالم« منکر از سیستم نهی»با 

                                                           
 . 547ص ؛اإلقتصاد ؛شیخ طوسی. 1

 . 22، ص3ج ؛شرح لمعه ؛. شهید ثانی2
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 را چنین بیان کرده است: « و اجتماع
شاود،  کار در میان مردم، همانند کسی است که با جمعای ساوار کشاتی مای گنه»

کردن جایی گیرند، تبری را بردارد و به سوراخ  هنگامی که در وسط دریا قرار می
گاه دیگر سرنشینان کشتی به او اعتاراض کنناد،  نشسته بپردازد و هر که در آنجا

کنم!اگر دیگران او را از این عمال در جواب بگوید: من در سهم خود تصرف می
کشد که آب دریا به داخال کشاتی نفاوذ کارده و  خبرناک باز ندارند، طولی نمی

 1.«همه آنها غرق خواهند شد

 تمحب یچاشن

 از معروف و نهی به ، یکی از سه شرط اساسی امردر حدیث زیبایی از امام صادق
 خویی و مالطفت معرفی شده است:  منکر، نرم

ر  َعاِلٌم » م 
ْ
ٌو َعاِلٌم ِبَما َيَ َْ ِفيِه َثََلث  ِخَصا ْنَكِر َمْن َكاَن وِف َو َيْنَهى َعِن اْلم  ر  ِباْلَمْعر  م 

ْ
َما َيَ ٌٌ  ِبَما َينْ ِإنَّ َهى َعلاِد

ر  َ ِفيٌق ِبَما َيْنَهى م 
ْ
ٌٌ ِفيَما َيْنَهى َ ِفيٌق ِبَما َيَ ر  َعاِد م 

ْ
معاروف و باه تواناد امار یم یکس» 2«:ِفيَما َيَ
ناد و از آنچاه نهای ک باه آنچاه امار مای :باشد او در یژگیکند که سه ومنکر از  ینه
 .«ندکهربانی و محبت، امر و نهی با م د ویآگاه باشد؛عادالنه امر و نهی نما ،دینما می

 یانینکته پا
دهاد کاه آن  نشاان مای ،در روز عاشاورا ها و سخنان امام حسین نگاهی به خببه

ای سپاه یگید را مورد خبااب  چگونه و با چه عبوفت و مهربانی ،الگوی نهی از منکر
   اد:دقرار 
وَن »  د  َعِن الْ   َدِمي  ِبَم َتْسَتِجلُّ ِِ ا

ِبي الذَّ
َ
اِد   َعِن اْلَملاِء َو َو أ َذاد  اْلَبِعير  الصَّ ود  َعْنه  ِ َجاًا َكَما ي  َجْوِ  َيدًا َيذ 

ي َيْوَم اْلِقَياَمة ه پادرم کابا آن ،دیدان ختن خونم را حالل مییچرا ر» 3:«؟ِلَواء  اْلَجْمِد ِفي َيِد َجدِّ
از  ،رانناده شاتر را از آب بکاچناان  مدافت حوض است و ماردم را آن ،امتیفردا  ق

 .«امت به دست جدم باشد؟ی  در روز قشی)پرچم ستا حوض براند و لواء الحمد
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 ولی در عوض  پندگرفتن و لبی  به حجت خدا، با سنگ جوابش را دادند.
 بد تدو  ریري د   دل گدوش  بده  که  ی ن

 

 بد تددو ریريبشدد دل اردد  بدده و بنت ددر 
 

 آدیدر  ميد ت د د   بدم  کده  کوبدالن  ن
 

 1 بد تددو ریددر یر مو دد بدم تددو ریددر د 
 

                                                           
 «.فؤاد»اّله قدسی کرمانی متخلس به  شعر از میرزا فتح. 1





 

 

 

 (۲)رفتارشناسی جامعه در برابر گنهکاران

 اشاره
این ماوارد باید  .گنهکار آشنا شدیمفرد در جلسه گذشته با چهار وظیفه در مواجهه با 

را به خاطرمان بسپاریم و به آنها عمل نمااییم؛ زیارا نقاش مهمای در ساعادت ماا و 
ن رابباه از ماا سار بگناد و ناخواساته، دیگران دارد. اگر خدایی ناکرده اشتباهی در ای

 شخصی را از دین رویگردان کنیم، گناه بگرگی را مرتکب شدیم.
های رفتاری در برابار گنهکااران  در ادامه مباحث گذشته، به شش مورد دیگر از نمونه

 پردازیم. به صورت مختصر می

 یر یپذرفتار پنجم: عذر

هاای آسایب ، مانت از بین رفاتنما فرهنگ عذرپذیری و عذرخواهی میانرایج نبودن 
اا  هاا باا هماین دساتور اخالقای ها، قهرها و طاالق از قتلشود. بسیاری  میاجتماعی 

 اجتماعی اسالم قابل پیشگیری است. 
هاای خاود باه فرزنادش محماد  در ضمن سفارش علیامام  ،پیشوای اول شیعیان

 فرماید: می ،حنفیه
 ه و توضیحیبرادرت قبت نکن و بدون گالو گمان با   ّ ات را به خاطر ش راببه»

خواستن، از او جدا نشو؛ زیرا ممکن است دلیلی برای کاری کاه تاو را ناراحات 
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حتای اگار  ؛بپاذیر ،پس عذر کسی را کاه عاذرخواهی کارده .داشته باشد ،کرده
  1.«اگر چنین کردی، مشمول شفاعت خواهی شد .اش دروغین باشد عذرخواهی

هشتم صحیفه ساجادیه، از هشات چیاگ در  و تدای دعای سینیگ در اب امام سجاد
 ؛طلابم از تو پوزش می !خداوندا» :فرماید می کند، از جملهپیشگاه الهی عذرخواهی می

 2.«رفته باشمیار  از من عذرخواهی کرده، ولی من عذرش را نپذکاگر خبا
ناار کدر د، روز شایابر دشمنان خود پ هنگامی که پیامبر اسالمه کان فتح میدر جر

عباه پنااه بارده و در که مخالفان به ک حالی خانه خدا را گرفت، در ره در  یدستگ ،عبهک
ر کشا»فرماود:  امبریابااره خاود بودناد. پدر امبر اسالمیانتظار صدور دستور پ

هاا  دشامن را  رد و گاروهکاروز یاش را پ افت و بندهیاش تحقق  ه وعدهکخدایی را 
کنیاد دربااره شاما چاه تصامیمی  یگمان م !شیا  قر»: سپس فرمود3.«نابود ساخت

تو برادر بگرگوار  .میی انتظار نداریکر و نیآنها در پاسخ گفتند: ما از تو، جگ خ« بگیرم؟
 امبریپ 4و فرزند برادر بگرگوار ما هستی و اآلن قدرت در دست توست. و بخشنده
درباره برادرانش به هنگاام وسف یه برادرم کم یگو من درباره شما همان را می»فرمود: 

اْلَیْوَمروز  گفت: یپ مو  .«ساتیخ نیامروز روز سرزنش و مالمات و تاوب 5: الَتْ ِریَبَعَلْیكو
ه من هنگاام ک چرا ؛ن هنگام، عرق شرم از صورت من جار  شدید: در ایگو عمر می
«. گرفاتم یه از شما انتقام خواهکامروز روز  است »ه به آنها گفته بودم: کورود به م
   6. ن جمله را فرمود، من از گفتار خود شرمنده شدمیا امبریه پکهنگامی 
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ِ الَّذِي َصَدقَ : 331، ص4ج ؛یکافالمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 3 لِِلَه   ، َو َهَزمَ  ، َو نََصَر َعبَْده   َوْعَده    الَْحْمد 

 . َوْحَده  اْْلَْحَزابَ 
ََخٍ کَرِيٍم َوقَْد قَدَ  همان:. 4 ٌََخ کَرِيٌم َوابْن   نُّ َخیْراً َونَق ول  َخیْراً  ُّوَن قَال وا نَظ  ن ْرَت قَاَل فَإِنِّي َماَذا تَق ول وَن َوَماَذا تَظ 

ف   ََِخي ي وس  اْلَیْومالَتْ ِریَب»  ََق ول  کََما َقاَل  مو  . « َعَلْیكو
 . 93. یوسف: 5
مکاارم ناصار ؛ 313، ص9 ج ؛ یقرطبا ری)تفسا الجاامت ألحکاام القارآن ؛قرطبایمحمد بان احماد . 0

 . 33، ص50ج ؛نمونه ریتفس و دیگران؛ شیرازی



   911(  1ه در برابر گنهکاران)رفتارشناسی جامع

 

 رفتار ششم: عدالت 

ابتدا تا انتهای محاکمه از « عدالت و اعتدال در انجام وظایف قضایی و کیفری»رعایت 
قارآن کاریم باا که اسالم بر دوش ما نهاده اسات. دیگر وظایفی است فرد گنهکار، از 

َوال...»واجاب دانساته اسات:  ، رعایت آن در برابر دشمنان را نیاگن وظیفهایاشاره به 
َعلی َقْوم  آنو

َُ ْمَش كو َُّ واَیْجِرَم َتْعِدلو  کتای، شاما را باه گنااه و تاریدشمنی باا جمع» 1«:...َأالَّ
 .«شاندکعدالت ن

ِليَ ِباْلَقَضاِء فَ »نیگ در این زمینه فرموده است:  مؤمنانامیر َواِس َمِن اْبت  ْم   ْلي  َشلاَ ِة َو   َبْيَنه  ِفي اْْلِ
َظِر َو ِفي اْلَمْجِلِس  هاا باه  میاان مسالمان]بایاد[ شاد، مباتال کسی که به قضاوت  2:ِفي النَّ
 .«هم در نگاه، هم در اشاره و هم در جایگاه نشستن ؛تساوی برخورد کند

رای حکام گنهکار در محکمه عدل، قاضی یاا ماأمور اجافرد شدن جرم ثابت بعد از 
مسلم درباره تفسایر  بن روی داشته باشند. محمدزیادهنسبت به اجرای حکم او نباید 

وَن» آیه شریفه: ـاِلمو الظَّ ـمو ولِئَكهو ِهَفأو وَداللَّ دو حو وهاَوَمْنَیَتَعدَّ ِهَفمَتْعَتدو اللَّ ودو دو نهاا یا» 3«:ِتْلَكحو
ند، ساتمگر کس از آن تجاوز کهر  د! وینکحدود و مرزها  الهی است؛ از آن تجاوز ن

درستی که خداوند بر زناکار غضب کرده و  به»: کرده استنقل  از امام باقر، «است
صد تازیانه برایش مقرر نموده است. اگر کسی بخواهد دوبااره بار او غضاب کناد و 

 4.«جاویم صد تازیانه را افگایش دهد، من در پیشگاه الهی از چنین شخصی بیگاری می
مان حکومتش، به قنبر دساتور در ز روزی امام علینابت روایی نیگ آمده است: در م

تازیاناه  ساه حد، خشمگین شاد و داد که بر مردی حد جاری کند. قنبر هنگام اجرای
 5تازیانه بر او زد. فرمود و سه قصاص قنبر را امام علی بیشتر زد.

                                                           
 . 3. مائده: 1

 . 333، ص 3 ج ؛تهذیب األحکام ؛شیخ طوسی. 2

 . 339. بقره: 3

انِي: 111، ص1 ج ؛یتفسیر العیاش ؛عیاشیمحمد بن مسعود . 4 َ غَضَِب َعلَی الزَّ فََجَعَل لَه  َجلَْد مِائَةٍ  إِنَّ الَِله

ِ   فََمْن غَضَِب َعلَیْهِ فََزاَد َفَأنَا إِلَی  .ء بَرِي  مِنْه    الَِله

 . 330، ص7ج ؛یکافالمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 5
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 رفتار هفتم: سرزنش نکردن

ها حتای  کرامت انسانکرد؛ زیرا خداوند اراده کرده است  فرد گنهکار را نباید سرزنش

 ساجاداماام د. ناخود بپرداز ۀد به زندگی روزمرنبتوانتا حفظ شود نیگ بعد از گناه 

 ؛سفارش باود رد، سهک به موسی ه خضرکهایی  ن سفارشیآخر»فرموده است: 

 1«.نکسرزنش م ،س را به گناهی که کردهکچ یاز جمله: ه

ترین گناهاان تااریخ  ترین و زشت یکی از بگر در حق وی،  یوسف برادرانعمل 

هاای  و پس از تحمل ساختی کردبا عنایت الهی نجات پیدا  بشریت است. یوسف

بارادران باه وقتای شاد. نظیری  به آسودگی رسید و صاحب قدرت و نفوذ بی ،فراوان

ولای ایان معلام د؛ باوسرزنش آناان یا بهترین زمان برای انتقام و  ،ندیدرساو محضر 

 ؛نظار کارد صارف ،توبیخی که برادرانش مستحق آن بودنادو از انتقام نه تنها مهربان، 

ٌَ ا »به رحمت خدا امیدوار سااخت: آنان را راه توبه را نیگ به آنان نشان داد و بلکه  قلا
اِحمي ْ َحلم  اللرَّ

َ
َو أ ْم َو ه  ه  َلك  م  اْلَيْوَم َيْغِفر  اللَّ وساف گفات: اماروز مالمات و ی» 2«:نَتْثريَب َعَلْيك 

 «ن مهربانان است!یتر بخشد و او مهربان ست! خداوند شما را مییخی بر شما نیتوب

به اثر وضعی سارزنش و شاماتت دیگاران  از امامان معصومروایات متعددی در 

َب »فرموده است:  جمله امام صادق اشاره شده است؛ از نَّ
َ
َبه    َمْن أ نَّ

َ
ْؤِمنًا أ ْنَيا ال  م  ه  ِفي اللدُّ لَّ

کسی که ماؤمنی را سارزنش کناد، خداوناد او را در دنیاا و آخارت ماورد  3:َو اآلِخَرةِ 

 «.  سرزنش قرار خواهد داد
 

 دبختددم کدده رددموبدا   ددر بدده بدد ب  
 

 بيدد بم  ددی دک ددون بددمش دب ک دد ب     
 

 دا دگددم بدد ب خ بشدد م خددود ک  ددته   
 

 4دا و گدددم رمیي یسددد م خدددود ب  دددته 
 

                                                           

وَسی بَْن عِْمَرانَ  :555، ص5ج ؛خصالال ؛شیخ صدوق. 1  الَْخضِر  م 
ََْوَصی بِهِ : َل  کَاَن آِخر  َما   ََْن قَاَل لَه 

َََحداً بَِذنْبٍ   ... .ت َعیَِّرنَّ 

 .93. یوسف: 2

 . 213، ص3ج ؛یکافالمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 3
4. https://ganjoor.net/ferdousi/shahname/fereydoon/sh20  
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 نجستن یرفتار هشتم: برتر 

بهتار  ،کاراندر روایات متعددی به ما دستور داده شده که خود را از دیگران حتی گنه
 ندانیم.  تر گناه و کم

نبی می از باودم کاه شاب فارا رساید.  گوید: خدمت حضرت رضاااحمد ب گ 
. آنگااه «شب شده، نگد ما بمان»حضرت فرمود:   حضرت اجازه خواستم که بروم.

در اتاقی برای من پهان  شان را دادند که رختخواب شخصی به خادم منگل دستور
ولای خادا کجاا؟ مان  ۀخود گفتم: من کجا و خان اکند. وقتی به آن اتاق رفتم، ب

خوابیدن در بستر امام کجا؟ همین که این افکار باه ذهانم آماد، حضارت  کجا و 
نسابت  ،ینواز ای احمد! مبادا به خاطر این میهمان»فرمود:  مرا صدا زد و  رضا

باه عیاادت  روزی امیرمؤمنان .ات احساآ برتری داشته باشی به برادران دینی
عة عص  ای صعصعه! عیادت مرا مایاه فرمود: پس از عیادت و صوحان رفت  بن ص 

 چرا که من فقط باه تکلیاف خاودم در عیاادت ؛فخر خود بر برادرانت قرار مده
   1.«کردن از تو عمل کردم

 کند: گونه عرض میمکارم األخالق، به پیشگاه الهی این در دعای امام سجاد
ًا َظلاِهرًا ِإاَّ   َو َا َتْرَفْعِني» َّ ْجِدْث ِللي ِعل َتِني ِعْنَد َنْفِسي ِمْثَلَهاَ َو َا ت  َْ ََ اِس َدَ َجًة ِإاَّ َح ِفي النَّ

ًة َباِطَنًة ِعْنَد َنْفِسي ِبَقَدِ َها ََ ِلي ِذلَّ ْحَدْث
َ
ا  بااال  ا در نظار ماردم درجاهگااه مارهر» 2«:أ
بر ، به همان اندازه، در نفس خودم خوارم گردان و عگتی آشکار نصیب مان  یم

 .«که به همان اندازه در نفس خودم ذلیلم گردانیمگر این ،نکن

 نکردن دیام نا: نهم رفتار

تارین  انگیگه، اولین و اساسایاست؛ زیرا انگیگه  مثالی برای انسان بی« موتور ماشین بی»
 ،انگیاگهنتیجه وجاود به عنوان « داشتن آرزو»است. از همین روست که جگء ی  کار 

نداشاتن  بلکه الزمه زندگی بشر است. پیامبر اعظام ؛پسند نیستتنها منفی و نا نه
: ه اساتکردن همه کارهای روزمره دانساته و فرماود آرزو و امید را مساوی با تعبیل

چ ماادر  یهاا نباود، ها د در انساانیاگر ام .مت من استه رحمت اید و آرزو، مایام»
                                                           

 . 332، ص3  ج ؛ الخرائج و الجرائح ؛. قبب الدین راوند 1

 .93ص  ؛هیسجاد فهیصح ؛. امام سجاد2
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 به قول شاعر: 1.»اشتک  یچ باغبانی نهالی نمیداد و ه یر نمیفرزند خود را ش

 گدددم ی دددودا  يدددا و د يدددر  ندددم  
 

 2کددم ی دد یرا ب   دد ن بددي   ددجم     
 

باه او فرماود:  میابراه شد. لیم خلیابراهمهمان مجوسی فردی نقل شده است: 
امیادی از  نم. مجوسی با نااک ی مییرایای واحد ایمان بیاوری، تو را پذاگر به دین خد

رد  و کاچرا او را اطعاام ن !میابراهای  :ردکوحی  مینگد او رفت. خداوند به ابراه
ساال اسات او را باا هماه  ه من هفتادک حالی ر دهد، دریینش را تغیه دکشرط کردی 

انی بارا  تاو یارد ، چاه زکا نی مایشب مهماا ی نم؟ اگر او را ک فرش اطعام میک
ی از یرایبا شتاب به دنبال مجوسی رفت و او را برگرداند و باه پاذ میداشت؟ ابراه

ماجرا را بارایش  میاو پرداخت. مجوسی گفت: چرا نظرت عوض شد؟ وقتی ابراه
، ه باودتعریف کرد، مجوسی که متوجه این همه لبف و مهربانی حضارت حاق شاد

 !رد؟ ساپس گفات: اباراهیمکاگونه با من رفتار خواهاد نیی تو اگفت: آیا واقعاً خدا
 3ن تا به آن ایمان بیاورم.کدینت را بر من عرضه 

ای نیگ راه تفریط را انتخاب کارده و باا راه دیگاری کاه آن هام سااخته سفانه عدهأمت
کار به ساوی کنند و به جای راهنمایی کردن گنهشیبان است، مسیر غلبی را دنبال می

توبه و اصالح، عذاب الهی و ترآ از عدالت حضرت حاق را نادیاده گرفتاه و  جاده
هماین روسات کاه کنناد. از اإلیمان فراهم مایزمینه تکرار گناه را برای افراد ضعیف

ٌِ »فرموده است:  امیرمؤمنان علی َجلاِء َو اْلَخلْوِف   َخْير  اْْلَْعَما ٌ  الرَّ برتارین کارهاا،  4؛اْعِتَدا
 .«بودن امید و ترآ است اعتدال و یکسان

 نکردن سرنوشت   نییرفتار دهم: تع

بخیری یا شاری  محاسبه و داوری درباره انسان و به دنبال آن، حکم نمودن به عاقبت
                                                           

تِي َو لَْو َل اْْلََمل   :391ص ؛نیأعالم الد ؛یلمیدحسن بن محمد . 1 َما َرَضَعْت َوالَِدٌة َولََدَها   اْْلََمل  َرْحَمٌة ِْل مَّ

 .َو َل غََرَس غَارٌِس َشَجرا

 .132، ب4فتر د؛ یمعنو یمثنوجالل الدین محمد بلخی)مولوی ؛ . 2

 . 337، ص7ج ؛ضاءیمحجة الب ؛فیض کاشانیمحمد . 3

 . 235؛ صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛آمد د عبدالواح. 4
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از آنجا که اطالع کامل از زندگی  .ی  فرد، در گرو اطالعات کامل و دقیقی از اوست
الق اوسات، حساابگری او نیاگ ای از بندگان خدا، فقط در اختیار آن شخس و خ بنده

داشتن انسان برای قضاوت نمودن نسابت  در انحصار آنهاست. کتاب الهی، صالحیت
 کند:گونه روایت می به خودش را این

َم » ْنسان  َيْوَمِئذو ِبما َقدَّ ا اْْلِ ؤ  َنبَّ ْنسان  َعلى  ي  َر َبِل اْْلِ خَّ
َ
ْلقلى  َو أ

َ
در » 1«:َمعلاذيَرو    َنْفِسِه َبصيَرٌة َو َلْو أ

ه کابل نناد!ک ا پس فرستاده آگاه مییش یه از پکی یارهاکآن روز انسان را از تمام 
ی یهر چند )در ظاهر  برا  خود عاذرها ؛انسان خودش از وضت خود آگاه است

 «بتراشد!

شاود باه او گفتاه مای اسات کاه همین شناخت  کامل از پرونده اعمال خودسبب به 
ْتِسَكاْلَیـْوَمَعَلْیـَكَحسـیباًْأِکتاَبَكَکتیاْقَر»گر خود شود: خودش حساب َُ )و باه او » 2«:ِب

   «.ش باشییه امروز، خود حسابگر خوکافی است کتابت را بخوان، کم:  ییگو می

خداوناد متعاال اسات. در ساه آیاه از قارآن باه  ،حسابگر دوم و اصلی هار انساانی
دانسته اسات؛ ماثالً در را منحصر در ذات مقدآ ربوبی « ُحکم و قضاوت»صراحت، 

ـَو» سوره انعام با تأکید فراوان گفته است: َوهو ْكـمو اْلحو َأالَلـهو اْلَحـقِّ مو ِهَمْوالهو واِإَلیاللَّ دُّ رو مَّ ثو
اْلحاِسبین َو  قی آنهاست، باازیه موال  حقکسپس )تمام بندگان  به سو  خدا » 3«:َأْسَر

ن حساابگران یتار تیست و او، سارم و داور ، مخصوص اوکه حکد یگردند. بدان می
 . «است

گنهکار گفته شاد، فرد کنون درباره دهمین وظیفه نسبت به  شدن آنچه تا برای روشن
جهنمای »کردن باه  ها صالحیت حکم آوریم تا معلوم شود که ما انسان میشاهد چند 

 را نداریم.« بودن دیگران
یاا پوشایدن چیاگی و نیاگ باه  به معنای پوشاندنای عربی است که واژه :ری: تکفالف

معناای اول مقصاود ماا در اینجاا  4دین خواندن آمده اسات. معنای کسی را کافر و بی
                                                           

 .51ا52. قیامت: 1
  .54. إسراء: 2
 . 33. انعام: 3
 . فرهنگ فارسی معین؛ واژه تکفیر. 4
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اسات. قارآن « شدن گناهان توساط حسانات پوشیده»به معنای است که در حقیقت 
ئات...» باره فرموده است: این کریم در ـیِّ ـْذِهْبَنالسَّ اْلَحَسـُاِتیو کاه باه درساتی » 1«:... ِإنَّ

 .  «برد کارهای نی ، اعمال زشت را از بین می
ایم، به سبب اعمال نایکش بهشاتی کردهمحکوم گنهکاری را که به جهنم فرد بسا  چه

، حضارت ساال ماناده باه رحلات پیاامبر سهو سال هشتم هجری چنانکه باشد. 
 و باودتصمیم، ساّری  پاک کند.القری و مظاهر شرک از أمرا فتح مکه  گرفت تصمیم

های ایمان در وجاودش که هنوز ریشه« حاطب. »شدند میاهل مکه نباید از آن باخبر 
ای به قاریش نوشات و باه وسایله یا  زن برایشاان محکم نشده بود، نامه محرمانه

کاه  خدا فرستاد تا هنگام رسیدن سپاه اسالم به مکه، در آمادگی کامل باشند. رسول
و زبیار را بارای یاافتن آن زن  علایماام ااز طریق وحی از جریان آگاه شده بود، 

در منبقه حلیفاه او را یافتناد و پاس از بررسای وساایلش، چیاگی وقتی مأمور کرد. 
 هقانت نشد و او را تهدید کرد. زن که شجاعت و استقامت فرستاد علیامام نیافتند. 

د و باه آوردر و نامه حاطب را از میان موهای خاود پیامبر را دید، ناچار به تسلیم شد
باه پایاان رساید، ناگد  علیامام داد. مأموریت، با ذکاوت و استقامت  علیامام 
را احضار و « حاطب» خدا برگشتند و نامه را به آن حضرت دادند. رسول پیامبر

علت خیانتش را جویا شدند.حاطب جواب داد: به خدا و رساول خادا ایماان دارم و 
خبااب اعاالم  بان ه در مکاه دارم. عمارعلت این کارم، زن و چند فرزندی است ک

جوانب بود،  هحواسش به همه ک ولی پیامبر خدا ،آمادگی کرد که حاطب را بکشد
تاو  !ای عمر» بودن حاطب را رد کرد و فرمود: قضاوت عمر مبنی بر منافق و جهنمی

   2.«دانی، شاید خداوند گناه او را به خاطر حضورش در جنگ بدر بیامرزدچه می

توان دلیل بر جهنمی بودن یا بهشاتی باودن آناان    افراد را نمیمر نوع :حتضارا: ب
 دانست.

که نصاف  حالی دادن دید، در اسرائیل مرد مؤمنی را در حال جانیکی از پیامبران بنی
                                                           

 . 554. هود: 1
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هاا بدنش در زیر دیواری قرار گرفته بود و نیمی در بیرون دیاوار و پرنادگان و ساگ
یکی از بگرگاان ساتمگر دریدند. در شهری دیگر جنازه می و بدن او را متالشی کرده

با پارچاه ابریشام کفان نماوده و در اطاراف آن  ،بر تخته چوبی نهادهشهر را دید که 
 !عرض کرد: خداونادا اند که بوی عود از آنها بلند است.هایی نهادهتخته چوب، منقل

 هاولای، بناد همارد .نیکدهم که تو حاکم عادلی هستی و به کسی ظلم نمیگواهی می
زدن به تو شرک نورزید، مر  او را آنگوناه  هم به چشم مؤمن تو بود و به اندازه ی 

زدن باه تاو ایماان نیااورده  هم به چشم مقدر کردی و این مرد ظالم که به اندازه ی 
 !ای بناده مان بود، اینگونه مورد تکریم و تشییت قرار گرفت! خداوند به او وحی کرد:

مؤمن نگد  هکنم. آن بندگونه که گفتی، من حاکم عادل هستم و به کسی ظلم نمیهمان
من گناهی داشت، مر  او را به آن شکل قرار دادم تا مجازات گناهش باشد و وقتای 

کند، گناهی بر گردنش نمانده باشد. اما این بنده ظالم، کار نیکای که من را مالقات می
ورتی قرار دادم که پااداش کاار نیا  او را در هماین نگد من داشت، مر  او را به ص
   1گونه نیکی و طلبی از من نداشته باشد.دنیا داده باشم و هنگام مر ، هیچ

برای رعایت اختصاار باا که  نیگ وجود دارد« توبه و شفاعت»شواهد دیگری همچون 
یکای از  هگنهکاری به واسابفرد هر ممکن است بنابراین  .کنیماشاره از آنها عبور می

جریاان ؛ بارای مثاال ، از عذاب جهنم نجات یابد و ما اطالع نداشته باشایمموارداین 
وظیفاه ، تأییدی برای آوردن ساحران پس از مشاهده معجگه حضرت موسی ایمان

ساحرانی که عمری را در باطل و خدمت باه فرعاون  2تعیین نکردن سرنوشت است.
و آیین و خدای او ایمان آوردند که نموناه  چنان به موسیسپری کردند، عاقبت آن

در دعاای  سیدالشاهداءحضارت شادند. « ورزان در راه ایمااناستقامت»کاملی از 
 :ه و فرموده استعرفه به این ماجرا اشاره نمود

ای خدایی که ساحران روزگار موسی را پس از سالیان طاوالنی کاه منکار حاق »
هاای که آنان غرق در نعمات حالی هالکت رهایی بخشیدی؛ در هبودند، از ورط
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پرستیدند و با خدا دشمنی و خوردند، ولی غیر او را میالهی بوده و رزقش را می
 1.«نمودند کردند و پیامبرانش را تکذیب میمخالفت می

فارد نکاردن سرنوشات  تعیاین»کنون درباره  آنچه تاذکر این نکته ضروری است که 
عاقبات  اینکاه معصاوم ،دارد و آننیاگ ساتثنایی گفته شد، ی  تبصره و ا« گنهکار

کسی را به صورت کلی یا جگئی به خاطر مصلحت خاصی مشخس کرده باشاد کاه 
 های متعدد تاریخی نیگ دارد.نمونه
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                              عوامل حسرت در قیامت
 از دیدگاه قرآن کریم
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 عوامل حسرت در قیامت از دیدگاه قرآن کریم

 اعراض از یاد خدا

  اشاره

و  قرآن کریم کتاب هدایت و رستگاری، معجگۀ جاویاد نباوی، برهاان روشان الهای
ی نجاات و هاا است. خداوند متعال در قرآن کریم، هماه راه 1نورافکن مسیر زندگانی

های سقوط را بیان کرده است. یکی از مباحثی که در آیات زیاادی از قارآن بادان  راه
حدود هفتاد نام برشمرده است که هر  ،امتیقرآن کریم برای ق اشاره شده، معاد است.

وم یا»امات یق یهاا از اسام یکای 2کناد.  یامت اشااره مایاز وقایت ق یا کدام به گوشه
« یاوم الحسارة»دهد مردم را از  دستور می به پیامبر اکرماست. قرآن کریم « الحسرة
نیاگ از آن روز و حسارت باگر  آن  بیات در روایات فراوانای از اهال 3بیم دهد.

فرماید:  میدر صحیفه سجادیه  به عنوان نمونه امام سّجاد ؛سخن به میان آمده است
وذ  ِبَک » ِص   ِمَن   َو َنع  ْظَمىَ َو اْلم  ْبلَرىاْلَجْسَرِة اْلع  باریم باه تاو، از حسارت و   یپناه م» 4«:يَبِة اْلك 

 .«بت بگر یمص
عوامل حسرت در قیامت زیاد است و از آنجا کاه توضایح هماه عوامال حسارت از 
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توضایح پانج های بعاد باه و جلسهاین جلسه  درحوصله این مجموعه بیرون است، 
کنیم.  ده، بسنده مایترین عوامل حسرت که در قرآن کریم به آن اشاره ش عامل از مهم

 دوستی باا گمراهاان؛ ترک عمل صالح؛ ؛این عوامل عبارتند از: رویگردانی از یاد خدا
 ظلم؛ غفلت. 

یعنای رویگردانای از یااد  ،به توضیح اولین عامل ،شناسی در این جلسه پس از مفهوم
 پردازیم. خدا می

 حسرت چیست؟ 

ه فاوت شاده کا  اسات گیاد بار چیاندوه شد ،شناسان معتقدند حسرت غالب لغت
ه باه خااطر از کااند که حسرت، غمی اسات  برخی از اهل لغت تصریح کرده 1است.

.ساتین، هر غمی حسرت نیبنابرا .شود د مییا  تجد دهیدست رفتن فا
برخای نیاگ  2

ل یفی تبادیمان را به جانور ضاعیه شخس پشکدانند  د  مییمانی شدیحسرت را پش
ار ت 3سات.ین ت و نفعای در اویچ خاصیه هکند ک می س  یعنای انادوه  ،در مجماوع ح 

ه فوت شاده و از دسات رفتاه اسات و شاخس کگ  یخوردن و پشیمان شدن بر چ
 تواند. ولی نمی 4،دینما کخواهد آن را دوباره تدار می

و در آیاتی نیگ به معناای کناایی آن آیه از قرآن آمده  53در  ،واژه حسرت با مشتقاتش
و ... اشاره شده است. حسرت خوردن، به آخرت اختصاص « یا ویلتا»با الفاظی چون 

شاوند.  های انسان در دنیا نیگ سبب حسارت او می بلکه برخی اعمال و حالت ؛نداشته
توضیح ایان عوامال به  ،از آنجا که موضوع سخن در عوامل حسرت در آخرت است

 .مپردازی می

 دلیل نامگذاری قیامت به روز حسرت

نامند که در آن روز همه مردم، چه نیکوکاار  روز قیامت را بدان علت روز حسرت می
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خورند: نیکوکاار از انجاام نادادن  و چه گناهکار، از کوتاهی در حق خدا حسرت می
 1عمل نی  بیشتر و گناهکار از عمل نکردن به دستورهای الهی.

ة  »ر مفسران در تفسیبرخی  سر  آشکار شدن کوتاهی ظالماان در  ی چونموارد« ی وم  الح 
ور شادن آتاش جهانم و  حق خدا، مشاهده جایگاه بهشتیان از سوی جهنمیان، شاعله

از ماراد برخای نیاگ معتقدناد  .اند را از علال حسارت دانساته ...  سوختن کاافران و
چناد  هار 2شاود. های یااد شاده می حسرت، جنس آن است و شامل هماه حسارت

ولی درجات آن بسیار متفااوت اسات و حسارت  ،حسرت روز قیامت عمومی است
 3سودی به حال افراد نخواهد داشت.

ایان  ،گذاری روز قیامات باه روز حسارت برخی دیگر از دانشوران معتقدند دلیل نام
ها مشاخس  شود و جهنمی و بهشتی بودن انساان است که در آن روز حکم صادر می

کااران  مایاه حسارت گناه ،وضعیتی از دست دادن ساعادت ابادیگردد. در چنین  می
ـْمفـي»فرماید:  چنانکه خداوند می 4؛خواهد بود َوهو ْمـرو ِضيَاأْلَ ِإْذقو َِ ْمَیْوَماْلَحْسَر َوَأْنِذْرهو

وَن ُو ْؤِم ْمالیو َوهو  5.«َغْتَلة 
آشانا « روز حسارت»این  که با مفهوم حسرت و دلیال نامگاذاری روز قیامات باه 

« اعاراض از یااد خادا»یعنای  ،ترین عوامل حسرت در این جلسه یکی از مهم ،شدیم
 .کنیم در جلسات بعدی به دیگر عوامل مهم اشاره می اّله اشاره و انشاء

 اعراض از یاد خدا

اعاراض »ترین عوامل حسرت در روز قیامت، رویگردانی از یاد خادا یاا  یکی از مهم
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از  ه اعامکو فراموشی است « غفلت»در برابر  «رکتذ»  نهما« رکذ»است. « عن ذکر اّله 
در  2،گونه که از ذکر زباانی ساخن گفتاه قرآن کریم همان 1به قلب و زبان است. رکتذ

 فرماید: چند آیه درباره ذکر قلبی نیگ سخن گفته است. به عنوان نمونه می
َشْیطاناً» ْ َلهو َقیِّ ْحمِننو َعْنِذْکِرالرَّ ْمَعـِنَوَمْنَیْعشو وَنهو ـدُّ ـْمَلَیصو هو َوِإنَّ َقـِرین  َوَلهو َفهو

وَن ْهَتدو ْممو هو وَنَأنَّ ِبیِلَوَیْحَسبو ْعـَداْلَمْشـِرَقیْنالسَّ َكبو َُ ِإَذاَجاَءَناَقاَلَیاَلْیَتَبْیُِیَوَبْی َحتیَّ
 اباد، اد خادا رو  برتیاور  زناد و از کاس خود را باه کو هر » 3:«َفِبْئَساْلَقِرینو

هاا آناان را  بانین او خواهد بود. شینش م که همواره همیگمار بانی را بر او مییش

ه باا فارا کاگاه  آن ،پندارند افته مییت یدارند و آنان خود را هدا از راه خدا باز می

)و  دیاآ بان  دمسازش نگد خدا مییاز گناهکاران همراه ش  یامت، هر یدن قیرس

ان را خورده اسات، دچاار حسارت شاده ، باه فهمد که چه آسان فریب شیب می

ا  به دور  مشارق و مغارب  ان من و تو فاصلهیاش مکد: ا  ین خود گوینش هم

   4.«ن بد  هستیینش ه تو همکبود، 
 ای ندارد. ولی این حسرت و افسوآ برایش فایده

چنانکاه قارآن کاریم  ؛یااد خداسات، ترین وظایف همه مؤمناان یکی از مهمبنابراین 
َهِذْکرًاَک یراً»اید: فرم می وااللَّ رو وااْذکو ُو ذیَنآَم َهاالَّ د! خادا یا مان آوردهیه اکسانی کا  » 5:«یاَأیُّ
ایمان آوردنادگانی اند،  ه به سو  خدا بازگشتهکرا چنین کسانی  . هم«دینکاد یار یرا بس

باه در اداماه ساپس  6ر خدا مبمائن و آرام اسات.کشان به ذیها دلکند که  معرفی می
الَأَ» فرماید: ر مییلی و اصل فراگکقاعده  ی عنوان  ـوبو لو اْلقو ـِهَتْطَمـِئنُّ آگااه » 7:«بِذْکِراللَّ
 .«ردیگ ها آرامش می اد خدا دلید با یباش
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 مجالس رحمانی و مجالس شیطانی

جلساتی که در آن از خداوند یاد شود، مجالس رحمانی است و مجالسی که ذکر خدا 
چنانکاه اماام  ؛نباشد، مایه حسرت در روز قیامت خواهاد باود در آن بیت و اهل
رونا إّا كلاَن ذللَك الَمجِللس  »فرمود:  صادق روا الّلله ََوَللم َيلذك  ما اجَتَمَ  َقوٌم في َمجِلسو َلم َيذك 

قوا مَّ َتَفرَّ ّجاٌ  ث  َعلى َييِر ِذكلِر الّلله ِإّا كلاَن  َحسَرًة َعَليِهم َيوَم القياَمِة َوما ِمن َمجِلسو َيجَتِم   فيِه أبراٌ  َوف 
اد یااد خادا و یاگر گروهی در مجلسی جمت شوند و از » 1:«َذِلَك َحسَرًة َعليِهم َيوَم القياَمةِ 
چ یامت آن مجلس، حسرت بارای آناان خواهاد باود و هایما غافل گردند، در روز ق

ان یاو به پا اد خدا در آن نشودیه خوبان و ب دان در آن جمت شوند و کست یمجلسی ن
گاری از یت دیدر روا«. ه حسرت خواهد بودیامت، مایه برای آنان در قکبرسد، مگر آن

امبرشاان ینناد و بار پکاگر گروهای در مجلسای اجتمااع »ت: آمده اس صادق امام
اماام  2«.ن مجلسای را خواهناد خاوردیامت، حسرت چنیصلوات نفرستند، در روز ق

يَان: »ه استفرمودنیگ  باقر نا ِمن ِذكِر الَُّّ وِّ اد یا ،اد ماایا» 3:«إّن ِذكَرنا ِمن ِذكِر الّلهِ َوِذكَر َعد 
 .«بان استیاد شیاد دشمن ما، یخداست و 

هاای خاانوادهوسیله برخی از افراد و حتی ه ی که امروزه بمتأسفانه بسیاری از مجالس
مانناد برخای  ؛مصداق مجالس گناه و مجالس حسرت اسات ،شود می برگگار مذهبی

سوری، مجالس جشن تولد، جلسات مربوط به جشان  مجالس عروسی، مجالس ختنه
ه بلکاه باا مجاالس گناا ؛اسالم با مجالس شادی مخالف نیسات.  ... التحصیلی و فارغ

ولی در آن گنااهی صاورت  ؛مجلس شادی باشد ،مخالف است. ممکن است مجلسی
بارای موافق است و ممکن است مجلسی حتی  یمجالسچنین با نیگ اسالم  که نپذیرد

کنندگان در آن مجلس به گنااه مشاغول شاوند. نگااهی باه  شرکت ، اماعگاداری باشد
ت، شااهدی بار ایان برخی مجالس عگاداری که هام اکناون در جامعاه معماول اسا

مدعاساات. در ایاان مجااالس بااه جااای پناادگیری و یااادآوری ماار  و روز قیاماات، 
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 ند.کنندگان در کنار یکدیگر نشسته و به غیبت و گااه تهمات دیگاران مشاغول شرکت
 زا در قیامت خواهد بود. ، از مجالس حسرتی به یقینمجالسچنین 

 پیامدهای اعراض از یاد خدا

الگوپاذیری از پیاامبر  1،آراماشتوان باه  از جمله آنها میارد که یاد خدا آثار فراوانی د
 ،رویگردانای از یااد خادادر مقابال  اشاره کرد. 4و آمرزش الهی 3رستگاری 2،اکرم

شود که در ادامه به چناد پیاماد مهام آن  باعث پیامدهای دنیوی و اخروی فراوانی می
   .کنیم اشاره می

 ها  نابودی نعمت. 1

هاایی اسات کاه  ی رویگردانی از یاد خدا در دنیا، از بین رفتن نعماتیکی از پیامدها
زناد  مثال مایرا باره باغدار متکبری  قرآن کریم در این خداوند به ما ارزانی کرده است.

های  های الهی به او ارزانی شد، به جای شکرگگاری و یادآوری نعمت که وقتی نعمت
شد. خالصه داستان که در سوره کهف آیه ش نابود ا الهی، ناسپاسی کرد و همه دارایی

 به بعد آمده چنین است: 23
یکی کافر و دیگری با ایمان. خداوند باه  ؛کردند دو مرد در ی  آبادی زندگی می

مرد کافر مال فراوان داده بود. او دو باغ داشت که پر از درختان خرماا، انگاور و 

وجاود ایان هماه  داشت. باو در بین آن دو باغ نهری جریان بود های دیگر  میوه

من فقیار و ؤمارد ما .کارد درد، ناسپاسای مای همانند غالب مرفهان بیاو نعمت، 

همیشه شکرگگار بود و خدا را عبادت  ،وجود فقری که داشت تنگدست بود و با

من را ؤمامارد مارد کاافر همیشاه  .کرد و به زندگی بعد از مر  ایمان داشت می

تار و فرزنادان و  و بهترم، مال و ثروتم فاراوانگفت: من از ت و می کرد مسخره می

هاا  گفات: ایان بااغ ،شاد در حالی که وارد باغش میروزی . است ام بیشتر طایفه
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آنجاا  ،شوند، قیامتی نیست و اگار باشاد نابود نمی همیشه مال من هستند و اصالً 

وضعم بهتر از این خواهد شد. آن مرد خداپرست گفت: آیا خداوندی را کاه تاو 

قباول  ،ای منی آفرید و به مردی قوی هیکل تبدیل کرد سپس از قبره ،ز خاکرا ا

گاویم: او پروردگاارم اسات و  نداری؟ به چنین خدایی کافر شدی؟ اما مان مای

 چرا نگفتای ،دهم. وقتی وارد باغت شدی احدی دیگر را با وی شری  قرار نمی

ّوَة ِاّا ِباللِه » شود و هیچ کس قاوت انجاام  می ،د)هر چه خدا بخواه« ماشاَء الله  ا ق 

ام نگااه نکان کاه فقیار و  باه وضات کناونی .کاری را جگ باه توفیاق اّله نادارد 

های تو عبا کند و بر باغ تو عاذابی  ام، چه بسا خداوند به من بهتر از باغ درمانده

آتشین بفرستد تا آن را مثل کاف دسات صااف کناد یاا اینکاه آباش را خشا  

 ،مرد کاافر باه بااغش رفاتوقتی ی  روز . ره آبش بدهیبگرداند و نتوانی دوبا

باغش ویران شده و چیگی جگ حسرت برایش باقی نمانده بود. وی  .تعجب کرد

گفت: کااش کسای را باا خادا  مالید و می با اندوه فراوان دو دستش را به هم می

ماالش باه دادش نرساید و قبیلاه و  .دادم، اما مددکاری نداشات شری  قرار نمی

 1اش نتوانستند از او دفاع کنند. دهخانوا

َثوابـًاَو»فرماید:  خداوند متعال پس از بیان این داستان می َوَفْیـر  هو ِهاْلَحقِّ ِللَّ ُاِلَكاْلَوالَیةو هو
ْقباً عو تنها از آن  خدا  حّق است و )نگد   ،ت و قدرتیه  والکآنجا )ثابت شد » 2:«َفْیر 

 .«رجامن فیوتریکن پاداش و نیاوست بهتر
ارتبااط باین  ،های فراوانی به دنبال دارد که یکی از نتایج آن نتایج و درآ ،داستاناین 

زیرا کشاورز متکبر کاه باه خااطر اماوال و  ؛ها با غفلت از یاد خداست نابودی نعمت
ولای رفیاق  ،کرد ثروتش ناابود شاود بالید، هرگگ تصور نمی فرزندانش به خودش می
را تجگیه و تحلیل کارد و باه او فهماناد کاه ساخنانش دو مهربان او سخنان پوچ او 

رو  یااز قدرت و ن ،یکی اینکه خودش را با داشتن قدرت و قوت ؛اشکال بگر  دارد
ایان  ،از دانسته و در عمل از یاد خدا رویگردان شده است. اشکال دیگارشین خدا بی
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 1است که نیازمندان را خوار شمرده است.
موشی و رویگردانی از یاد خدا و نتایج آن، به باغدار یااد گونه خدافرا بدون ش ، این

هاایی را کاه خداوناد  شده اختصاص ندارد. هر که از یاد خدا رویگردان شود، نعمت
 در معرض نابودی قرار داده است. ،به او داده

 تسلط شیطان بر انسان. ۲

چیره شدن  ،یکی دیگر از پیامدهای رویگردانی از یاد خدا و در نتیجه حسرت قیامت

»فرمایاد:  چنانکه خداوناد دربااره منافقاان می ؛شیبان بر آدمی است اْسـَتْحَوَذَعَلـْیِهمو
وَن اْلخاِسـرو ـمو ـْیطاِنهو ِحـْزَبالشَّ ـْیطاِنَأالِإنَّ الشَّ ولِئَكِحـْزبو ِهأو ْمِذْکَراللَّ َفَأْنساهو ْیطانو  2:«الشَّ

 .بانندیآناان حاگب شا ،آنهاا بارده اد خدا را از خاطریبان بر آنان مسلّط شده و یش»

 «.ارانندکانیبان زید حگب شیبدان

بان بر کسی چیره شاود، خادا یاین آیه به روشنی بر این مبلب داللت دارد که اگر ش

ـه»برد. این مبلب از جمله:  اد او مییرا از  ْمِذْکـَراللَّ َفَأْنسـاهو ـْیطانو الشَّ   «اْسَتْحَوَذَعَلـْیِهمو

چناین  هام های شایبان باشایم. همه ما باید مواظب وسوسهنابراین بشود.  استفاده می

هاسات. ایان  گانگی با آن در زندگی، از عوامل خساران انساانیاد خدا و بیغفلت از 

ـهِ»مبلب از جمالت:  ْمِذْکـَراللَّ ونَفَأْنساهو اْلخاِسـرو ـمو ـْیطاِنهو ِحـْزَبالشَّ فهمیاده   «...ِإنَّ

 شود. می

 .بینایی در آخرتعذاب شدید و  نا. 3

 ورود به جهنم است: ،قرآن کریم، نتیجه رویگردانی از خداوندنظر از 
َم» َُّ اَجَه َُ ْلَكاِفِریَنَعْرضَوَعَرْض لِّ َعـنِذْکـِرََو*اًَیْوَمئذ  ْمفِیِغَطـاء  ُهو ِذیَنکَاَنْتَأْعیو الَّ

وَنسَمًعا وْااَلَیْسَتِطیعو  ؛میادار افران عرضاه مایکا در آن روز، جهانم را بار» 3:«کَانو
ی یاد مان پوشاانده باود و قادرت شانوایاا  چشمانشاان را از  ه پردهکها  همان

 «.نداشتند
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چنانکاه  ؛امات اساتیچنین اعراض از ذکر خادا، عامال نادامت و حسارت در ق هم
ـْمَعـ»فرماید:  میخداوند  ْحمِنَبـْلهو َهـاِرِمـَنالـرَّ َُّ ْیـِلَوال مِبالَّ کو ْلَمنَیْكَلـؤو ِهـمقو نِذْکـِرَربِّ
ون ْعِرضو سی شما را در شاب و روز از )مجاازات  خداوناد بخشانده کبگو: چه » 1:« مُّ
 «.گردانند اد پروردگارشان رو یدارد؟! ولی آنان از  نگاه می

ما قرار داده و اگر عنایات  یموران مختلفی را برا  حفظ و نگاهبانأم ،خداوند مهربان
خداوناد  2شاد. ها و مشکالت به سوی مردم سرازیر میل بالیس پروردگار متعال نبود،

خاردی افاراد  های دیگری اشاره کرده و از غرور و بای متعال در آیات بعد به استدالل
ه در کاخباران مغارور  ین بایکند که ا به این نکته اشاره میو  دارد ایمان پرده بر می بی

گ  از یو نااچ  وچاکاگر گوشاه  ؛ستندیهرگگ خدا را بنده ن ،حالت نعمت و آرامش
اد یاگیرد و فر رد، حسرت سراسر وجودشان را فرا مییعذاب پروردگار دامنشان را بگ

ِمـْنَعـذاِب» :میا  وا  بر ما! ما همگی ظالم و ستمگر بود :زنند می ْمَنْتَحة  ْتهو َوَلِئْنَمسَّ
اظاِلِمیَن َُّ اکو یاَوْیَلُاِإنَّ نَّ ولو َكَلَیقو  3.«َربِّ

سوره جّن نیگ بار مبلاب یااد  57سوره طه، آیه 537و  534یه یاد شده، آیه عالوه بر آ
 داللت دارد. ،شده

 قساوت قلب. 4

اد خادا، قسااوت یاافگای رویگردانی از  بار و حسرت یکی دیگر از پیامدهای تأسف 
 فرماید: قلب و سنگدلی است. خداوند می

« ْسمِمَفهو ِ
ِْ ِل َصْدَرهو هو ْمِمـْنِذْکـِرَوَعلیَأَفَمْنَشَرَحاللَّ هو وبو لو ِلْلقاِسَیِةقو ِهَفَوْیل  ِمْنَربِّ ور 

نو
ولِئَكفي ِهأو اللَّ بین 

مو اش را برا  اسالم گشااده اسات  نهیه خدا سکسی کا یآ»4:«َضمل 
وردالن گماراه اسات؟!  وا  کچون  بی از نور الهی قرار گرفته )همکو بر فراز مر

ار  کآنهاا در گمراهای آشا ،ر خدا دارندکبرابر ذ ی سخت دریها ه قلبکبر آنان 
 «.هستند
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ََّ »خوانیم:  مینقل کرده است،  از امام صادق که امام کاظمدر روایتی  ه  َعل ْوَحى اللَّ
َ
أ

وَسى نَّ َكْثل َو َجلَّ ِإَلى م  ٌو َفلِِ للِّ َحلا ٌِ َو َا َتَدْ  ِذْكِري َعَلى ك  وَسى َا َتْفَرْح ِبَكْثَرِة اْلَما ٌِ َيا م  َرَة اْلَملا
وأ ل  ْقِسي اْلق  وَأ َو ِإنَّ َتْرَ  ِذْكِري ي  ن  ْنِسي الذُّ وحای فرساتاد  خداوند متعال به موسای» 1 :«ت 

چارا  ؛نکم کچ حال تریاد مرا در هیه ا  موسی! از فگونی اموال خوشحال مباش و ک
 اد مان قلاب رایا کردن گناهان شود و تارکتواند موجب فراموش  ه فگونی مال میک

ارتبااط  ،باین اعاراض از یااد خادا و سانگدلی ،بر ایان روایاتبنا . «ندک سخت می
 مستقیمی وجود دارد.

شود بهترین آفریده الهی و  رساند که حاضر می گاه آدمی را به جایی می ،قساوت قلب
 .امام زمان خودش را بکشد
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 عوامل حسرت در قیامت از دیدگاه قرآن کریم

 ترک عمل صالح

 اشاره
پیشین یادآور شدیم که روز قیامت به خاطر حاوادث و اتفاقااتی کاه در آن  جلسهدر 

به  ،شوند های متفاوتی دارد. چون در آن روز مردم دچار حسرت می دهد، نام روی می
شود. از این رو همه ما وظیفه داریم، با عوامال حسارت  نیگ گفته می« یوم الحسرة»آن 

در جلساه قبال باه  .ی آن روز آماده کنایمدر روز قیامت آشنا شویم و خودمان را برا
در ایان  .یعنی اعاراض از یااد خادا اشااره کاردیم ،ترین عوامل حسرت یکی از مهم

 کنیم. یعنی ترک عمل صالح اشاره می ،جلسه به یکی دیگر از عوامل حسرت

 رابطه ایمان و عمل صالح 

ه افگون بار آن، کبل ؛ستیافی نکی یمان به تنهایها  آخرت ا مند  از نعمت برا  بهره
ِهو»...  گ الزم است:یعمل صالح ن ماَِلحاًاالَیوِماألِفِروَعِمَلصَمنءاَمَنِباللَّ مِعُـَدْجَفَلهو هو رو

َعَلیِهموِهموَربِّ مَیحَزنونالَفوف  مان داشت و ین ایس به خدا و روز بازپسک هر» 1:«الهو
مای بار یشان خواهند داشات و ناه بش پروردگاریرد، پس اجرشان را پکسته یار شاک

 . «خواهند شد کآنان است و نه اندوهنا

 گستره عمل صالح

با این تفاوت کاه تارک واجباات  ؛یعنی ترک واجبات و مستحبات ،ترک عمل صالح
                                                           

 .33. بقره: 1
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 عالوه بر حسرت، دارای عذاب الهی است.
. در ار باردکا ل مواقات باهین قبیتوان در ا ه میکا  است  لمهکن یتر لمه صالح، جامتک
لماه کار رفتاه اسات. کا ... باه و 3عمل صالح 2،سرشت صالح 1،گ ولد صالحیات نیروا
سات؛ ماثاًل یامال نکن اندازه جامت و یا  تا ا لمهکچ یمعنای جامعی دارد و ه« صالح»

به  ،گفته شود اندازهنها هر یر ایو نظا« ولد  عالم  عابد  فاضل  سالم  شجاع»، «ولد»درباره 
را صالح، تمام آن معانی را جامت اسات. اعماال صاالح یاهد بود؛ زت صالح نخویّ جامع
   4است.گونه  همینگ ین

 شرایط عمل صالح 

  شیآساا 5، از جمله: آراماش ؛آثار فراوانی برشمرده است ،قرآن کریم برای عمل صالح
تقاّرب  9،اصالح امور 8،پیشگیری از تجاوز به حقوق دیگران 7،اجابت دعا 6،در بهشت
 10. .به خدا و..

یابد که کارها، شرایط عمل صالح را دارا باشند.  زمانی تحقق می ،همه این آثار و فواید
یکی شرط ُحسان  فعلای و دیگاری شارط ُحسان   :عمل صالح دو شرط اصلی دارد

این است که خود  کار خوب، پساندیده و ماورد رضاای خادا و  ،فاعلی. ُحسن  فعلی
 ؛ای نادارد ای کاه هایچ فایاده کارهای بیهودهاین بنابرمفید به حال فرد یا جامعه باشد. 

ای، حضاور در  های موباایلی و رایاناه های بیهوده، بسیاری از بازی گردی همانند وب
مان »هاا و توساالت  های مجاازی، حتای عباادت ها در شبکه ها و گروه برخی کانال

                                                           
 .109، ص 3؛ ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی؛ 1
؛ بحااراالنواری؛ ؛ محمدباقر مجلسا11، ص 3؛ ج و مستنبط المسائل مستدرک الوسائل. حسین نوری؛ 2
 .257، ص1ج
 .320، ص37؛ جبحاراالنوارمحمدباقر مجلسی؛ . 3
 .101؛ ص تفسیر بیان. محمد تقی فلسفی؛ 4
 .33. بقره: 5
 .537. انعام: 0
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ای مانند دخیل بستن به برخی درختان و... که هایچ دساتوری از شارع بار« درآوردی
شوند که در قیامت برای آدمی حسرت باه  از کارهایی محسوب می ،انجام آن نرسیده

خورد که چرا عمار گرانبهاای خاود را در مسایری  آورد و شخس افسوآ می بار می
ایان  ،قرار داده که اسالم عگیگ اجازه نداده است. اولین شرط برای صالح باودن عمال

ری از طرف دیان اساالم بارای انجاام آن دستویا است که نفس کار مفید فایده باشد 
 رسیده باشد.  

 یعملا ،دومین شرط برای صالح محسوب شدن عمال، نیات اسات. از نگااه اساالم
تواند صالح باشد که برای خدا انجام شاود. کارهاایی کاه بارای غیار خادا انجاام  می
شود و هدف از انجام آن ریاکاری است، ارزش اخروی نادارد و باعاث حسارت  می

آثار ویرانگر فراوانی دارد کاه یکای از آنهاا، حسارت در روز  ،خواهد شد. ریا قیامت
َفْیًراَیَرهو»ه یل آیذ قیامت است. امام باقر  َ  فرمود:  1«َفَمنَیْعَمْلِمْ َقاَلَذرَّ

ةو َخيلرًا َيلَرو  َيلوَم الِقي إن كاَن ِمن أهِل الّناِ  َو » ٌَ َذ َّ له  كاَن َقد َعِمَل في الّدنيا ِمثقا اَملِة َحَسلَرًة أنَّ
ه  ِلَغيِر الّلله ری را انجاام یا عمل خیه اهل جهنّم است، اگر در دنکسی ک» 2«:كاَن َعَمل 

تواناد باه آن  ند ]و نمیک ده حسرت به آن نگاه مییامت به دیداده باشد، در روز ق
بار ایان نیگ .قرآن کریم «ر خدا انجام داده استیند[؛ چون برای غکدا یدسترسی پ

تأکید کرده است که همه کارهایی که برای غیر خدا انجام شاود، در قیامات  نکته
 .«افگاست حسرت

آثار اعماال  دهد توبه کرده و به بعد سوره زمر به مردم دستور می 14خداوند در آیات 
وٌَ َنْفٌس َياَحْسَرتَى »فرماید:  می 13در آیه سپس گذشته را از بین ببرند.  ن َتق 

َ
َ  َما َفرَّ   َعلَى   أ طل

يَن  لاِخِر َ  َلِمَن السَّ ن ِه َو ِإن ك  ه  مباادا کان دستورها به خااطر آن داده شاد ی)ا» :«فِى َجنِب اللَّ
ه در اطاعات فرماان خادا کای یها وتاهیکد: افسوآ بر من از یامت بگویسی روز قک
 .«ه گرفتمیات و رسوالن او را به سخریردم و آک
ه کتب آسمانی کان او، اطاعت او، قرب او، عام است و فرم ،در آیه شریفه« جنب اّله »

اران نسابت کاب گنهین ترتیه او نازل شده است، در معنی آن جمت است. به ایاز ناح

                                                           
 .  7خیر انجام دهد، ]پاداش[ آن را می بیند )زلگال:  ا  . هر کس به وزن ذره1
 . 422، ص 3؛ ج تفسیر القمی. علی بن ابراهیم قمی؛ 2
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از  1نند.ک ه در برابر خداوند داشتند، اظهار ندامت و حسرت میکی یها وتاهیکبه تمام 
. از خداوناد شده، مانناد نمااز، روزه ، حاج و.. کف  تریالکن رو برا  انجام دادن تیا

 2ند.یایخواهان بازگشت به دن
کنند، افرادی که به حقوق دیگران احتارام  توجهی می کسانی که به حجاب اسالمی بی

های مبتذل  کنند، آنان که اهل موسیقی اّله را رعایت نمی الناآ و حق گذارند و حق نمی
باازی  ، پارتیکنناد ای ضد انقالب و ضد دین را مشاهده می های ماهواره هستند، شبکه

توجهناد،  اجتمااعی خاود بی اآزار هساتند، باه وظاایف سیاسای  کنناد، همساایه می
دهند و ...، همگی از افرادی هساتند کاه در روز  کارهایشان را برای غیر خدا انجام می
ِه َو ِإن ك    َعلَى   َياَحْسَرتَى »گویند:  قیامت ندای حسرت سر داده و می َ  فِى َجنِب اللَّ ط َ  َما َفرَّ نل

يَن  اِخِر  «.َلِمَن السَّ

گشتیم و آیاات خادا  ای کاش باز می»گویند:  شوند، می این افراد وقتی وارد جهنم می
باردیم و  ای کاش خداوند را فرمان می» 3.«شدیم منان میؤکردیم و از م را تکذیب نمی

ای ندارد. قارآن کاریم  ولی این افسوآ و حسرت فایده 4.«کردیم پیامبر را اطاعت می
 فرماید:  در این باره می

وِن» اْرِجعو قاَلَربِّ اْلَمْوتو مو یِإذاجاَءَأَحَدهو هـاَحتَّ ِإنَّ َکـمَّ صاِلحًاِفیماَتَرْکـتو يَأْعَملو َلَعلِّ
ِإلی هاَوِمْنَوراِئِهْمَبْرَزخ  َوقاِئلو هو وَنَکِلَمة  ْبَع و چناان باه راه غلاط  )آنهاا هام» 5:«َیْوِمیو

د: پروردگاار یگو رسد، می ی از آنان فرایکه مر  کدهند  تا زمانی  می خود ادامه

نم و عمال صاالحی در برابار کاد گذشته خود را جبران یشا ،دیمن! مرا بازگردان

ن ساخنی یاسات! این نیند:  چنایگو . )ولی به او می جا آورمه ب ،گفتم کآنچه تر

گذشاته اسات  و  ارش همچاونکاد )و اگر بازگردد، یگو ه او به زبان میکاست 

 «.خته شوندیه برانگکپشت سر آنان برزخی است تا روز  
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 های عدم تحقق عمل صالحعوامل و زمینه

حسرت قیامت برای همه افرادی است که اعمال صالح را ترک کند. ترک عمل صالح 
... یاا باه  یا به انجام ندادن کارهای خوب است؛ همانند نماز نخواندن، زکات ندادن و

 اسد کردن کارهای نیکوست. خراب و ف

و روایاات باه ایان آفاات آیاات فرد با ایمان باید با آفات عمل صالح آشنا باشاد. در 
کاه باعاث حسارت را برخی از آفات عمل صاالح  است. این  ه شدهاشارزا  حسرت
 گذرانیم: از نظر میشود،  میقیامت 

 کار برای غیر خدا. 1

پروری، ضعف باورهای اعتقادی، گرفتار شدن در گارداب  برخی از مردم به خاطر تن
 کاار.. از انجام اعمال صالح رویگردان هستند. دسته دوم به ظااهر . های شیبانی و دام

 ؛گیرناد روزه را بارای خادا نمای کنند؛ مثالً  ولی آن را فاسد می ،دهند خوب انجام می
خوانند تا با حرکات ورزشی، بدن خاود را  نماز می ؛گیرند بلکه برای سالمت بدن می
کنناد تاا  روند تا گردش و سیاحت کنند، به دیگران کم  می سالم نگهدارند؛ حج می

ست. چنین عبادتی، ارزش معنو  ندارد و شخس بقیه بگویند فالنی چه قدر خوب ا
تواند خود را مستحّق اجر بداند. این بدان معنای نیسات کاه نمااز و روزه بارای  نمی

بلکه فرد با ایمان به خاطر انجام فرمان خادا روزه  ؛سالمت جسم و روح مفید نیست
 شود. او می فواید جسمی و روحی آن نیگ شامل حالاگر چه که گیرد،  می

 سویفت. ۲

در متاون کاه ناده یبه آ ،ویژه توبه از گناهه ارهای نی  بکردن کول کیعنی مو ،تسویف
اسالمی مورد نکوهش قرار گرفته و از آفاات عمال نیا  و باعاث حسارت اسات. 

 از اصحابش نوشت:  یکیبه  یا در نامه یرمؤمنان علیام
ِرَک   ِمْن   َما َبِقيَ  َفَتَداَ ْک  م  ْل َيداً   ع  َقاَمِتِهْم َعَللى  َو َا َتق  ِِ َما َهَلَک َمْن َكاَن َقْبَلَک ِب نَّ ِِ ْو َبْعَد َيدو َف

َ
أ

ْعَواِدِهْم ِإَلل
َ
وا َعَلى أ ِقل  وَن َفن  ْم َياِفل  ِه َبْغَتًة َو ه  ْمر  اللَّ

َ
ْم أ َتاه 

َ
ى أ ْسِويِف َحتَّ َماِنيِّ َو التَّ لوِ ِهم  اْْلَ ب  ى ق 

ْس 
َ
َقِة َو َقْد أ يِّ ْظِلَمِة الضَّ وناْلم  ْهل  م  اْْلَْوَاد  َو اْْلَ اب و یاعمارت را در هماناد یپس بااق 1 :َلَمه 

                                                           
 .73ا  71، ص 70؛ ج بحاراالنوارمحمدباقر مجلسی؛ . 1
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قبل از تو، به خااطر  یها ن خواهم کرد.[ همانا انسانینگو فردا یا بعد از فردا ]چن

د یها هالک شدند تا ناگهان امر خدا )مرگشان  فرا رس ر انداختنیآرزوها و به تأخ

 یقبرهاا یشان  به ساویها شان )تابوتیها چوب یپس به رو  ؛و آنها غافل بودند

م یشاوندانشاان آنهاا را تسالی  و تنگ خود منتقل شادند و فرزنادان و خویتار

   .]گور[ کردند

 بخل . 3

سوره بقره، کسانی که باه دنباال  537گونه که گذشت، از نگاه قرآن کریم در آیه  همان
ه ُم یر  یُا    ذل  ک  » :شوند دچار حسرت می ،کنند گرایان و پیشوایان باطل حرکت می باطل

ل   راٍت ع  س  مال ُهم  ح  ُ أ ع   ه فرمود: ین آیح ایدر توض روایتی امام صادق. در «ه م  ی  اّله
ورزد و بعاد  یند و بخل ماک  یه مال خود را در راه خدا انفاق نمکاو مرد  است 

ق ه یاا آن را در راه خادا انفااکارد یاگ یسی قرار ماکار یآن مال در اخت ،از مر 

ن شاخس یاد. اگر در راه طاعت خدا صرف شاود، اینما یت میا معصیند و ک یم

ت یخورد و اگار در راه معصا اثر آن را در میگان عمل دیگری ببیند و حسرت می

 ی ت او شاریارش گذاشاته )و در معصایاباز هام او ماال را در اخت ،ندکخرج 

 1.باشد  یم

 ثروتمندان بخیل

حابُ » گیانگ داستان عبرت ن ة  ال   أ ص  ای روشن از ثروتمندانی است که به خااطر  نمونه« ج 
 بخل در دنیا و آخرت دچار حسرت شدند. خالصه داستان آنان چنین است:

باغی وجود داشات و صااحب  2،ی شهر بگر  صنعاءیکمن در نگدین یدر سرزم
ه را باه مساتحقان و یگرفت و بق می از از آن بریرمرد مؤمنی بود. او به قدر نیآن پ
د، فرزندانش گفتند: ما خود به یا پوشیه چشم از دنکداد، اما هنگامی  ازمندان میین

                                                           
و مستنبط  مستدرک الوسائل حسین نوری؛ ؛270، ص5؛ جالبرهان فی تفسیر القرآن. سید هاشم بحرانی؛ 1

 .374، ص51؛ جالمسائل

ناصار : اند )ر.ک . برخی از مفسران مکان این باغ را در سرزمین حبشه یا در شام و یاا طاائف دانساته2

مجمت البیان في تفسیر ، فضل بن حسن طبرسی؛ 294، ص 34 ؛ جتفسیر نمونهمکارم شیرازی و دیگران؛ 
 و...  101، ص 50 ؛ جالقرآن
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م یتاوان ارند و ما نمییال و فرزندان ما بسیه عکچرا  ؛مین باغ سگاوارتریمحصول ا
ه هر کم گرفتند تمام مستمندان را یب تصمین ترتیم! و به اینکمانند پدرمان عمل 
ه هماه کام سازند. به هنگام شب، در آن موقات محرو ،گرفتند ساله از آن بهره می
ه پروردگار بار یر از ناحیعذاب و بالئی همانند صاعقه فراگ ،آنها در خواب بودند

د و یاه و ظلمانی گردیچون شب س تمام باغ فرود آمد و آن باغ خرم و سرسبگ هم
هاا   ه درخاتکانیستر از آن باقی نماند. صاحبان باغ باه گماان اکجگ مشتی خا

گر را صدا زدناد و در یدیکوه است، در آغاز صبح یدن میرشان آماده برا  چپربا
هاا باه ساو  باغشاان  گفتند، برای چیادن میاوه ه آهسته با هم سخن میکحالی 
ر بر آنها وارد نشاود. هنگاامی یفق ی ردند. آنان مواظب بودند که حتی کت کحر
ه کای از آنها یکم! یا ردهک گفتند: ما راه را گم ،دندیه )وارد باغ شدند و  آن را دک

د؟ گفتناد: یایگو ح خدا نمییا به شما نگفتم چرا تسبیگفت: آ ،تر بود از همه عاقل
ردناد و باه کم. سپس آنها رو به هام یما ظالم بود منگه است پروردگار ما، مسلماً 

انگر یاه طغکاگفتند: وا  بر ماا  و ادشان بلند شدیگر پرداختند و فریدیکمالمت 
 1م.یبود

هایش این است که اگار تاا کناون از  آموز است. یکی از درآ داستان بسیار درآاین 
تر جاان و  باید هرچه سریت ،ایم استفاده بهینه نکردهاز آن  و اموالی که در اختیار ماست

چنانکاه  ؛مال خودمان را توشه راه آخرت قرار دهیم. راه توبه برای همگان بااز اسات
د است پروردگارمان گناهاان ماا را یام»ه کردند و گفتند: این افراد نیگ در پایان کار توب
ه ما به ساو  کچرا  ؛ار ما بگذاردیجا  آن در اخته ن باغ بیببخشد و باغستان بهتر از ا

گ از قادرت یال را نکن مشایام و حال ایا ش دل بستهکم و به ذات پایا او رو  آورده
 2.«میطلب ان او مییپا بی

  عدم پذیرش والیت ائمه .4
ناپذیری اسات. از نگااه قارآن کاریم، رهباران  ی دیگر از آفات عمل صالح، والیتیک

کسی است  ،امام حق .امام حق و فرمانروای باطل :شوند جوامت به دو دسته تقسیم می
                                                           

 .25-57. قلم: 1

 .23. قلم: 2
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ولی فرمانروای باطل ماردم را  ،کند که مردم را به راه خدا دعوت و آنان را هدایت می
امت صفوف از هم جدا یدر روز ق 1کند. جهنم میبه راه شیبان دعوت و آنان را راهی 

ْویَ» :نندک یت مکامامشان حر یدر پ یهر گروه و شود  یم کوواَمَندعو ناس  او  2.«ِبِامــاِمِهملَّ
ه کاهمراه آنها خواهناد باود و آناان  ،اند رفتهیامامان حق و عادل را پذ یه رهبرکآنان 
   3ه آنها خواهند بود.همرا ،اند دهیو باطل را برگگ یان گمراهیشوایپ

 :فرماید قرآن کریم درباره حسرت پیروان پیشویان باطل می
أَ ـهو اللَّ ـریِهمو یو ََ اَکـذِل َُّ اِم ؤو ْمَکماَتَبرَّ هو ُْ َأِم َتَبرَّ َُ َف ًَ َلُاَکرَّ واَلْوَأنَّ َبعو ذیَناتَّ ْمَوقاَلالَّ ْعمـاَلهو

ْمِبخاِرجیَنِمَن َعَلْیِهْمَوماهو ارَِحَسرات  َُّ  یان گماراه از رویشوایروان )پیگاه پ آن 4:ال
 یگاریم و از اطاعت آنان بیگشت یم ا بازیگر بار به دنیند: کاش دیگو  ی  میمانیپش
ن یاا ،از کار ما نگشاودند  یجستند )و گ ر ه یگاریم، چنانکه آنها از ما بیجست  یم
دهد و آنها را   یم حسرت به آنها نشان هین خداوند اعمالشان را به صورت مایچن

 از عذاب آتش جهنّم نجات نباشد.

نب  اّله  »  قیات، از مصادیبر اساآ برخی روا  یشاانو اوالد ا علایاماام ت یوال ،«ج 
ِه   َجْنب  »ده است: مآ در روایتی از امام رضا5 .است  ِميلر    اللَّ

َ
لْؤِمِنيَن  أ َو َكلَذِلَک َملْن   اْلم 

ْملر  ِإَللى آِخلِرِهْم [  َكاَن ِمْن َبْعِدِو ]ِمَن  ْن َيْنَتِهليَ اْْلَ
َ
ِفيلِ  ِإَللى أ  ،جناب اّله » 6:«اْْلَْوِصلَياِء ِباْلَمَكلاِن الرَّ

ن یدارند تا به آخار یبعد از او که مقام بلند یاین اوصیچن است و هم نیالمؤمن ریام
 .«نفر آنها برسد

فقیاه  ان ولایامروزه که مردم از نعمت حضور امام محروم هستند، باید گوش به فرما

                                                           
 .43ا  45. قصس، 1

 .75. اسراء: 2

رازی و ناصار مکاارم شای؛ 533، ص 52؛ ج فای تفسایر القارآن المیگان. سیدمحمد حسین طباطبایی؛ 3

 .302ا  305، ص 53؛ ج تفسیر نمونهدیگران؛ 
 .537. بقره: 4

، ص 4؛ ج تفسیر الصافی؛ مال محسن فیض کاشانی؛ 595، ص 34؛ ج بحاراالنوارمحمدباقر مجلسی؛ . 5
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 .491، ص 4؛ ج نور الثقلینعروسی حویگی؛ علی بن جمعه . 0



 

 

 

 
   911ترک علم صالح  

 

ه کام یبارو یساکد باه ساراغ یم، بایندار یدسترس باشند. وقتی ما به امام معصوم
شتر و عدالت و یگران بیه شناختش از اسالم، از دک یسک ؛ن فاصله را با او داردیتر مک

 ؛ن فارد باشادیتر ن اسالم، مناسبیام و قوانکاح یاجرا یاز همه باالتر و برا ،شیتقوا
 یابد. یم یه تجلّ یفق ین صفات در ولیا

 1مردم حق مراجعه باه حکومات طااغوت را ندارناد. ،فرموده قرآنه گر بید یاز سو
 ؛فقیاه اسات ولای ،اناد برای بشاریت معرفای کارده نیبهترین حاکمی که معصوم

 آمده است:  از امام صادق یتیه در رواکچنان
و در حاالل و  تگر آن باشادیث ما مأنوآ و روایه با احادکرا  یسکان شما یاز م

ه کااسات  یسکهمان  ،شناسد یام ما را مکند و احک یق میو تحق یحرام ما بررس
 یسکن یاگر چن م بر شما قرار دادم.کد به حکم او تن دهند. من او را حایمردم با
شمرده اسات و   م خدا را سبکرد، حیس آن را نپذکرد، هر کم کم ما حکبه ح

رش قرار ناداده و یرد، خدا را مورد پذیا نپذه ما رکس کرفته است و آن یما را نپذ
 2به خداست. کن مبلب در حد شریا

                                                           

 .30. نساء: 1
 .222 ص ،2 ج ؛األنوار بحارمحمدباقر مجلسی؛  .2





 

 

 عوامل حسرت در قیامت از دیدگاه قرآن کریم

 دوستی با گمراهان

 اشاره

عامال  در باره حسرت و عوامل آن در آخرت سخن گفته و به دو ،جلسات پیشین در
در این جلسه به یکای  .ممهم یعنی اعراض از یاد خدا و ترک عمل صالح اشاره کردی

یعنی دوستی با گمراهان اشااره خواهاد  ،ترین عوامل حسرت در آخرت دیگر از مهم
 شد.

 بایستگی انتخاب دوست

تواند به تنهایی و به دور از اجتماع انساانی  انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است و نمی
نی افراد انسانی باا نشی ای از دوستی و هم زندگی کند. بنابراین در زندگی بشری، چاره

گارفتن از  هناارکگیری و  ترین دین الهی، با گوشه اسالم به عنوان کاملیکدیگر نیست. 
َلَفًة َخ »فرماید:  در این باره می پیامبر اعظم جامعه مخالف است.

ْ
ْؤِمِنيَن َمْن َكاَن َمَ ْير  اْلم 

ْؤ  َلف  َو َا ي 
ْ
ْؤِمِنيَن َو َا َخْيَر ِفيَمْن َا َيَ مؤمناان اناس  ه باکسی است کن مؤمن یبهتر» 1:«َلف  ِلْلم 

 «.در او خیاری نیسات ،گیرد پذیر است و نه الفت می ه نه الفتکسی کو الفت دارد و 
لاذَّ ِملَن » :فرماید مینیگ  علیامام  نَّ الَُّّ

َ
اِن َكَملا أ ََ لْي لاِس ِللَُّّ لاذَّ ِملَن النَّ نَّ الَُّّ ْرَقَة َفِِ ْم َو اْلف  اك  ِإيَّ

ِْب اْلَغَنِم   ،گیری و جدایی بپرهیگید؛ زیرا کسی که از دیگران جادا شاود از گوشه» 2«: ِللذِّ
                                                           

 .393، ص 34 ؛ جبحاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 1

 .537؛ خببه نهج البالغهشریف الرضی؛  .2
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گونه که اگر گوسفندی از گله جدا باشد، نصایب گار   همان ؛شود نصیب شیبان می
 .«شود می

سرچشامه  ،گیاری و انگواطلبای شود که گوشه روشن میامروزی، با نگاهی به جامعه 
ی، روی آوردن به اعتیاد، مشکالت عصابی و... یارضابسیاری از گناهان از جمله خود
 ،قادر اهمیات دارد کاه از نگااه حضارت علای است.پیدا کردن دوست خوب آن

ه از باه دسات آوردن دوسات عااجگ باشاد و از او کاسای اسات کعاجگترین مردم 
َ  النّ » ه دوستان به دست آورده را از دست بدهد:کسی است ک ،عاجگتر عَج

َ
ََ أ اِس َمن َعَج

  َ يَّ َِ َ  ِمنه  َمن  عَج
َ
1«.مَمن َظِفَر ِبِه ِمنه   َعِن ِاكِتساِأ اِاخواِن و أ

  
البته دوستی مورد تأکید اسالم، رفاقتی است که بارای خادا باشاد ناه بارای ثاروت، 

   . ... های سیاسی غیرشرعی و آقازادگی، دوستی با نامحرم، بازی بازی، پارتی

 عواقب دوستی با افراد ناباب

ولی از دوستی با افراد ناباب نیگ به شادت  کرده،اسالم بر اصل دوستی تأکید  هر چند
   فرماید: ؛ چنانکه قرآن میاست نمودهنهی 

َعلی اِلمو الظَّ وِلَسبیًمَوَیْوَمَیَع ُّ سو َمَعالرَّ َخْذتو ياتَّ ُِ یاَلْیَت
ولو َلْیَتُـيیاَوْیَلتی*َیَدْیِهَیقو

مناً ِخْذفو ُي *َفلیًمَلْمَأتَّ ْکِرَبْعـَدِإْذجـاَءنيَلَقْدَأَضلَّ ْنسـاِنَعِنالذِّ ِ
ِْ ِل ـْیطانو َوکـاَنالشَّ

والً ار دست خود را )از شّدت حسرت  که ستمکو )به خاطر آور  روز  را  2:َفذو
ده باودم! ا  یااش با رسول )خدا  راهای برگگکد: ا  یگو گگد و می به دندان می
رده باودم! او کان )شخس گمراه  را دوست خود انتخاب ناش فالکوا  بر من، 

اد حق  به سراغ من آمده بود! یه )کادآور  )حق  گمراه ساخت بعد از آنیمرا از 
 .ننده انسان بوده استکشه خواریبان همیو ش

 نما شیطان دوست

معیط و أبی  عقبة بن أبی چنین است: ،ترین شأن نگولی که درباره این آیه نقل شده مهم
را باه  باار عقباه پیاامبر اکارم از دوستان قدیمی همادیگر بودناد. یا  ،بن خلف

                                                           

 .53. همان؛ حکمت 1

 .39ا  37. فرقان: 2
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از او  میهمانی دعوت کرد. هنگاامی کاه موقات خاوردن غاذا فارا رساید، پیاامبر
ایش تناول کند. عقبه نیگ پذیرفت. خبر شاهادتین ذخواست، شهادتین را بگوید تا از غ

کاه در آن مجلاس حضاور  عقبه در مکه پیچید. از جمله به گاوش ابای بان خلاف
شاوم، مگار  نداشت، رسید. وی نگد دوستش آمد و گفت: من هرگگ از تو راضای نمی

ن کار را کرد و مرتّد شد یعقبه ا 1اینکه نگد محمد بروی و به شدت به او توهین کنی.
گ در روز یاقش اُب اّی نید و رفایو سرانجام در جنگ بدر، در صف کفار به هالکت رس

 2جنگ احد کشته شد.

ایان آیاه شاامل تماامی  شاود و سبب اختصاص آیه به فارد خاصای نمیشأن نگول، 
ایان آیاه درآ اند.  از راه حق منحرف شده ،هایی است که به وسیله دوستان بد انسان
نماا  فریب دشمنان دوسات ،ها نشینی که در مجالس و شب ی استجوانانبرای بگرگی 
هاا  ایان دوساتیکاه بینناد  انادوه میاینان در روز قیامت، با حسارت و خورند. را می

می سراغ دوساتش یچ دوست صمیو ه» و به فرموده قرآنبرایشان هیچ سودی نداشته 
ن را فادا یدارد اقوام و همه ماردم رو  زما ار دوست کدر این هنگام گنه .ردیگ را نمی
  افت، آر ینها بتوان نجات یه با اکست )ین نیاّما هرگگ چن ،ه نجاتش گردندیکند تا ما
 3.«ها  سوزان آتش است شعله

فرماوده  امام علای؛ چنانکه در روایات نیگ از دوستی با افراد ناباب نهی شده است
ََ ا َتعَللم  ا َتصَجِب الَُّّ »است:  ن

َ
از مصااحبت و دوساتی باا » 4«:ريَر َفِانَّ َطبَعَك َيسَرق  َشّرًا َو أ

ی را از کودآگاه بادی و ناپاامردم شرور و فاسد بپرهیگ؛ زیرا طبیعت تو به صورت ناخ
 «.خبری ه خود نیگ از آن بیکدزدد، در حالی  طبت منحرف او می

کناد  دینان و گناهکاران را نکوهش و تأکید می نشینی با بی دوستی و هم امام خمینی
ه قلاب او را دگرگاون و فاساد کابل ،نه تنها حاالت و اعمال انسان ،مجالست با اینان

                                                           

 201، ص 1 ؛ جمجمت البیان في تفسیر القرآن؛ . فضل بن حسن طبرسی1

 .39، ص51؛ ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و دیگران؛ 2

 .51-55. معارج: 3

 .373، ص30ج ؛شرح نهج البالغهالحدید؛  بیأابن عبدالحمید بن هبة اّله . 4
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از آن رذایال پااک را توان قلاب  پس از سالیان طوالنی نیگ نمی ای که به گونه ؛ندک می
 1.دکر

 یکس   و ظه ريم  ح   د ا حمف دش 
 

 2که دآ  ص حب ی   گ دحتمدآ ک ير 
 

 پیامدهای دوستی با گمراهان

هاای فراوانای بارای دنیاا و آخارت آدمای  دوستی با افراد ناباب مشکالت و ناراحتی
 .کنیم برخی از عواقب آن اشاره میکند که در ادامه به  فراهم می

 پشیمانی. 1

گوید که باه خااطر تارآ از  سوره مائده از بیماردالنی سخن می 13قرآن کریم در آیه
ولی سر انجامشان حسارت و  ،با یهودیان و مسیحیان طرح دوستی ریختند ،گرفتاری

و کسانی هستند کاه اماروزه از تارآ آمریکاا  ،نمونه عینی این افرادخسران شد. 
های استکباری، حاضرند اقتدار خود را کنار گذاشاته و لبااآ ذلات  دیگر قدرت

ولی افراد با ایمان از دوستی با این افراد اجتناب کارده و شعارشاان ایان  ؛بپوشند
ردناد کاد یاد سوگند کیت تأیه با نهاکها هستند  ن )منافقان  همانیا ایآ»است که: 

 3.«ار شدندکانیبود گشت و زه با شما هستند؟! )آر ،  اعمالشان ناک
گگناد،  لب به حسرت می برند و ها به سر می اگر از تبهکارانی که امروزه گوشه زندان

 ،اناد اند و همه کساانی کاه عاقبات باه خیار نشاده ها افتاده معتادانی که گوشه خیابان
ترین علت بدبختی شما چیسات و بایش از هماه از چاه چیاگ حسارت  بپرسیم مهم

 .«دوست ناباب» د اولین جواب آنان این باشد:شای ؟خورید می

 اعمال زشتو باورهای نادرست زیبا دیدن . ۲

گوید، وضاعیت دنیاوی  قرآن کریم آنگاه که از سرنوشت شوم دشمنان خدا سخن می
م یرت  قرار دادیس نانی )زشتینش ما برا  آنها هم»کشد:  گونه به تصویر می آنان را این

                                                           
 .273ص  ؛شرح چهل حدیث ؛امام خمینی. 1

 .220، ص 344غگل ؛ به کوشش خبیب رهبر ؛دیوان اشعار؛ محمد حافظ شیرازی الدین شمس. 2

 .12. مائده: 3
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سر آنها در نظرشان جلوه دادند و فرمان الهی در باره  و پشترو  شیها را از پ یه زشتک
 ،ه قبال از آنهاا بودنادکافت و به سرنوشت اقوام گمراهی از جّن و انس یآنان تحقق 
 1.«ار بودندکانیآنها مسلّماً ز ؛گرفتار شدند

گاه از ضررهای ماواد افیاونی  کشند، هیچ افرادی که جوانان را به دام اعتیاد و فساد می
دهند. به جای اینکه از ضاررهای دزدی  بلکه آن را مفید جلوه می ؛گویند ایشان نمیبر

بارای گماراه کاردن دختاران  .کنناد بادآورده وسوسه می بگویند، او را به پول کالن و
دهند و این مبلاب دربااره هماه دوساتان نابااب و  به آنان وعده ازدواج می ،معصوم
 کند. هایشان، صدق می وسوسه

ت. 3
ّ
 و خواری  ذل

ا  وا  بار »کشاند:  گونه باه تصاویر می خواری خودشان را در قیامت این ،دوزخیان
رده باودم! او مارا از کااش فالن )شخس گماراه  را دوسات خاود انتخااب نکمن، 
بان یاد حق  به سراغ من آمده بود! و شایه )کبعد از آن ،ادآور  )حق  گمراه ساختی
توانسات  چه ذلتی از این باالتر که جوانی که می2 «.انسان بوده است هنندکشه خواریهم

هاای یا  دوسات  به بهترین مقامات علمی، مادی و معنوی برسد، به خاطر وسوسه
 ناباب، گمراه شده و همه چیگ خودش را از دست بدهد؟

آثار دوستی با بدان است که از توضیح آن دیگر از  5 و آتش دوزخ، 4حسرت  3ت،کهال
 کنیم. نظر می صرف

 های دوستان خوب یویژگ

 ،این  که ثابت شد وجود دوست ضروری است و باید از دوساتان باد پرهیاگ کنایم
 یهاا یژگاید از چاه وی  دوست خوب بایرسد که  نوبت به جواب این پرسش می

                                                           
 .31. فّصلت: 1

 .39و  33. فرقان: 2

 .13-14و  15. صافّات: 3

 .144، ص 14 ج ؛فرهنگ قرآن ؛هاشمی رفسنجانی و دیگراناکبر . 4

 13 -14و  15. صافّات:5
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 باشد؟ یدن و دوستیبرخوردار باشد تا سگاوار محبت ورز یرکو ف یرفتار ی،اخالق
 ها عبارتند از: برخی از این ویژگی

 ایمان . 1

دارد  یات گونااگونین راببه آیترین شرط دوستی، ایمان است. قرآن در ا اولین و مهم
ـوَن»دارد:  یان و منافقان بر حذر ماکافران و مشرکبا  یه ما را از دوستک ُو وِم ِخـِذالمو الَیتَّ

وِمُیَنَوَمنَیتَعلذِلَكَفَلیَسِمَنالل  وِنالمو د یامؤمناان نبا» 1«:فيَشـيء هِالكاِفریَنَأوِلیاَءِمندو
گ ]او را[ یاچ چیدر ها ،ندکن یه چنکرند و هر یافران را به جا  مؤمنان به دوستی بگک

 «.ستیا [ ن  از ]دوستی[ خدا ]بهره

خچاه یدهاد. تار یباه مسالمانان ما یاجتمااع یاسایدرآ مهم س  ی ،در واقت قرآن
 یو دلساوز یلباآ دوساتشه در یهم ،ه ظالمان استعمارگرکآن است  یایاستعمار گو

غماا یباه  ،ت بر آن جامعه تاخته و هر چاه باودهینها و اظهار محبت ظاهر شده و در
کناد باه  ساعی می ،«دوستی با ملت ایران» امروزه نیگ آمریکای جنایتکار با نام اند. برده

 .چپاول خود ادامه دهد
ت کاه افاراد این اسا ،ترین مشکالت امروز جامعه در مباحث فردی نیگ یکی از بگر 

بسایاری از جواناان فریاب  .کنناد برای انتخاب دوست، به ایمان او توجه کاافی نمی
دراز « هاای مخملاین کش دسات»ظاهر افراد را خورده و دسات دوساتی باه ساوی 

ها برای فریب و نابودی فارد در دنیاا و آخارت باه  غافل از اینکه این دست ؛کنند می
گااه گاول ایان افاراد را  کند هایچ مان سعی میسوی او دراز شده است. ولی فرد با ای

 نخورد.
 کند:  گونه بیان می را اینآموز از بهشتیان  قرآن کریم حکایتی درآ

د: یاگو کنند، یکای از آناان مای و گفتگو می  ها نشسته ه بر تختکان، آنگاه یبهشت
ه کاساانی هساتی کا تاو واقعااً از یگفت: آ ه میکنی بود ینش ا همیهمانا مرا در دن

م و یگشاات کم و خااایا وقتاای مااردیااگفاات: آ گ را باااور دارنااد؟! مااییرسااتاخ
م؟! ساپس ینایب م و سگا مییشو م، به راستی زنده میی[ شد دهیی ]پوسیها استخوان

                                                           
 .33. آل عمران: 1



 

 

 

 
   961دوستی با گمراهان  

 

د تاا یشاک [ به دوزخ سار مای ا شما ]همید: آیگو اران خود مییآن مرد بهشتی به 
شاد و ک سار ماید؟ پاس او باه آتاش یاد و فرجاامش را بنگریانین مرا ببینش هم
باود  یا د: به خدا سوگند، نگدیگو ند. به او مییب انه دوزخ میینش را در مینش هم

ق یاات و توفیو اگاار نعماات هاادا ،تم انااداز کااناای و بااه هالکماارا بااه دوزخ اف
 1شدم. ه برا  عذاب احضار میکسانی بودم کگ از یپروردگارم نبود، قبعاً من ن

 عقل . ۲

شه یر و اندیه تدبیدر سا یو سعادت آدم یبهروز است و یعقل، مشعل فروزان زندگ
د نموده کیرا عقل و خرد دانسته و تأ یط رفاقت و دوستیاز شرا ییکاسالم نیگ  .است
ن » د:یفرما یم د. امام رضایداشته باش یمعاشرت و دوست ،ه با صاحبان عقلک

َ
َعَليَك أ

 یینماا ین با انسان عاقال دوساتک یسع» 2«:  ِبَعقِلِه ِبَكَرِمِه ِانَتفِ  ْد َم ْج َتصَجَب َذا الَعقِل َفِان َلم تَ 
گ ین ی. امام عل«ی، از عقلش بهره ببرینکاستفاده  یرم و بخشش آن نتوانکتا اگر از 

 3.«سبب زنده بودن روح است ،با دوست دانا ینینش هم»د: یفرما یم
ه کااسات  یچاون زهار هام ،ست و دوست جاهلیق ناشایرفاین در حالی است که 

باه شادت از  یات اساالمیرساند. در روا یش هر لحظه جسم و جان را آزار موجود
ت شده است یروا شده است. از امام صادق یخرد نه یجاهل و ب یبا رفقا یدوست
صا» :فرموده ک خَلِقهقَ دَ َمن َلم َيجَتِنب م 

َ
َق ِبَ ن َيَتَخلَّ

َ
وِشك  أ ه از رفاقات و ک یسک» 4«:َة ااَحَمِق ي 

شاود و زود  یواقت ما یاحمقانه و یارهاکر یند، تحت تأثکگ نیق پرهبا احم ینینش هم
 .  «گردد یبه اخالق ناپسندش متخلق م

و  »است کاه فرماود:  شعر زیر ترجمۀ این سخن امام علی عاِقلٌل َخْيلٌر ِملْن َصلديقو  َعلد 
   5؛«َاْحَمق

 دوشددتم بدد   ددمدم ددیدد  ی وشدد    
 

 د ددنا ددیدد  بدده دآ یدد ددن دوشدد      
 

                                                           
 . 35 - 10آیات صافات، ؛ترجمه قرآن بر اساآ المیگان؛ . سید محمدرضا صفو 1

 .533، ص 75 ج ؛بحاراألنوار ؛. محمدباقر مجلسی2

 .439؛ ص الکلمتصنیف غرر الحکم و درر ؛ . عبدالواحد آمد 3

 .370ص  ؛مالیألا ؛شیخ صدوق .4
 .53، ص 71ج  ؛بحاراالنوارمحمدباقر مجلسی؛  .5
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 ک دددر ر   دددمد دددنا ددیددد  با ددد
 

 آیددر یدد ددن دوشدد   بددم آ ي دد   ددم  
 

صاو  اَ  ايّ »چنانکه روایت  ريد  َاْن  ه  نَّ ِا َ فَ َة ااَحَمِق قَ دَ م  رَّ َيْنَفَع  ي  نیاگ بار هماین مبلاب  1«َ  َك َفَيض 
 کند. داللت می
 و« ناد از جاهالکگ یاه پرهکاعاقل آن است » ،«دوستی خاله خرسه»های  المثل ضرب

دوستی با افراد فاقد عقل بیانگر آن است که همگی  2،«استخردان، گلخن   یگلشن ب»
 نادرست و زیانبار است. ،و شعور

 علم. 3

باه  ؛بسیار مورد تأکید قارار گرفتاه ،نشینی با دانشمندان و دوستی با آنان در اسالم هم
های خود را باه ایان امار اختصااص  ای که برخی از دانشمندان بخشی از کتاب گونه
 حضارت علای برای مثال ؛یات فراوانی نیگ بر این مبلب داللت داردو روا 3اند داده
َر »مود: فر قِّ ٌَ ح  ْنَذا َر َو َمْن َخاَلَط اْْلَ قِّ َلَماَء و  با وقاار و  ،ندیه با علما بنشکسی ک» 4:«َمْن َجاَلَس اْلع 

و پسات   وچاک ،نشینی کند ه و خوار همیه با مردم فروماکسی کشود و  بگرگوار می
 .«گردد
نشسته بود که سخن از  خدا مردی در محضر رسولآمده است: ر روایت دیگری د

ای پیاامبر خادا!   پرساید: خادا نشینی با دوست خوب شد. از رسول دوستی و هم
لِه »کوتاه، اما پرمعنا فرماود:  دوستان خوب چه کسانی هستند؟ پیامبر ْم ِباللَّ لَرك  َملْن َذكَّ

يَ  ْؤ ْم فى ِعْلِم    ِاَدك  ه  َو  ه  ت  ْم ِباآلِخَرِة َعَمل  َرك  ه  َو َذكَّ ق  َِ ْم َمْن شاما را باه  ،آن کسی که دیادارش» 5«:ك 
بر دانش شما بیفگاید و رفتاار او آخارت ]و تارآ از روز  ،یاد خدا بیندازد و سخنش
   .«جگا[ را به یاد شما بیندازد

 رعایت احترام . 4

سات. چاه بساا کاه های دوست خوب، رعایت احترام دوست ا یکی دیگر از ویژگی
                                                           

 .23حکمت  ؛البالغه نهجشریف الرضی؛  .1

 .227ص  ؛نامه پارسیان حکمت ی؛ابهر یغالمرضا حیدر .2

 .593، ص5 ج ؛بحاراألنوارمحمدباقر مجلسی؛ ک: .ر. 3

 ،301، ص5 جهمان؛  .4
 .110ص  ،11ج  ؛. همان5
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شود؛ زیارا احتارام، باعاث  ها و اصالحات رفتاری، به همین سبب اجرا می تغییر رویه
 گردد. هدایت دیگران می

 راستگویی . 5

و در روایاات نیاگ  1کاردهارها  انتخاب دوست معرفی یاز مع را صداقت ،قرآن کریم
َما س  »فرماید:  می امام علی این مبلب به صراحت آمده است. َى ِانَّ له  الصَّ  مِّ ِديق  َصِديقًا َانَّ

َک ِفى َنفِسَک َو َمَعايِ يَ  لِديق  صِدق  له  الصَّ دوسات باه ایان « 2:«ِبَک َفَمن َفَعَل َذِلَک َفاْسَتِنْم ِاَليِه َفِنَّ
گویاد.  هایت باه تاو راسات می دلیل دوست نامیده شده که در مورد نفس تو و عیب

 .«آرام گیر که او دوست توستپس هر کس این کار را با تو کرد، به او 
عالقمند بود. خادمت اماام آماد و از او خواسات کاه  مردی بسیار به امام مجتبی

من تو را به دوستی »نشین او باشد. امام مجتبی پاسخ مثبت داد و فرمود:  دوست و هم
مارد « گگینم؛ اما چند شرط دارد که باید در دوستی باا مان رعایات کنای! خود بر می
خواهی با من دوست باشی، نباید مرا مادح کنای؛ زیارا  اگر می»مام فرمود: پذیرفت. ا

شناسم. مبادا باه مان دروغ بگاویی؛ زیارا دروغ را ارزش و  من خود را بهتر از تو می
مرد اندکی سکوت کارد و چاون « اعتباری نیست و مبادا نگد من از کسی غیبت کنی!

فرزند رسول خدا! به من اجازه بده تا دید، به امام گفت: ای  آن شرایط را در خود نمی
   3.«خواهی، اشکالی ندارد اگر این گونه می»باز گردم. امام با لبخندی فرمود: 

 پذیری نصیحت نصیحت و. 6

هاای رفتااری  های قابل اصالح و زشاتی دوست خوب باید همانند آینه باشد و عیب
گد دیگاران، باا را پنهانی، بدون جار و جنجاال، بادون باازگو کاردن ناخود دوست 
 ؛ چنانکاه پیاامبر اکارمبدون کم و زیاد کردن به دوستش گوشگد کنادو صداقت 

ْم »فرموده است:  وَبك  ي  ْم ع  ْهَدى ِإَلْيك 
َ
ْم َمْن أ  4«َخْير  ِإْخَواِنك 

                                                           

 .114، ص 14 ج ؛فرهنگ قرآن ؛هاشمی رفسنجانی و دیگراناکبر . 1
 . 213ص  ؛تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. عبدالواحدآمد ؛ 2
 . 311ص  ؛حیاة االمام الحسن ؛شریف قریشی . باقر3
 .532، ص3  ج؛ )تنبیه الخواطر  مجموعة ورامفراآ مالکی؛  ورام بن ابی. 4
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 گم  يدو  تدو دوشد  گفد   دمیی     
 

 کددده بشدددول شدددتود  خدددود گو دددر  
 

 بزتم ا دوش  دب آ  یه کس  دشد  
 

 1 دددرکددده  يدددو  تدددو بوبدددمو گو   
 

ْيلَراک»فرمایاد:  باره می نیگ در این امام حسین
َ
ْبَغَضلک أ

َ
لک َنَهلاک َو َملْن أ َحبَّ

َ
 2«:َملْن أ

دارد؛ اّما آنکه دوساتت نادارد،  دوست حقیقی تو را نصیحت کرده و از لغگش باز می»
 .«کند تو را فریب داده و در انجام گناهان مغرورت می

                                                           
 .527ص  ؛گنج حکمت یا احادیث منظوم ؛یباقری بیدهندناصر . 1
 .95، ص71  ج؛ بحاراألنوارمحمدباقر مجلسی؛ . 2



 

 

 کریم عوامل حسرت در قیامت از دیدگاه قرآن

 ظلم

 اشاره
اسات. باا دانساتن « یوم الحسارة» های قیامت در جلسات پیشین گفتیم که یکی از نام

داریم. در  عوامل حسرت در روز قیامت، خاود را از حسارت در آن روز مصاون مای
کاه « ظلام»قرآن کریم به برخی از عوامل حسرت اشاره شده است. در این جلسه باه 

سرت در روز قیامات از منظار قارآن اسات، اشااره ترین عوامل ح یکی دیگر از مهم
 خواهیم کرد.

  شناسی ظلم مفهوم

 2جاا انجام دادن کار بای 1،خودقراردادن چیگی در غیر جایگاه به معانی  ،ظلم در لغت
 ؛آمده است. ظلم به این معنا، اعم و جامت همه رذایال اسات 3روی خروج از حد میانه

جاا و خاروج از حاد  کااری بای ،عی و عقلیهای شر زیرا ارتکاب هر ی  از زشتی
برای ظلم، معناای دیگاری نیاگ وجاود دارد کاه اخاس از 4شود. اعتدال محسوب می

کشاتن، زدن، مانند غیر،  اذیت رسانیدن به  ،ضرر 5م،معنای فوق و عبارت است از: ست
                                                           

 .127ص  ؛ألفاظ القرآن مفردات ؛راغب اصفهانیحسین بن محّمد . 1
 .272، ص 53ج  ؛لسان العرب ؛ابن منظور ؛924، ص 3ج  ؛جمهرة اللغة ؛ابن درید. 2
 .443، ص 57 ج  ؛تاج العروآ من جواهر القاموآ؛ واسبی زبیدی. 3
 .471ص  ؛معراج السعادة ؛نراقی. احمد 4
 .11، ص 4و  2ج  ؛فرهنگ جامت ؛احمد سیاح؛ 139ص  ؛غیاث اللغات ؛غیاث الدین رامپوری. 5
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غیر به ناحق و یاا غیار اینهاا از  دشنام و فحش دادن، غیبت کردن، تصرف کردن مال 
بیشاتر آنچاه در آیاات و روایاات و 12ر یا گفتاری که باعث اذیت دیگری شاود.کردا

در اصابالح معاروف «  ظلام»این معناا ماراد اسات. پاس  ،شود عرف مردم ذکر می
 مسلمانان به معنا  رعایت نکردن حق است.

« عادوان»و « ظلام»، «بغای»  هاایی همانناد از واژه ،قرآن کریم برای بیان مفهاوم ظلام
 است.ده کراستفاده 

  نکوهش ظلم در آیات و روایات 
عوامل حسارت  نه تنها عقل بلکه آیات و روایات نیگ ظلم را نکوهش کرده و آن را از

کاار ه ظلام و مشاتقات آن با هبار کلما 214در قرآن کریم بیش از  .اند خرت دانستهآ
و 5باه عاذاب دنیاوی و 4نکوهش ،که در همه آنها، ظلم به اشکال مختلف 3رفته است
 7ظلم تصریح شده است. 6اخروی

ستیگی اسالم تأکید شده است. پیاامبر  در روایات نیگ ظلم به شدت نکوهش و بر ظلم
َصلاِحباً » :فرمود اکرم لِة م  اِلِم َكاَن َمِعى ِفى اْلَجنَّ وِم ِمَن الظَّ َخَذ ِلْلَمْظل 

َ
کاس داد  هار» 8:«َو َمْن أ

چناین  هام .«شاین مان خواهاد باودن در بهشت یار و هم ،مظلوم را از ستمگر بستاند
ه کابهتار از هفتااد ساال عباادت اسات  ،ردنکاساعت به عدالت رفتار  ی »فرمود: 
ردن کام باه ظلام کساعت ح  یدار باشد و  ش را روزهیدار و روزهایش را بیها شب

 9.«تر است تر و بگر  از گناهان شصت سال سخت ،نگد خدا
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ردم را از خاود و وابساتگان حق خادا و حاق ما»نیگ فرموده است:  حضرت علی
زیرا اگر چناین  ؛ستان )سببی و نسبی  خود و افراد محبوب و مورد عالقه خویش باز

خداوناد  ،دستت به ظلم آلوده خواهد شد و کسی که بر بندگان خدا ظلم کناد ،نکنی
 1 .«نه بندگان او ،مدعی و شاکی اوست

کی وجود دارد. قارآن کاریم راببه نگدی ،از نگاه قرآن کریم بین ظلم و حسرت قیامت
 کند:  گونه ترسیم می گ ستمگران را اینیصحنه رستاخ

اْعبَِأسِم» َُ وَن ِإْذلِهْمَوَأْبِصْرَیْوَمَیْأتو َِ ْمَیـْوَمالْحْسـَر َوَأنـِذْرهو ِبین 
مُّ وَناْلَیْوَمفِیَضَمل  ِلمو ِكِنالظَّ

ِض ـْماَلَیقو َوهو ْمفِیَغْتَلـة  َوهو ْمرو
ـوَناأْلَ ُو ْؤِم ناد، چاه یآ ه ناگد ماا مایکادر آن روز » 2:«یو
ولی ظالمان اماروز در گمراهای  ،نندک دا مییی پینایها  ب ها  شنوا و چه چشم گوش
اباد و ی ان ماییاگ پایه همه چکارند. آنان را از روز حسرت بترسان، در آن هنگام کآش

   «.آورند مان نمییآنها در غفلتند و ا

باه عناوان  3بر حسرت ظالمان در روز قیامت اشاره شاده اسات.در آیات دیگری نیگ 
»فرماید:  نمونه خداوند در سوره زخرف می َألیم  واِمْنَعذاِبَیْوم  ذیَنَظَلمو

ِللَّ پاس » 4«:َفَوْیل 
   «.کاز عذاب روز  دردنا ،ه ظلم نمودندکسانی کوا  بر 

 د: یفرما می علی از جمله امام ؛در روایات نیگ به این مبلب تصریح شده است
ْج » َضليِّ   ِفيلِه الرَّ لى الم  اِلم  فيه ِبالَجْسَرِةَ َو َيَتَمنَّ ناِدى الظَّ َْ َعَليَك أْعَمال ك ِباْلَمَجلِّ اّلِذي ي  َِ ِر َعلَة َو َو ع 

ار باا حسارت  که ساتمکاآنجا  ،نندک و اعمال تو را بر تو عرضه می» 5:«اَ  حيَن َمَناصو 
اّما راه فرار و چااره،  ؛ها، آرزوی بازگشت دارد ده عمر و فرصتننک زند و تباه اد مییفر

 «.  تمسدود اس

  اقسام ظلم

بسیاری از اهل ایمان به برخی از اناواع ممکن است انواع فراوانی دارد که حتی  ،ظلم
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)ظلام باه  بندی و برابر برخی روایاات، ظلام باه الهای در ی  تقسیم .آلوده شوندآن 
و هار یا   1)ظلم به دیگاران  تقسایم شاده و اجتماعی )ظلم به خود  خدا ، فردی
 های فرعی هستند که در ادامه توضیح آن خواهد آمد. دارای شاخه

  ظلم به خود. 1
سای کاست. در منبق قارآن شده به این دسته از ظلم اشاره  ،در آیات فراوانی از قرآن

ا و یاالهای در دنژه یاهاا  و ه با انجام گناهان و دوری از خداوند، خود را از نعمتک
دان اخرو  گرفتاار ساازد، بار یو  و عذاب جاویت دنکو به هالکند آخرت محروم 

ُ و  ل» :فرماید خداوند می است.کرده ش ستم ینفس خو ُهاُم اّله ل م  اُهم  ک او  ماا ظ  ن  أ ن فُس 
ل ُمونی    .«نندک ند، آنها خودشان بر خودشان ظلم میک خداوند به آنها ظلم نمی» 2:« ظ 

 ش   يم ی   ی چمد که  نچو ح د   آ د
 

 3 ني ه خ یه خدمد   دودا خو  دت ی    
 

 ظلم به خدا. ۲

و  ترین ظلم است. قرآن کریم بعد از معرفای لقماان ستم بندگان بر خداوند، بگر 
ه باه ین توصایتار ن حال مهامیه در عکن اندرز و  یبه نخست ،مت اوکمقام علم و ح
ر   ی  ا بُن  ی»د: یرماف ن مییچنو رده کاشاره است، فرزندش  ر   ک  ال تُش   إ ن  الشِّ

ل ُظل ام   ک  ب اّله 
ظ    .«ظلم بگرگی است که شرکخدا قرار مده  ی گ را شریچ چیپسرم ه» 4:«م  یع 

عظمات هار 5ارزشی را همتا  خدا قرار دهند؟! ه موجود بیکن باالتر یچه ظلمی از ا
ه کااسات  کشار ،ن گناهانیتر بگر  از این روعملی وابسته به بگرگی اثر آن است؛ 

دال بر این اسات کاه بگرگای  ،د و شرطییچ قیبرا  آن بدون ه« میعظ»  صفت  اطالق
را باه  کات، شاریابعضای از آ است که ن جهتیبه هم6این گناه، قابل تصور نیست.
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 1.اند ردهکعنوان گناهی نابخشودنی معرفی 
اماماان و رهباران راساتین ترین مصادیق ستم به خداوند ظلم باه پیاامبر،  یکی از مهم

توانند اصل وجود خدا را انکار  است.برخی از مردم به ظاهر خدا را قبول دارند یا نمی
 کنند.  میو اوصیا و جانشینان آنان ظلم  ولی به پیامبران ،کنند

ظلمی است که موجب عذاب، رساوایی و در  ،از نگاه قرآن کریم تکذیب پیامبران
ه کاهنگاامی »فرمایاد:  مای درباره حضرت صالحآن قرنتیجه باعث حسرت است. 

 ،ماان آورده بودنادیاو ا هه بکسانی را کصالح و  ،دیفرمان ما )دائر به مجازات  فرا رس
ه کاچارا  ؛میدیی بخشایی آن روز رهاایبه رحمت خاود )از آن عاذاب  و از رساوا

حه یصا ،رده بودنادکاه ساتم کار اسات و آنهاا را یناپاذ ستکپروردگارت قو  و ش
مشاابه هماین  2«.شاان باه رو  افتادناد و مردنادیها آسمانی  فرو گرفت و در خانه)

   3.نیگ آمده است مبلب درباره قوم شعیب
درباره طلحه و زبیار   ستم است. امیرالمؤمنین مهمظلم به امام مسلمین، از مصادیق 

َعاِنى َو َظلَ » کند: خداوند چنین شکوه می  به ََ َما َق ه  مَّ ِإنَّ ه  تاو  !بارالهاا» 4:«َماِنى َو َنَكَثا َبيَعِتلىاللَّ
گواه باش این دو پیوند خویش را از من بریدند و بر من ظلم کردند و پیمان خاود را 

ناماه خاویش را چناین اباراز  رناج ،در موردی دیگر امیرالمؤمنین. «با من شکستند
من از ظلم و ولی هم این   ،ها از ستمگری حاکمان بیم داشتند همیشه ملّت» :دارد می

 5 .«ستم رعیت بیم دارم
فقیه و عمل نکردن به دستورات ایشان نیاگ از زماره  ایستادگی در برابر دستورات ولی

 مصادیق ظلم است.

  ظلم به مردم. 3
شاود. باه  غالباً ظلم به ماردم باه ذهان متباادر می ،آید از ظلم به میان میسخن وقتی 

                                                           
 .553و  43: نساء. 1
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 1کنند، عذاب دردناک الهی است. لم میمجازات کسانی که به مردم ظ ،فرموده قرآن
بلکه مظلوم نیگ باید  ؛برای بخشوده شدن این نوع از ظلم، توبه به تنهایی کافی نیست 

به سه دسته تقسایم  ،بخشش الهینظر ها را از  انواع ظلم ظالم را عفو کند. امام باقر
 فرماید:  کرده و می

ه کامرزد و ستمی آ  ه خدا نمیکمی آمرزد و ست ه خدا میکستمی  :گونه است سه ،ستم»
ساتم بار نفاس  ،آمارزد به خداست و آنچه می کشر ،آمرزد آنچه خدا نمی .نگذارد وا

گر است )که فقط با اغمااض صااحب ید ی حق بندگان بر  ،نگذارد است و آنچه وا
 2 «.حق قابل عفو است

 الناس و نیش مار حق

النااآ  نشاان دهناده اهمیات حاق ،رخ داده ین راقا یداستانی که برای مالّمحمد مهد
 است.

  یبارا  رمضان ایشاان در منگلشاان  ی  روز در ماه ،زمانی که ایشان نجف بودند 
  الّساالم  یباه واد ،مرحوم نراقی از منگل بیارون آماده .نداشتند  چیافبار ه  صرف
را   یا جناازه  از اعاراب  یا بیناد عاده مای ،رود یقباور ما  اهل  ارتیز  یبرا  نجف
شاما  ، میادار  او گفتند: ما عجلاه  قبر گذاشتند، به  انیرا در م  ردند. وقتی جنازهآو
بیناد  مای ،رود د.وقتی ایشان درون قبار ماییده  را انجام  جنازه  نیا  گاتیۀ تجهیّ بق

 ،شود نراقی وارد قصر می .رود شکوه می ای باز شده که به سوی قصری با دریچه
  اناد. آناان از آن نشسته  در اطراف یو افراد  گیق بگرتادر صدر ا یبیند: شخص می

و   اقاوام  نناد و از حااالتک  یما  یپرساحوال  وستهیپ ، در صدر نشسته  هک یشخص
  هکا  دید  ناگهان  ،دهد.مدتی گذشت یم  نند و او پاسخک یم  سؤال  خودشان  بستگان
زد که از حاال   شیو چنان او را ن  مرد رفت  آن  سمته ب  از در وارد شد و   یمار

گفتن که دوباره ماار   گر سخنیدیکردند با ک  باز شروع  سپس  ،رفت. مار برگشت
  نیهما  : مان مرد گفت ،آمد و حالت قبلی تکرار شد.وقتی نراقی جریان را پرسید

  مان  یبرزخا  بهشت ، باغ  نید و ایا شما در قبرگذارده  نونکا  هم  هک  هستم  یا مرده
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  از مان  قبال  هکاهساتند   مان  ارحاام ،اند گرد آمده  در اطاق  هک  یادافر  نیا  .است
  یانکّاد  صاحب  دمید یروز  هک  قرار است  نیاز ا  ه ماریّ اند. قض گفته  اتیبدرود ح
ناار یصاد دی: س گفات  یما  انکّاد  صااحب .دارند  خود گفتگو و منازعه  یبا مشتر
  . مان ارمکباده  یشاه  پنج  : من گفت یم  یو مشتر  دارم    از تو طلب یشاه  )شش
  میاز نا  : تاو هام گفتم  یمشتر  بگذر و به  یشاه  می: تو از ن گفتم  انکّ د  صاحب  به
  . صااحب باده  انکّاد  صااحبه با  میو ن  یشاه  مقدار پنج  و به  نکد یرفت    یشاه
  باه  و مان  دهبو  انکّ د  حّق با صاحب  چون  یول ، نگفت  یگیشد و چ  تکسا  انکّ د

نبود ا حاّق او را   بر آن یراض  انکّ د  صاحب  هکخود ا   قضاوت  به  یشاه  میقدر ن
هار   هکا  نماوده  نیّ مار را مع  نیخداوند عّگوجّل ا  عمل  نیفر اکی  ، به نمودم  تیضا
هنگام خروج نراقی از قبر، صاحب قبار  زند. می  شین  منوال  نیمرا بد  ساعت   ی

هاا در مناگل ایشاان پخات  . این بارنج مادتدهد کوچکی به وی می کیسه برنج
کناد.  شد تا همسرش جریان را برای همساایگان تعریاف مای شد و تمام نمی می

 1شود. برنج تمام می ،پس از آن

 ترین مصادیق آن عبارتند از: دارای مصادقی فراوانی است. مهم ،ستم بر دیگران
باشاد.  ق مالی ی  انساان یاا یا  جامعاه مایکه شامل پایمال کردن ح ،ظلم مالی. 5

مصاادیقی از ایان ناوع  ،المال و... استفاده نابجا از امکانات بیتاحتکار، فروشی،  گران
 شود:ای از احتکار و نتیجه آن اشاره میدر اینجا به نمونه  هستند.

 گوید: می 2دکترمرتضی عبدالوهابی،
باودم. روزی از روزهاا دکتار  بیمارستان فیروزآبادی، دساتیار دکتار مظفاریدر 

علات عفونات داد که بایاد پاایش را باه مظفری صدایم کرد و پیرمردی را نشان 
کنید. به ماچ  کنم و شما عمل می گفت که این بار من نظارت می بریدیم. دکتر می

بااالی  برو بااالتر!پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قبت کنم و دکتر گفت: 
 باالی زانو را نشان دادم و دکتار گفات برو باالتر!م و دکتر گفت مچ را نشان داد

ر. لحان و تا اینکه وقتی به باالی ران رسیدم دکتر گفت که از اینجا ببُا برو باالتر!

                                                           

 .333، ص 3ج ؛معادشناسی ؛حسینی تهرانی سیدمحّمدحسین .1
 استاد آناتومی دانشگاه تهران. .2
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زیارا دوران  ؛ردکا خاطره بسایار تلخای را در مان زناده مای «برو باالتر»عبارت 
کاردیم.  پامنار زنادگی میکودکی همگمان با اشغال ایران توسط متفقین، در محله 

خبر با احتکار از گرسنگی ماردم ساودجویی  ای از خدا بی قحبی شده بود... عده
مان که دالل بود و گنادم  کردند. شبی پدرم دستم را گرفت تا در خانه همسایه می

فروخت برویم و کمی از او گندم یا جو بخریم تا از گرسنگی نمیاریم.  و جو می
گفت: برو باالتر...  گفت همسایه دالل ما با لحن خاصی می پدرم هر قیمتی که می

برو باالتر... بعد از به هوش آمدن پیرمرد برای دیدنش رفاتم. چقادر آشانا باود. 
فاروختم.  وقتی از حال و روزش پرسیدم گفت: بچه پامنار بودم. گندم و جاو می

ل بقیاه م. دیگار تحماوخیلی سال پیش. قبل از اینکه در شاه عبدالعظیم ساکن ش
هایش را نداشتم. خود را به حیاط بیمارستان رساندم. من باور داشتم کاه  صحبت

از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جاو. اماا باه هایچ وجاه 
 1انتظار نداشتم که چنین مکافاتی را به چشمم ببینم.

کوچ  بار  از وارد کردن ی  جراحت ،گونه تجاوز و ستمکاری ظلم جانی که این. 3
 شود. بدن تا کشتن ی  یا چند انسان را شامل می

ظلم آبرویی و اعتباری که همان تجاوز به حقوق اعتبااری و از باین باردن آباروی . 2
همگای از  ،هاا و... پراکنای، برخای دروغ مواردی همانند تهمت، شاایعه ؛هاست انسان

 است.« ظلم ع رضی»مصادیق 

از  ؛این نوع ظلم نیگ مصادیق فراوانای دارد .دیگرانیعنی گمراه کردن  ،ضاللیظلم ا  . 4
های نابجا، بدبین کردن جامعه به اصال و  به ی  شهروند تا تحلیل اشتباه دادنآدرآ 

همگای  .،پایه حکومت اسالمی، تبیین مغلوط و نادرست احکاام و معاارف دیان و..
 گیرند. تحت این دسته از ظلم جای می

شاامل چناد ظلام  ،گاه ی  عمال باه ظااهر کوچا  نباید غافل شد که نکته مهماز 
در موارد زیادی شاامل « پارتی بازی کردن در ی  امر اداری»شود. به عنوان نمونه  می

ظلم مالی به افراد جامعه، ظلم جانی به برخی افراد، ظلم اضاللی و بدبینی به اساالم و 
« نادمان کااریوری و کاهش را  بهره»چنین ظلم در  شود. هم می حکومت اسالمی و...

                                                           
1  . http://jomhourieslami.net/paper/?newsid=201639 

http://jomhourieslami.net/?newsid=201639
http://jomhourieslami.net/?newsid=201639
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 به تنهایی چند نوع از ظلم را در پی دارد.

  ساز عوامل ظلم حسرت

ساز است. شناخت ایان  یکی از مباحث مهم درباره ظلم، شناخت عوامل ظلم حسرت
شود همه ما از عوامل یاد شده پرهیگ کنیم. از آنجا کاه معرفای هماه   باعث می ،عوامل

 .کنیم ترین آنها اشاره می به مهم ،این عوامل از حوصله این مقاله بیرون است

 . شرک به خداوند  1

ترین گناهان است. خباایی   راز بگ ،گونه که گذشت، از نگاه قرآن کریم شرک همان
توجهی به اقساام شارک اسات.  شوند، بی که برخی از افراد با ایمان نیگ بدان دچار می

از  ،پرساتیم را مایکنند صرف اینکه به زباان بگویناد ماا فقاط خادا  برخی تصور می
هار چناد چناین نیسات.  اند؛ در حالی که ایان آلود شرک نجات یافته گرداب حسرت

ولای از برخای مصاادیق شارک  ،بسیاری از افراد مسلمان آلوده به شرک جلی نیستند
فرمایاد:  در امان نیستند. خداوند می ،خفی، همانند ریا، رکون و اعتماد به غیر خدا و...

أَ» ْؤِمنو وَنَومایو ْشِرکو ْممو َوهو ِهِإالَّ ْمِباللَّ هو ماان باه خادا یه مادعی اکاشتر آنهاا یو ب» 1:«ْکَ رو
 .  «ندکهستند، مشر

سای اسات کمانند گفتار  ،خفی کشر»فرمود:  امام صادقدر روایتی آمده است که 
 ؛شادم به فالن بال گرفتار می ،اگر او نبود ؛شدم می کهال ،د: اگر فالنی نبودیگو ه میک
 ی ش شرکه برا  خدا در ملکنی یب ا نمییآ .رفت ن مییام از ب خانواده ،گر فالنی نبودا

ن یاپرسید: اگر منظور ا میراو  « رهاند؟ دهد و از بال می ه او را روز  میکقرار داده 
اماام ؟ ، چاهشادم مای کهاال ،نهاد واسبه فالنی بر من منّت نمیه ه اگر خدا بکباشد 
 2.«اردب ندین عیا ؛آر »فرمود: 
افراد با ایمان ضمن توجه به علل و اساباب، خداوناد را مسابب االساباب و بنابراین 

 دانند. علت العلل می

                                                           

 .503 :یوسف. 1
 .33، ص 4ج  ؛قاموآ قرآن ؛سید علی اکبر قرشی. 2
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 خدا . عدم همراهی با رسول۲

کسی که وارد آن شود، به ساحل امنیات  .بیت او، کشتی نجات هستند و اهل پیامبر
ی حاوادث از دایاره هاا ولی کسی که از آن رویگردان باشد، در گرداب ؛خواهد رسید

شود. در سوره فرقان نیاگ  ساز گرفتار می اعتدال خارج شده و در گرداب ظلم حسرت
َمـَع»به این عامل اشاره شده است:  َخـْذتو ـياتَّ ُِ یـاَلْیَت

ـولو َعَلیَیَدْیِهَیقو اِلمو الظ  َوَیْوَمَیَع ُّ
وِلَسِبیمً سو دسات خاود را )از شاّدت ار که ساتمکاو )به خاطر آور  روز  را » 1:«الرَّ

   «.ده بودمیاش با رسول )خدا  راهی برگگکد: ا  یگو گگد و می حسرت  به دندان می

 .  نادانی3

 ،ترین عوامل ظلم، نادانی است. اگر آدمی بداند که ی  لحظه ظلام کاردن یکی از مهم
کند، هایچ گااه باه کسای  چه حسرت طوالنی و عذاب دردناکی را برای او فراهم می

تواند منشأ و عامل ظلم به خدا، ظلم به مردم و حتی ظلم باه  می ،کند. نادانی میظلم ن
ناد؟ زیارا ظلام از ک ه آدمی باه خویشاتن ظلام مایکن است کخود شود. چگونه مم
در پاساخ باه ایان سی بد خاود را بخواهاد. کن نیست کشود و مم بدخواهی پیدا می

جهالت. آدمی در ماواردی  غفلت و :علت ظلم به نفس دو چیگ است باید گفتسؤال 
شاری رساانده  ،ه باه خاودش خیاری برسااندکاز روی جهالت و نادانی به خیال این

   2است.
 خدمد  د نا به د نا  ن یپس رد کده بدم  

 

 
 

 
 

 ب  یفگ خود ک ر بده  دمدد و  دودا خدو ن    
 

 دآ دش  د زمدن چه  د     ک در کسدم   
 

 
 

 3شيام به دش  خو ن آیر بم قف ا خدو ن  
 

که در این مورد   4تعارض قوای درونی انسان است ،نیگ علت ظلم به نفس در مواردی

                                                           

 .37: فرقان. 1
 .557، ص 33ج ؛مجموعه آثار. مرتضی مبهری؛ 2

ل ح  بن عبداّله 3  .793، ص 22؛ مواعظ، شمارهکلیات سعدی ؛سعدی. ُمص 

 .557، ص33ج ؛مجموعه آثار. مرتضی مبهری؛ 4



 

 

 

 
   911ظلم  

 

ای  فروشانده شود. ماثالً  تر است، باعث ظلم می نیگ جهل آدمی به آنچه برایش مناسب
شود؛ اما به وجادان و  گوید، منفعتی عایدش می ه به دروغ قیمت جنس را زیادتر میک

رده اسات. کس در واقت به خودش ظلم پ ؛کند ظلم و حق دیگران را پایمال می ،دینش
گذرد تا ساود  مدت دنیوی می گونه موارد، شخس دانا و باهوش، از سود کوتاه در این

 بلندمدت اخروی نصیب او شود.

 . خودخواهی4

هاایی  ساز، خودخواهی است. بسایاری از ظلام یکی دیگر از عوامل مهم ظلم حسرت
خودخواهی ظالم اسات. همساری ناشی از شود،  که در خانواده، اجتماع و... انجام می

، دارناد و... کند، حاکمان ظالمی که به مردم جهان ظلم روا می که به همسرش ظلم می
نیگ به ایان مبلاب اشااره شاده  البالغه نهجهمگی شواهدی بر این مبلب هستند. در 

 1است.
 

                                                           
 .525 خببه؛ البالغه نهجشریف الرضی؛ ک: .ر. 1





 

 

 عوامل حسرت در قیامت از دیدگاه قرآن کریم

 غفلت

 اشاره
 «یاوم الحسارة» روز حسرت و به تعبیر قرآنبه عنوان  ،روز قیامت از در جلسات قبل

 .به چهار عامل از عوامل مهم حسرت در قیامت اشااره کاردیم ،. پیش از اینیاد کردم
 .  سخن خواهیم گفت« غفلت»یعنی  ،در این جلسه به پنجمین عامل

 مفهوم غفلت

ی، یاپروا نادانی، بی خبر ، ردن، سهو و بیکدر لغت به معنا  ترک، فراموش « غفلت»
داناد  غفلت را ساهوی می مفرداتراغب در  1 .انگار ، عدم اعتنا و سستی است سهل

در قرآن کریم بارای ایان  2.آید در انسان پدید می ،که بر اثر کمی مراقبت و ناهشیاری
و مشاتقّات « نسای»، «لهی»، «غمر»، «سهو»، «سمد»، «بغتةً »، «غفل»های  مفهوم از ریشه

 3ند، استفاده شده است.ک ه از لحاظ مفهومی بر غفلت داللت میکاتی یاز آیگ نآنها و 
سسااتی انسااان از روی آوردن بااه »دانشاامندان علاام اخااالق، غفلاات را بااه معنااای 

 4دانند. می« اش های مادی و معنوی خواسته
                                                           

، 4ج  ؛قاموآ المحیط ؛بن یعقوب فیروزآبادی ؛ محمد54774، ص 50ج  ؛نامه لغت ؛علی اکبر دهخدا .1
 .33ص 
  .233ص  ؛القرآنألفاظ مفردات  ؛راغب اصفهانیحسین بن محّمد  .2
 .430، ص.35 ج ؛فرهنگ قرآن و دیگران؛ هاشمی رفسنجانیاکبر  .3
 .501، ص 2ج  ؛جامت السعادات؛ مهدی نراقی محمد .4
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 رابطه غفلت و حسرت

نساان را روی حسابگری ایراببه مستقیمی وجود دارد. غفلت، ن ،بین غفلت و حسرت
د و اگار یاارد؛ گل نخواهاد چکه اگر خاری بکانسان  غافل، توجه ندارد  .ندک فلج می
بیناد کاه تماام  می ،رد. وقتی این غفلت برطرف شاودکارد، گندم درو نخواهد کجو ب
از ایان رو دچاار حسارت  ؛ش را بر باد داده و چیگی به دست نیاورده اساتا دارائی

 شود: عمیقی می
  ن بد  ددوب یيسدد  دب چزددم دنتدد د  کدد  

 

 
 

 
 

 1 ن گ دد   دوشدد م   ددم و  ددوب یيسدد     
 

ْمَیـْوَم» :فرمایاد می ،قرآن کریم نیگ با اشاره به حسرت غافالن در روز قیامات َوَأْنـِذْرهو
ِض ِإْذقو َِ ـوَنَیاْلَحْسَر ُو ْؤِم ـْمالیو َوهو ْمِفيَغْتَلـة  َوهو ْمرو

آناان را از روز حسارت ]روز » 2:«اأْلَ
ماان یاباد! و آنهاا در غفلتناد و ای ان ماییگ پایه همه چکترسان، در آن هنگام [ ب قیامت
   «.آورند نمی
اماام از عوامل حسارت روز قیامات محساوب شاده اسات.  ،در روایات نیگ غفلت 

َؤ »د: یفرما می علی ًةَ وأن ت  جَّ و  َعَليِه ح  ر  م  َ أن َيكوَن ع  لِّ ذي َيفَلةو له   َيله  دِّ َفيا َلها َحسَرًة َعلى ك  أّيام 
لقَوةِ   «:إلى الَُّّ

او  ،دهد و روزگار ه عمرش بر ضد او گواهی میکای  وای بر غفلت زده»3
 .«شاندک را به شقاوت و پستی می

 د: یفرما میروایت دیگری در 
ت کاتی شده و خاود را باه هالیب جناکه غفلت ورزد، نسبت به خود مرتکهر »

پنادارد. آماال و  خود را رشد مید و گمراهی یآ ن مییانداخته است. پشتش به زم
ناار روناد و کهاا  ار بگذرد و پاردهکار از که کنند و زمانی ک آرزوها گمراهش می
ب او خواهد یمانی، نصیحسرت و پش ؛ار شودکاورده است، آشیآنچه به حساب ن

 4 .«شد
                                                           

 .2353؛ دفتر اول، بیت مثنوی معنوی جالل الدین محمد بلخی)مولوی ؛ .1
 . 29. مریم: 2
؛ عبدالواحاد 399، ص 5ج  ؛الکاافی ؛؛ محمد بن یعقوب کلینی34خببه  ؛البالغة نهجشریف الرضی؛ . 3

 . 3175ح  ؛و درر الکلم غرر الحکمتصنیف  ؛آمد 
 .399ص  ،5ج  ؛الکافیمحمد بن یعقوب کلینی؛  4.
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های مردم باه خااطر  بریم که بسیاری از حسرت امروزه نیگ با نگاهی به جامعه پی می
دربااره  ؛«ی  لحظه غفلت، ی  عمر پشیمانی» المثل و ضرباست ه غفلت ی  لحظ

هاای  بسیاری از تصادفات، دعواهای شدید، آلودگی .کند ها صدق می بسیاری از انسان
آور و نتیجاه  همگی حسارت ،ها و... هایی همانند ایدز، بسیاری از قتل جنسی، بیماری

 ی  لحظه غفلت هستند.
 :  دیگو یم یسعد

 یا داشات. اتفاقااً مورچاه انهیآشا یبار شااخ درختا یبلبل ،ید که در باغان آورده
کرد. بلبل شاب  یم یساخته بود و زندگ یا خود النه یآن درخت برا ریز فیضع

و آواز مشغول بود. اما مورچاه  ییسرا کرد و به نغمه یو روز گرد گلستان پرواز م
فارا  گییام شاد، پاافصل بهار تم یآذوقه بود، وقت یرشب و روز مشغول جمت آو

بلبل نشست، باد خگان شروع باه  یگل را گرفت و کالغ به جا یخار جا د،یرس
بود. ناگاه بلبل آمد، نه رناگ گال  گشینمود و بر  از درخت در حال ر دنیوز
از ناوا بااز  ییناوا یطاقش طاق شد و از ب یبرگ ی. از بدیسنبل شن یو نه بو دید
درخت خانه داشت و  نیا ریز یا مورچه یوزآمد که ر ادشیهنگام  نی. در اندما

 یگیاو برده و به خااطر حاّق همساا ۀکرد، امروز حاجت به در  خان یدانه جمت م
 ی. به سراغ مورچه آمد و گفات: امیطلب نما یگیکه نسبت به او داشتم از او چ

. مان عمار خاود را باه یکامکاار یۀاست و سارما یاریسخاوت نشان بخت گیعگ
شود که اماروز  ی. چه میاندوخت یم رهیو ذخ یکرد یم یرکیو زغفلت گذراندم، ت

و من  ی. مورچه گفت: تو شب و روز در قال بودیاز آن به من کرامت کن یبینص
بهاار، مغارور!  ۀبه نظار یو دم یبه طراوت گل مشغول بود یا در حال. تو لحظه

 1.باشد یانیرا پا یو هر راه یخگانرا  یکه هر بهار یدانست ینم

 م و نکوهش غفلتاسال

رسااند  و او را به جایی می 2شود ه انحباط و سقوط انسان مییاز نگاه قرآن غفلت، ما
 گیرد:  تر از حیوان قرار می ای پست که در مرحله
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ْمَأْع» وَنِبهاَوَلهو الَیْتَقهو وب  لو ْمقو ْنِسَلهو َواإْلِ
َمَکِ یرًاِمَناْلِجنِّ َُّ وَنِبهـاَوَلَقْدَذَرْأناِلَجَه ْبِصرو الیو ن  یو

وَن اْلغاِفلو مو ولِئَكهو أو ْمَأَضلُّ ْنعاِمَبْلهو ولِئَكَکاأْلَ وَنِبهاأو الَیْسَمعو ْمآذان  ن، گاروه یقایبه » 1:«َوَلهو
ه باا آن کای دارند یها[  ها ]عقل آنها دل ؛میدیار  از جن و انس را برا  دوزخ آفریبس
ه باا آن کای یها نند و گوشیب ه با آن نمیکو چشمانی فهمند  نند و  نمیک شه نمیی)اند
ه باا کانان همان غافالنند )چارا یا .تر ه گمراهکبل ؛انندیچون چهارپا آنها هم .شنوند نمی

 «.ت، باز هم گمراهند یانات هداکگونه ام داشتن همه
یعنای حاکماان آمریکاای  ،جنایتکاران سعودی و ارباباان آنهاا ،مصداق کامل این آیه

دو روز زنادگی  بارای شاود کدام حیوانی حاضار مای .کار و صیهونیسم هستندجنایت
 ای از خود نشان دهد؟ حیوانی خود، چنین درندگی

به دنیا خاتم نشاده و در آخارت نیاگ دامنگیار غاافالن و برایشاان  ،پیامدهای غفلت
 :فرماید شود؛ چنانکه خداوند می آور می حسرت

وَنِلقاءَ» ِذیَنالَیْرجو الَّ وَن.ِإنَّ ْمَعـْنآیاِتُـاغـاِفلو ِذیَنهو واِبهاَوالَّ ْنیاَواْطَمَأنُّ الدُّ َِ واِباْلَحیا
ناَوَرضو

وَن وْاَیْكِسبو ِبَماَکانو ارو َُّ ال مو ْوَلئَكَمْأَوئهو گ  یمان باه مالقاات ماا )و روز رساتاخیه اکآنها » 2:«أو
ات ماا یاه از آکاد، و آنهاا ردناکه کیا خشنود شدند و بر آن تیندارند، و به زندگی دن
 «.دادند ه انجام میکی یارهاکخاطر ه گاهشان آتش است، بیغافلند، )همه  آنها جا

 عوامل غفلت 

چه آثار زیانبار دنیاوی و اخاروی در پای  ،این  که دریافتیم غفلت عالوه بر حسرت
م. در اماان بماانی شو حسارتآن را بشناسیم تا از عوامل غفلت بر ما الزم است  ؛دارد

 عبارت است از: ،برخی از عوامل غفلت

 ضعف بصیرت. 1

 راهاه ح از کجیس  راه صحیتشخ نیگس  حق از باطل و ینش  تشخیب یرت به معنایبص
زیرا با آنکه خداوند به آنان عقال، چشام، باشد؛  میبصیرتان دوزخ  و سگای بی 3است
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ح باه کاار ولی این جاوارح خادادادی را در راه حاق و صاحی ،گوش و... داده است
 1د.گیرن نمی

یاابیم  در می ،با نگاهی به زندگی برخی از خواص در صدر اسالم و تا عصار حاضار
بصیرتی آنان باعث شد در دام شیاطین گرفتار شده و دنیا و آخارت خاود را ناابود  بی
زد و  شمشایر مای منانؤالجوشن که روزی در رکاب امیرم شمر بن ذی ؛ مانندکنند

اماا در واقعاه عاشاورا، بار خانادان آن  2جنگ صفین نائل آمد، به درجه جانبازی در
 جدا کرد. حضرت شمشیر کشید و سر از تن امام معصوم

 دنیادوستی. ۲

بلکه مگرعه آخرت و گذرگاهی است که آدمی بایاد  ؛دنیا زشت نیست ،از نگاه اسالم
ذرگاه را تواند پال و گا گونه که آدمی نمی از آن برای آخرت خود توشه بردارد. همان

به عنوان منگل دائمی خودش بداند و نباید بدان وابسته شود، نباید به دنیا وابسته شاده 
سرچشامه هماه  ،و آن را بر آخرت خودش مقدم کند. دنیادوستی به معنای یاد شاده

ساعد باه جناگ  باعث شد ابن ،هاست. عشق به دنیا گناهان و ریشه بسیاری از غفلت
 .گناه را به خاک و خاون بکشاد ها انسان بی ون میلیونبرود. صدام ملع امام حسین

ها به خاطر اینکه ی  شبه باه پاول فاراوان برساند، دسات باه دزدی،  برخی از انسان
شوند و یا  عمار  میزنند و سرانجام گرفتار زندان یا اعدام  میخیانت، اختالآ و.... 

 خورند. میحسرت 

 نگاه مسموم . 3

ضلوٌَ » فرماود: امبریانگاه مسموم اسات. پ ،ترین عوامل غفلت یکی از مهم م َوف  إّيلاك 
د  الَغفَللةَ  َولِّ ي  ه  َيبذ    الَهوىَ َو َظِر؛ فِنَّ را تخام هاوآ یاد؛ زیاگیاد بپرهیاهاای ز از نگاه» 3 :«النَّ

اماام . به این مبلب در روایات دیگر نیگ اشاره شده است. «دیزا ند و غفلت میکپرا می
ند، قلب و روح خاود را باه رناج ک خود را رها میدگان یه دکسی ک»فرمود:  علی
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گ یاش نیهاا انادازد، حسارت رچشمی مییهای ز ه پی در پی، نگاهکسی کاندازد و  می
   1 .«شوند اپی مییپ

همیشه مستقیم و باه زن یاا  ،این که نگاه مسموم ،فل شدانکته مهمی که نباید از آن غ
 ، هاای مبتاذل، تصااویر و... داستانها،  بلکه دیدن بسیاری از کلیپ ،مرد نامحرم نیست

های قبل بسایار  های مسموم هستند. امروزه کنترل نگاه از دهه همگی مصادیق این نگاه
ویاژه جواناان  هفراروی همه مسالمانان با ،تر شده و شیاطین به اشکال مختلف سخت
هاای ساینمایی، بعضای  هاای اینترنتای، برخای فایلم ماهواره، برخای ساایت .هستند
 .مصادیق آن هستند ، از جملههای اجتماعی ی تلگرامی و دیگر شبکهها کانال

 ضعف باور. 4

چاه باورمنادی  هار .راببه عکس وجاود دارد ،و معاد با غفلت أبین باورمندی به مبد
تر باشد، غفلت کمتر است و بالعکس. کسی که به خدا و قیامت بااور نادارد، در  قوی

 ،شاود مای  یاکه وعده حاق و قیامات نگدبرد تا زمانی  خبری به سر می غفلت و بی
 2.ردیگ افران را فرا میکوحشت سراسر وجود 

 .گاردد کسی که باور داشته باشد که خداوند همیشه شاهد اوست، دیگر گرد گناه نمی
کناد، باه بیات الماال  از خدا شرم می ،اگر دوستانش او را به مهمانی گناه فرا خواندند

   . ...و  کند تجاوز نمی

 ینادان. 5

ماالزم یکدیگرناد. اماام  و همانند دو همگاد باه هام چساپیده ،غفلت و جهل اصوالً 
ه  ِلَمن َللم » :دیفرما ، در راببه با جهل و ارتباط آن با حسرت میصادق لَّ ِإنَّ الَجسَرَة... ك 

قيٌمَ أ نَ  ذي هَو َعَليِه م  لر  َينَتِف  ِبما أبَصَرو  َوَلم َيدِ  ما اْلمر  الَّ َِ هماه حسارت بارای » 3:«فلٌ  َلله  أم 
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ه در آن باه سار کارا تی یند، نفعای نبارد و ماوقعک ش میینایه از آنچه بکسی است ک
 «.ا برای او مضر است؟یش دارد یا نفعی برایه آکند کن کدر ،برد می

ناادانی  ،های زیادی از آنهاا شود که علت بخش روشن می ،امروزه با نگاهی به جرایم
 است.

 های بیهوده  سرگرمی. 6

ویژه نوجوانان و جواناان شاده،  هب ،هایی از جامعه یکی از مشکالتی که دامنگیر بخش
 ای برای آنان ندارد. اساتعمال دخانیاات از ای است که هیچ فایده های بیهوده سرگرمی

هاا و  ای، برخای فایلم هاای موباایلی و رایاناه جمله سیگار و قلیان، بسیاری از باازی
 ،های اجتماعی اینترنتای، صافحات چات و... ی از گروهها، بسیار گردی ها، وب سریال

 افگا هستند. غفلت و های بیهوده همگی از مصادیق سرگرمی
آثار زیانبار فراوانی دارد که فرو رفتن در گارداب غفلات و دور  ،های بیهوده سرگرمی

باه تمساخر  ،برخی از آثار آن است. به عنوان نمونه منافقاان مدیناه ،شدن از معنویت
تر، برخی مسلمانان سست نهاادی  ای نازل پرداختند و در مرتبه ن و رفتار آنان میمؤمنا

شدند و باه  پراکنده می های بیهوده گرفتار شده بودند، از گرد پیامبر که به سرگرمی
وَکقا»شتافتند:  سوی محافل لهوآمیگ می واِإَلْیهاَوَتَرکو ْلماَوِإذاَرَأْواِتجاَرًهَأْوَلْهًوااْنَتضُّ ِئًماقو

اِزقیَن الر  َفْیرو هو جاَرِهَوالل  ْهِوَوِمَنالتِّ ِمَناللَّ ِهَفْیر  َدالل  ُْ و چون داد و ستد یا سارگرمی » 1:«ِع
کنناد. بگاو:  ای، ترک می ایستاده آورند و تو را در حالی که ببینند، به سوی آن روی می

دهنادگان  خادا بهتارین روزی آنچه نگد خداست، از سرگرمی و از داد و ستد بهتار و
 .«است

 زدایی کارهای غفلت راه

برخای از  هالزم اسات با ،این  که با آثار سوء و نیگ باا عوامال غفلات آشانا شادیم
با مراجعه باه قارآن کاریم و  زدایی از خودمان و جامعه اشاره کنیم. راهکارهای غفلت

  از جمله: ؛یافتزدایی دست  توان به راهکارهای مناسبی برای غفلت می ،روایات
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 آموزی  عبرت. 1

ستیگی، عبرت گرفتن از سرگذشت دیگاران  گریگی و غفلت های غفلت یکی از روش
و پادر و بارادرانش،  های حضرت یوسف است. در قرآن کریم پس از بیان داستان

ْلباب»: فرماید می وِلياأْلَ أِلو  َ ایان زمیناه  نیاگ در اماام علای 1.« َلَقْدکاَنِفيَقَصِصِهْمِعْبَر
ْم »فرموده است:  ْم َمْن َبْعَدك  ِعَظ ِبك  ْن َيتَّ

َ
ْم َقْبَل أ وا ِبَمْن كاَن َقْبَلك  ِعظ  از پیشینیان خود پناد و » 2:«ِإتَّ

   «.دعبرت بگیرید قبل از آنکه آیندگان از زندگی و سرنوشت شما عبرت گیرن
 یدددمود  دددم  شدددوا ددیددده ندددمدآ 

 

 چددون دگددم  ددم  بي ددر دیددرب ب ددر  
 

 گيدددم دآ  صددد  ب دگدددمدن  ر دددر 
 

 3تدد  یزيمیددر د زددمدن آ تددو ر ددر     
 

 افزایی بصیرت. ۲

زداست. بصیرت، نقباه مقابال  زا و بصیرت، غفلت گذشت که ضعف بصیرت غفلت
ْبَصلَر َواْنَتَفلَ  »فرموده است:  یعلامام غفلت است. 

َ
لَر َوَنَظلَر َفَ َما اْلَبِصير  َمْن َسلِمَ  َفَتَفكَّ نَّ ِِ َف

ر شاد و از یرد و بصاکارد و نظار کاشاه ید و اندیه شانکسی است کبصیر » 4«:ِبلاْلِعَبِر 
 .«ها پند گرفت عبرت

 ،افگایای خاوریم کاه باا بصایرت مای در بررسی تاریخ به افراد و جریانات فراوانی بر
توانستند غبار غفلت از خود زدوده و در زمره صالحان و نیکان شوند. زهیر بان قاین 

ماا باا زهیار  :اناد های زهیر بن قین نقل کرده ای طایفه هم از جمله آنان بود. گروهی از
همراه باودیم  در مسیر با امام حسین .گشتیم بعد از انجام حج به سوی کوفه بر می

سارانجام در باین راه  .ای نداشتیم که در ی  منگل با حضرت فرود آیایم و هیچ عالقه
 .آماد پی  امام حسین جا منگل کردیم. مشغول غذا خوردن بودیم که ناگگیر در ی 

سالم کرد و وارد شد و گفت: ای زهیر بن قین! اباعبداّله الحسین مرا فرستاده کاه تاو 
را نگدش ببرم. در این حال لقمه از دست همه ما افتاد و خشکمان زد.همسر زهیر کاه 
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! پسر پیغمبار خادا تاو را مای گفت: سبحان ،نامش ُدلهم بود خواناد و تاو ناگدش  اّله
پیش او برو و سخنش را بشنو و بازگرد. زهیر خدمت امام رفات. طاولی  روی؟! نمی

اش را برکنناد  ای درخشان بازگشت و دستور داد بار و بنه نکشید که شادان و با چهره
ببرند و برای اینکه پس از شاهادتش باه همسارش آسایبی  و به سوی امام حسین

 تا به شهادت رسید. بود نرسد، او را نیگ طالق داد. پیوسته با امام حسین
کسی که در ابتدای امر برای همراهی با امام زماانش، اشاتیاقی نداشات و حتای  ؛آری

باه  ؛باز هام همراهای باا اماام بارایش سانگین باود ،بعد از آنکه فرستاده امام را دید
ای رسید که ناامش در برخای از زیاارات ماأثوره آماده اسات و زائاران اماام  درجه
 1 کنند. می به او نیگ سالم حسین

 ذکر و یاد خدا. 3

َو»فرمایاد:  ترین وسایل بیدارسازی غافالن است. خداوند می یکی از مهم ،یاد خداوند
َكفي ْرَربَّ ـْنِمـَناْذکو َواآلْصـاِلَوالَتكو وِّ ـدو وَناْلَجْهِرِمـَناْلَقـْوِلِباْلغو عًاَوفیَتًةَودو َنْتِسَكَتَضرُّ
ارت را در دل خااود، از رو  تضاارع و خااوف، آهسااته و آرام، پروردگاا» 2:«اْلغــاِفلیَن

   «.ن و از غافالن مباشکاد یصبحگاهان و شامگاهان، 
ار  یولی حکم ایان آیاه همانناد بسا ،است امبریاگر چه رو  سخن در این آیه پ

م عمومی است. کساانی کاه پروردگارشاان را در دل کح ی رات قرآن، یگر از تعبید
کنند و آهسته و آرام در صبحگاهان و شاامگاهان  اد مییخوف خود از رو  تضرع و 
ه یاما ،اد خادایازیارا  ؛خبران نیساتند یهرگگ از غافالن و ب ،آورند نام او را بر زبان می

چاون  اد خادا هامی .غفلت از دل آدمی است ی نار رفتن ابرها  تارکها و  دار  دلیب
ت، یر ، توجاه، احسااآ مسائولدایها  ب گل ،ه چون بر دل بباردکباران بهار  است 

 3اند.یرو ا  را می نی و هر گونه عمل مثبت و سازندهیب روشن
گر قارار داده یدیکاسوره کهف نیگ صفات دو گاروه را در مقابال  33خداوند در آیه 

اد او یاشاه باه یدست، قلبی مملو از عشق خدا دارند، همین اما تهیاست: مؤمنان راست
                                                           

 .373، ص93ج ؛بحاراألنوارمحمدباقر مجلسی؛  .1
 .301 :اعراف. 2
 .72، ص7 ج ؛تفسیر نمونه ؛ناصر مکارم شیرازی و دیگران .3
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اد خدا غافلند و جگ هاوا  یلی از کبر به کثروتمندان مستاما ؛ طلبند هستند و او را می
 1طلبند. گ  نمیینفس چ

توانساته افاراد زیاادی را از مانجالب  ،یابیم که ذکر خدا با نگاهی به تاریخ نیگ در می
   2یکی از آنان است. ،غفلت به ساحل و سالمت برساند که فضیل بن عیاض

 انس با قرآن . 4

قرآن اسات. قارآن در  ،اوانی دارد. یکی از مصادیق مهم آنمصادیق فر ،ذکر و یاد خدا
3نام برده است.« ذکر»بسیاری از آیات، از خود با عنوان 

، و ذکر، نقباه مقابال غفلات 
وَن»زدایی است:  ترین شأن قرآن، غفلت بگر  رو ْمَیَتَذکَّ هو اِسَلَعلَّ  ُ آیاِتِهِلل نو َبیِّ و آیات » 4:«َویو

زدایای قارآن نیاگ  . البتاه غفلات«سازد، شاید دریابناد می خویش را برای مردم روشن
 5از جمله آنهاست. ،شرایبی دارد که اخالص در قرائت، توجه به مفاهیم قرآن و...

گویاد: نجاف کاه باودیم، آقاا ، مایاماامحضارت  دکتر فاطمه طباطبایی، عاروآ
روز  شما چناد»چشمشان ناراحت شده بود. دکتر آمد و چشم ایشان را دید و گفت: 

دکتر! من چشمم را »دفعه خندیدند و گفتند: امام ی « قرآن نخوانید و استراحت کنید.
ای دارد، اگار چشام داشاته باشام و قارآن خواهم. چاه فایادهبرای قرآن خواندن می

   0«نخوانم. شما ی  کاری بکنید که من بتوانم قرآن بخوانم.
دیدم شدم، میوارد اتاق امام می وقتی گوید:چی دبّاغ میخانم مرضیه حدیدهمچنین  

اند و مشغول قرائت قررآن هترتندم مردتی ایرن متر  ه      حضرت امام قرآن را باز کرده
)کثرت قرائت قرآن( ذهنم را مشغول کرده بود تا اینکه روزی به امرام رررک کرردم:    

قردر قررآن   حاج آقا شما که سراپای وجودتان قررآن رم ری اسرت، دیچرر چررا ایرن      
                                                           

 .453، ص 53 ج همان؛ .1
 ؛؛ میر سید علای حاائر  تهرانای531، ص 53 ج ؛انوار درخشان ؛سید محمد حسین حسینی همدانی .2

  .15، ص55 ج ؛مقتنیات الدرر و ملتقبات الثمر
 .9 :؛ حجر504: ؛ یوسف32 :اعراف .3
 .335: بقره .4
 .531ص  ؛علل و آثار آن ،غفلت ؛مهدی موسوی کاشمری .5
 .51ص  ،عالمان ۀدر سیر قرآن انس با، اکبر مؤمنیعلی.  0



 

 

 

 
   919غفلت  

 

هرکس بخواهد از آدمیت سرر در بیراورد و   »مام مکثی کردند و فرمودند: خوانید؟ ا می
 1«آدم بشود، باید دائم قرآن بخواندم

 نماز . 5

ـمَهِلـِذْکَر»فرماید:  یکی دیگر از مصادیق مهم ذکر، نماز است. خداوند می  2«:َأِقـِمالصَّ
هاای نمااز را  تارین فلسافه نیاگ یکای از مهام امام رضا«. به یاد من، نماز برپا دار»

   3زدائی دانسته است. غفلت

  نشینی با نیکان  هم. 6

زداسات. از  غفلت ،نشاینی باا نیکاان هام ؛زاست غفلت ،نشینی با بدان چنان که هم هم
َملْن » نشاین باشایم؟ فرماود: با چه کسی هام !اّله  پرسیدند: یا روح حضرت عیسی

يد  ِفي ِع  َِ ه  َو َي َيت  ْؤ َه    م  اللَّ ك  ر  َذكِّ هي  ْم ِفي اآلِْخَرِة َعَمل  ك  ب  َريِّ ه  َو ي  ق  َِ ْم َمْن با کسای کاه دیادن او » 4:«ْلِمك 
شما را به یاد خدا اندازد و سخن او بر دانش شما افگاید و رفتار او شما را به آخارت 

 .«مشتاق کند

  دد حب د ددم بدده  ربشدده   ددر آ خ یقدد  
 

 ب  س   زر  ح   د ا طم ق بد  
 

 بددر چده ندمق بددود  گفدتی  يد ن  د  ی و      
 

 ت  دختي ب کمدا دآ  نم د ا نم دق بد   
 

 آ    ک ر گف   ن گايی خو ن بمون  م
 

 5ک ر که بزيدمد  م دق بد   و ا شتم  م  
 

 

                                                           
 .همان.  1

 .54 :طه .2

 .257، ص3 ج ؛علل الشرائت ؛شیخ صدوق؛ 351، ص 5 ج؛ من ال یحضره الفقیهکتاب   ؛شیخ صدوق. 3

 . 302، ص 5 ؛ جبحاراألنوارمحمدباقر مجلسی؛ ؛ 44؛ ص تحف العقولحرانی؛  علی. حسن بن 4
 .92، ص 23، حکایت 3؛ باب گلستان .5





 

 

 عبادت در سبک زندگی اسالمی
 
 
 

 
 در اسالم جایگاه عبادت ▪

 آداب دعا در سیرۀ اهل بیت ▪

 ها اکسیر جان دعاهای اهل بیت ▪

 اء در دعاهای اهل بیتو رج تجلی خوف ▪

 چشم بیدار علی ▪



االسالموالمسلمینکاظمدلیریحجت





 

 

 عبادت در سبک زندگی اسالمی

 جایگاه عبادت در اسالم

 اشاره

و پرستش به معنای نهایت تعظیم و کرنش، در برابر کسی است که سگاوار آن عبادت 
دت نیسات. عباادت آفرین، ساگاوار عباا و کسی جگ خداوند یکتا و جهاان 1باشد می

های شرعی عبادت هساتند؛  معموالً با افعالی نمادین یا سمبلی  آمیخته است که قالب
عباادت گااه واجاب و گااه مساتحب اسات.  2مانند نماز، روزه، سجده، دعا و ذکار.

های تقرب باه پروردگاار یکتاسات و در  ش  عبادت و بندگی، یکی از بهترین راه بی
بعادی، قصاد  جلساهو چناد جلسه  واالیی دارد. در اینمنظومه عملی اسالم جایگاه 

داریم تا با نگاهی دوباره به مبحث عبادت در اسالم، برخی از زوایای آن را بازشناسی 
کرده، اهمیت و نقاش آن را در ساازندگی انساان بیاان کنایم و برخای حادود آن را 

دور بماانیم. در  ها در این زمینه باه روی ها و زیاده مشخس سازیم تا از برخی کوتاهی
گیری از آیاات و  جایگاه عبادت در سب  زندگی اسالمی را بیان، و با بهره نوشتاراین 

روایات و تحلیل آنهاا، نماایی کلای از میاگان مبلاوب عباادت در اساالم را ترسایم 

                                                           

، 1 ج ؛العروآ تاج ؛یدیزب یمرتض ؛143ص ؛القرآن ألفاظ مفردات ؛یاصفهان راغب حسین بن محّمد .1

 34ص

تقرب باه  هگیکه با انگ شود یگفته م گیبه هر نوع عمل خداپسندانه ن ،عام یمعنا در یگاه عبادت البته. 2

 نخست و خاص عبادت است. یناهمان مع جلسه نیمحل بحث ما در ا یول ،خدا انجام شود
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 کنیم. می

 اعتدال عبادی در سیره پیامبر اکرم. 1

بریم کاه ناوعی اعتادال بار ساب   به این نکته پی می پیامبر اکرم ۀبا تأمل در سیر
زندگی ایشان سایه افکنده است که بخشی از آن نیگ اعتدال در عباادت اسات. پیاامبر 

در سنت خود، هم افراط در عبادت را نفی کرده است و هم تفریط در آن را.  اکرم
رهبانیات اسات کاه در آیاین   ۀیکی از باارزترین مصاادیق افاراط در عباادت پدیاد

ای ن»و « باودا»چاون  ادیان دیگر هم مسیحیت و برخی رایاج باوده و هسات و آن « ج 
اب باه معناای ترسایدن ه  هبانیّت، از مادة ر  یاا  1حضرت با آن مخالفت کرده است. ر 

و در لغت به معناای مبالغاه در تحمال تعبااد از  2ترسیدن همراه با احتراز و اضبراب
های قارن  میاناه گیری رهبانیات در مسایحیت )از پاس از شاکل 3شدت ترآ است.

نشینی، اشتغال به عبادت و دعا، تجارد و تارک  چهارم میالدی به بعد ، انگوا و صومعه
زیستی شدید )مثل پوشیدن پالآ و روزه پیوسته و ترک غذاهای  ازدواج، فقر و ساده

های  تارین مؤلفاه رساید، از مهم لذیذ  و ریاضت نفس که گاه به حد شکنجه خود می
 امام صاادق 5گذاری شده است. ت اسالم بر نفی رهبانیت پایهشریع 4آن بوده است.

 فرمود:

                                                           
، 3 ج ؛اللغاة سیمقاائ معجامفاارآ؛  اباناحمد ؛ 47، ص4 ج ؛نیالع کتاب ؛فراهیدی احمد بن لیخل. 1

 .540، ص5 ج ؛الصحاح ؛یجوهراسماعیل بن حماد ؛ 447ص

 .233ص ؛القرآن ألفاظ مفرداتراغب اصفهانی؛ حسین بن محّمد . 2

 .همان. 3

حجاة  ؛یبالغاساید عبادالحجت ؛ 233-231، ص9 ج ؛ت البیاانمجما ؛یطبرسفضل بن حسن . ر.ک: 4
؛ 3313، ص4ج ؛العلاوم شمس ؛یریحمنشوان بن سعید ؛ 372-373و ص 319-313، ص 3ج ؛ریالتفاس

 .330، ص ج ؛النهایة ر؛یاث ابنمبارک بن محمد  ؛92، ص3 ج ؛الفائق ؛یزمخشرجاراّله 

 ؛یالکااف ؛ینیکلمحمد بن یعقوب : گین ؛425 ح، 337، ص5ج ؛المحاسن ؛یبرقاحمد بن محمد . رک: 5
َحمَّداً َشلَرائَِع ن لو ٍ َو إِبْلَراهِ : صاادق امام: 5ح، 57، ص3ج ََْعَطی م  َ تَبَاَرَک َو تََعالَی  وَسلی وَ  مَ یإِنَّ الَِله  وَ  م 

ِ  الْفِْطَرةَ  وَ  اْْلَنَْدادِ  َخلْعَ  وَ  اْْلِْخاَلَص  وَ  دَ یالتَّْوحِ  َسییعِ  ِ یالَْحن مْ  ةَ یف ِ  َل  َحةَ السَّ  .اَحةَ یسِ  َل  وَ  ةَ یَرْهبَان



   911جایگاه عبادت در اسالم  

 

خدا! عثماان   آماد و گفات: ای رساول نگد پیاامبر 1روزی همسر عثمان بن مظعون
با شانیدن ایان ساخن  خدا ایستد. رسول ها به نماز می گیرد و شب روزها روزه می

ید، او را در حاال برخاست و خشمناک به سوی خانه عثمان رفت. چون به آنجا رسا
از نماز خاود دسات کشاید. آن حضارت باه او  نماز یافت. عثمان با دیدن پیامبر

ْثَمان  َلْم ي  »فرمود:  لوم  َو يا ع  ص 
َ
لْمَجِة أ ْهَلِة السَّ ْهَباِنيِة َو َلِكْن َبَعَثِنى ِباْلَجِنيِفيِة السَّ ه  َتَعاَلى ِبالرَّ ْرِسْلِنى اللَّ

ْهِلل
َ
ْلِمس  أ

َ
ى َو أ َصلِّ

 
َرِتلى َفْليَ أ َْ َحلبَّ ِف

َ
َكلاح  ى َفَملْن أ ِتى النِّ لنَّ ِتى َو ِملْن س  لنَّ ای عثماان! »2«:ْسلَتنَّ ِبس 

هبانیت نفرستاده؛ بلکه باه دیان حنیاف  ] حاق [ آساان و  خداوند متعال مرا به ر  گرای 
خاوانم و باا همسارم آمیاگش  گیرم و نماز می باگذشت برانگیخته است. من روزه می

ه فبارت ]دیان[ مارا دوسات دارد، بایاد از سانّتم پیاروی کناد و کنم؛ پس هر ک می
 «.  زناشویی جگئی از سنت من است

خاوانم و  بدانیاد کاه مان نمااز می»در روایت دیگر از آن حضرت چنین آمده است: 
گاریم، پاس هار کاه از  خنادم و می و می 3کنم گیرم و افبار می خوابم و روزه می می

 «من نیست.روش و سنت من روی بگرداند، از 
ای همچون رهبانیات باه نادرت و تنهاا در  هر چند در جوامت اسالمی معاصر، پدیده

روی در  شود؛ ولی موارد دیگری از زیااده های تصوف و عرفان یافت می برخی شاخه
های اجتماعی و خاانوادگی هماراه اسات، مانناد  شود که با آسیب عبادت مشاهده می

اعتناایی باه  ذهبی را دلیال ماوجهی بارای بیکسانی که عبادت و شرکت در مراسم م
های مذهبی و تفرج باا  دانند و گاه همه اوقات ایام تعبیل خود را به برنامه خانواده می

داران تأکید  که دین اسالم، بر رعایت حق همه حق گذارنند. در حالی  برادران دینی می
مثاال  ترین نکاات حقاوقی را نیاگ لحااظ کارده اسات. بارای کرده و حتای ظریاف

                                                           
بود که در زمان حیاات آن حضارت از دنیاا  . عثمان بن مظعون، یار مخلس و باوفای پیامبر اکرم1

 رفت.

 .5، ح494، ص1؛ جالکافیمحمد بن یعقوب کلینی؛  .2

از شاب را نمااز ای  ها پیوسته مشغول عبادت نیستم؛ بلکه پاره خوابم، یعنی شب خوانم و می . نماز می3

خوابم. افبار هم در اینجا به معنای باز کردن روزه نیست؛ بلکه در مقابل  ای از آن را می خوانم و پاره می

  صیام و به معنای ترک روزه است.
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ْلَن »فرمود:  به زنان مسلمان می خدا رسول وِّ ََ نَّ   َا ت  نَّ   َصََلَتك  َواَجك  ِْ نمازتاان » 1«:ِلَتْمَنْعَن أَ
ماراد از منات شاوهران در ایان روایات، «. را طول ندهید تا شاوهرانتان را منات کنیاد

درش شان است. یا زمانی عالء بن زیاد حاارثی از بارا بازداشتن آنان از حقوق جنسی
رد که وی عبایی بر دوش انداخته و دنیاا را رهاا کشکایت  عاصم نگد امیرالمؤمنین

 کرده است، آن حضرت به عاصم فرمود:
ای دشمن  خود! شیبان خبیاث از تاو بهاره گرفتاه اسات! آیاا باه خاانواده و »

ها را بارای تاو حاالل  پنداری که خداوند پاکیگه کنی؟! آیا می فرزندانت رحم نمی
تر از ایان  برداری تو از آنها ناخشنود است؟! تو نگد خدا کوچ  ما از بهرهکرده، ا
 2«.هستی

 داریدین. مدارا در ۲

وا ِفيلِه ِبِرْفلقو َو َا »بنا بر این روایت زیبای نبوی که فرموده است:  ْوِيل 
َ
يَن َمِتيٌن؛ َفلَ ِإنَّ َهَذا الدِّ

ِه ِإَلى ِعَباِد اللَّ  وا ِعَباَدَة اللَّ ه  َكرِّ ْبَقلىت 
َ
َ  َو َا َظْهرًا أ ََ ِذى َا َسَفرًا َق َِّ الَّ ْنَب اِكِب اْلم  وا َكالرَّ ون  ایان » 3«:ِه َفَتك 

دین متین )با صالبت  است؛ با مدارا در آن سیر کنید و عباادت خادا را ناگد بنادگان 
چنان مرکبش را خسته کرده که نه  خدا ناخوشایند نکنید؛ تا بسان سواری باشید که آن

؛ در طبیعت دین، ناوعی «ی پیموده و نه پشت سالمی برایش باقی گذاشته استمسافت
سختی و صالبت نهفته است که اگر آدمی با مدارا در آن وارد شاود و در آن حرکات 

ساان مرکبای  شود. جسم و جان دینادار به کند، به مقصد نهایی و اعالی دین نائل می
گر زیاد باه آن فشاار آورد، آن را پس ا ؛کند است که در زمینی سفت و محکم سیر می

آورد و اگر هم آن را به حرکات در نیااورد و در جاای خاود بایساتد، از  از پا در می
 رسیدن به مقصد اصلی آفرینش باز خواهد ماند.

ولای ایان  ،ش  یکی از مشکالت اصلی جامعه امروز ما تفریط در عباادت اسات بی

                                                           

 .5ح، 103ص، 1 ج ؛یالکاف محمد بن یعقوب کلینی؛ .1

دَ  اي» :231 -234، ص309خ ؛هالبالغ  نهج . شریف الرضی؛2 ِ  بِک اْستََهامَ  لَقَدِ  نَفْسِهِ  یع   َرِحْمَت  َما ََ  ث  یالَْخب

َََحلَّ لَک الطَّ   ََْهلَک  َ ََ تََرى الَِله وَ  وَ  بَاتِ یَو َولََدک  َذَها ََنْ  کَره  ي ه  ِ  َعلَی ََْهَون   ََنَْت  تَْأخ   .«َذلِک مِنْ  الَِله
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هاای پیشاین اسات. بارای مثاال در  راطپدیده معلول عواملی است که یکی از آنها، اف
چون نمازهای جمعه و جماعت، ساخنرانی و  های عبادی هم مجالس مذهبی و برنامه

شدن بایش از    شود. طوالنی عگاداری گاه ظرفیت و طاقت همه مخاطبان سنجیده نمی
حد این مجالس، سبب زدگی و فرار نوجواناان و جواناان از آن مجاالس و تخریاب 

در داساتان  چون فرموده امام صادق شود و ا هم بت به دینداری میذهنیت آنان نس
ا از همان راهی که ماردم را باه دیان در  1اش معروف مرد مسلمان و همسایه نصرانی

کاه اساالم حتای در نمااز  بریم. در حاالی  آوریم، از همان راه هم آنان را به در می می
باودن آن و رعایات حاال    ر کوتااهترین برنامه عبادی دین ا نیگ با جماعت ا این مهم

در عهدنامه خود باه مالا  اشاتر  کند. امیرالمؤمنین ترین مأمومان تأکید می ضعیف
 فرماید: می

دادن نمااز[ آناان را از نمااز  وقتی برای مردم به نماز جماعت ایستادی ]با طاول 
ه در کردن بیش از حد نماز نیگ[ آن را تبااه مکان؛ چارا کا نفرت مده و ]با کوتاه 

میان مردم بیماران و کساانی هساتند کاه حااجتی )کااری  دارناد. هنگاامی کاه 
مرا به ساوی یمان فرساتاد، از او پرسایدم باا آناان چگوناه نمااز  خدا رسول

َعِفِهْم »بگگارم؟ فرمود:  ِْ َ
ْؤِمِنيَن َ ِحيملاً   َصلِّ ِبِهْم َكَصََلِة أ لْن ِبلاْلم  چاون نمااز   هم«: »َو ك 

 2«.از بخوان و با مؤمنان مهربان باشترین  آنان نم ضعیف

چون خوراک، پوشاک، همسر و استراحت و غلباه  طبیعت بشر با نیازهای جسمی هم
حاالت جسمی و روحی مانند کسالت و نشاط، بیماری و ساالمت، غام و شاادی و 

نیگ از این قاعاده مساتثنا نیساتند؛  بیم و امید، عجین شده است و حتی معصومین
را توصایف  داری پیاامبر اکارم زنده وایات متعددی که سنت شاببرای مثال در ر

کند، به استراحت شبانه آن حضرت پس از نماز عشا تصریح شاده و در برخای از  می
بادون  که 3آنها، بر استراحت متناوب آن حضرت در فواصل نماز شب هم اشاره شده

                                                           

 .44 -42ص ؛همان. 1
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 ت نبوده است. ش  سّر این شیوه، چیگی جگ خستگی و نیاز طبیعی ایشان به استراح
افگون بر نکات فوق، بشر حال روحی یکنواخت و یکسانی ندارد و پیوساته در حاال 
دگرگونی و انتقال از حالی به حال دیگر است؛ گاه نشاط و سرزندگی بر دلاش چیاره 

کشاد و گااه رخاوت و  شود و میل به عبادت و عشق به آن در وجودش شعله می می
یاباد. در روایاات  یلش باه عباادت کااهش میشاود و تماا ماللت بر دلش چیاره می

کاردن  دل یااد شاده  از این حقیقت با ا قبال و ا دبار )رو آوردن و پشات  بیت اهل
اساات. تشااخیس ایاان حالاات بااه دساات خااود انسااان اساات و باار طبااق روایاات 

باید در هنگام ادبار قلب، به واجبات بسنده کند و اگر در هنگام ادباار  امیرالمؤمنین
 1شود. بصیرت می میلی خود را به عبادات مستحب وا دارد، کوردل و بی دل و بی

 زندگی عبادی درزمان  تیر ی. مد3

ریگی در زنادگی را بارای دیناداران  ای از روایات، شیوه مدیریت زمان و برنامه دسته
کند که از این روایات نحوه تقسیم زمان و جایگاه برنامه عبادت در زنادگی و  بیان می

در ایان  شود؛ از جملاه اماام صاادق های دیگر نیگ مشخس می ا برنامهنسبت آن ب
 زمینه فرموده است:

َد يَ » ٌِ َداو  ْن َا ي  ِإنَّ ِفى ِحْكَمِة آ
َ
ْسِلِم اْلَعاِقِل أ لةو ِلَمَعلاشو ْنَبِغى ِلْلم  ؛ َمَرمَّ َرى َظاِعنًا ِإاَّ ِفلى َثلََلثو

ةو ِفى َييِر 
ْو َلذَّ

َ
دو ِلَمَعادو أ وُّ ََ ْو َت

َ
مو َو يَ  أ َجرَّ ْن يَ َذاِ  م 

َ
ْسِلِم اْلَعاِقِل أ وَن َله  َساَعٌة يَ ْنَبِغى ِلْلم  ْفِضى ِبَهلا ك 

ََّ َو َجلَّ َو َساَعٌة ي   ِه َع لِذيَن ي  ِإَلى َعَمِلِه ِفيَما َبيَنه  َو َبيَن اللَّ ْم َو ي  ََلِقى ِإْخَواَنله  الَّ له   ِ لوَنه  َفاِو  ِ َفاِو
ْمِر آِخَرِتِه َو َسل

َ
َهلا َعلْوٌن َعَللى ِتْللَك اَعٌة ي  ِفى أ نَّ ِِ مو َف َجلرَّ اِتَها ِفلى َييلِر م  لى َبليَن َنْفِسلِه َو َللذَّ َخلِّ

اَعَتيِن  چنین آمده اسات: بارای مسالمان خردمناد،  در حکمت آل داوود»2«:السَّ
سگاوار است که جگ برای سه چیگ در حال سفر )و کاوچ  دیاده نشاود؛ اصاالح 

بردن باا چیاگ غیار حارام؛ و  ن برای آخرت یا لذت برداشت زندگی خود یا توشه 

                                                           
غارر  ؛یآمادعبدالواحاد ؛ 102هماان، ص ؛253حکمات ،120ص ؛نهج البالغهشریف الرضی؛ : رک. 1

 . 343ص ؛الحکم

 ،141ص ،نهاج البالغاه شریف الرضای؛ رک: گین. 5ح ،37ص ،1؛ جیالکاف محمد بن یعقوب کلینی؛ .2

 .227، صفقه الرضا ؛منسوب به امام رضا ؛409ص ؛تحف العقول ؛یابن شعبه حران ؛290حکمت



   119جایگاه عبادت در اسالم  

 

برای مسلمان خردمند شایسته است که زمانی داشته باشاد کاه در آن باا فراغات 
بال، به کارهای میان خود و خدای عگوجل بپردازد؛ و زمانی که در آن بارادرانش 
را مالقات کند و در امر آخرتش با یکدیگر گفتگو کنند؛ و زمانی که نفاس خاود 

های غیرحرامش تنها و آزاد بگذارد که باه راساتی ایان ]یعنای لاذت[  با لذت را
 «.کمکی بر آن دو زمان ]دیگر[ است

در این روایت و روایات مشابه با آن، در مجموع بر تقسیم اوقات فرد مؤمن خردمناد 
 به سه بخش تأکید شده است:

ادت و مناجاات باا های متعددی مثل عبا برداشتن در مسیر آخرت که به شیوه  . گام5
 خدا، محاسبه نفس و مذاکره علمی با برادران دینی است؛

 . اصالح معیشت و زندگی با کار؛3
های حالل زندگی به منظور تجدید قاوای جسامی و روحای و  مندی از لذت . بهره2

 کسب آمادگی برای پرداختن به امور معاد و معاش.
رف عبادت ی ا کار یا لذت شاود، مخاالف اسات. اسالم با اینکه زندگی انسان تنها ص 

های حالل، دستیار انساان  مندی از لذت روز به منظور بهره اختصاص فرصتی در شبانه
برداری بهینه از فرصت عمر، برای پرداختن باه کاار و عباادت اسات؛ مانناد  در بهره
زدایی از جسام و جاان و  های بین راهی که سبب استراحت و خساتگی گاه استراحت

 شادابی برای طی مراحل بعدی سفر است. کسب نشاط و
داری و  زنده مانناد نمااز، روزه مساتحب، شاب نگاهی به سیره عبادی معصومین

تالوت قرآن ایشان، بیانگر نظم و انضاباط عجیاب حااکم بار آن باوده اسات؛ مانناد 
های مختصار و متنااوب و  اختصاص نیمه دوم شب به عباادت هماراه باا اساتراحت

ا طلوع آفتاب و نیگ هنگام غروب آفتاب به تالوت و دعاا و ذکار. فاصله طلوع فجر ت
شاان باوده اسات. از طلاوع  در مجموع عبادات شابانه آناان بایش از عباادت روزانه

خورشید تا غروب آن را نیگ بیشتر باه کاار و تاالش، رسایدگی باه شائون امامات و 
ز ابتدای ماه رجب تا اند. البته ا گذرانده هدایت امت و توجه و رسیدگی به خانواده می

شده و در دهه آخر  پایان ماه رمضان، جدیت آنان در عبادات شبانه و روزانه بیشتر می
رسیده است. از مااه رمضاان تاا مااه  ویژه در شب قدر به اوج خود می ماه رمضان، به
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و در کنار آن، در برخی از ایام خااص مثال   کرده رجب نیگ به شکل عادی عبادت می
 1اند. و مبعث نیگ در عبادت بسیار کوشا بودهنیمه شعبان 

در اینجا شاید این شبهه مبرح شود که چرا در اسالم نسبت به بعضی از عبادات مثل 
ای که اگر انسان بخواهد همه آنهاا را  گونه دعا و نماز این همه سفارش شده است؛ به

اساالم پیراماون ماند. آیا ایان باا دیادگاه  اش عقب می به جا آورد، از زندگی روزمره
 روز منافات ندارد؟ گانه اوقات شبانه تقسیم سه

 در پاسخ به این شبهه، دو نکته را باید در نظر داشت:
جاا  در جایی توصیه نشده است که انسان همه این دعاها یاا نمازهاا را ی : نکته اول
تواند به تناسب وقت و حوصله خود باه صاورت متنااوب،  بلکه هر کس می ؛بخواند

برخی از آنها را انتخاب کند و بخواند. برای مثال اگر هفت دعای مفصل بارای وقات 
 تواند یکی از آنها را بخواند. بامداد وارد شده، در هر روز هفته می

ای اسات کاه  ساخههر کدام از دعاها یاا نمازهاای وارد شاده، در حکام ن: نکته دوم
مخاطبان خاص دارد و همه دعاها یا همه نمازهای وارد شده، برای همه افراد تجاویگ 

رو  برای مثال در ادعیه هنگام صابح و مغارب باا دو سابح از دعاا روباه ؛نشده باشد
. دعاهای کوتاه برای عموم مردم و افرادی که فرصت و توان کمتاری بارای 5هستیم: 
عاهایی که برای اهل معرفت و اصحاب خااص صاادر شاده . د3خواندن دارند؛  دعا

رساید و  ، خادمت اماام کااظم«ه ل قام»است. برای مثال فردی از اهالی شام به نام 
فدایت گردم! به من دعایی یاد بده که هم جامت برای دنیا و آخارت و »عرضه داشت: 
 حضرت به او فرمود:« هم کوتاه باشد.

لِه اْلَعِظليِم َو ِبَجْملِدِو »لاوع آفتااب بگاو: در تعقیب نماز صبح تا هنگام ط لْبَجاَن اللَّ س 
ه  ِمْن َفْضِله ل 

َ
ْسَ

َ
َه َو أ ْسَتْغِفر  اللَّ

َ
کنم، از خادا  خداوند بگر  را تسبیح و حماد مای» 2: «أ

 «کنم. طلب آمرزش  و از فضل او درخواست می
                                                           

باا  معصاومان عباادات یفیو ک یابعاد کمّ  یبندگ سب  بر یدرآمددر کتاب  مبلب را نی. مؤلف ا1
موضاوع در کناار مناابت  نیا رامونیمبالعه پ یمحترم برا هخوانند که است کرده یبررس یشتریب لیتفص
 مراجعه کند. گیبه منبت فوق ن تواند یم ،گرید

 .110، ص3ج ؛یالکاف محمد بن یعقوب کلینی؛ .2
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رو امام هم روشن است که در اینجا مخاطب امام ی  مؤمن عادی بوده است؛ از این 
پیچد کاه باه آساانی آن را  ای کوتاه از ذکر و دعا برایش می به فراخور حال او، نسخه

حفظ کند و حتی با امکان مداومت بر آن در حین انجام دیگر کارها، به مرتباه کماالی 
بارای هماان  متناسب با شأن و استعداد خود برسد. این در حالی است کاه ائماه

اب خااص کاه در درجاات بااالی علام و معرفات وقت صبح و پسین برای اصاح
اناد کاه  مثل ابوبصیر و ابوحمگه ثمالی، ذکرها و دعاهای مفصلی تجویگ کرده ؛اند بوده

 1گاه بیش از ده سبر است.

 پیامدهای تفریط در عبادت. 4

گفته، بایاد باه در بحث جایگاه عبادت در سب  زندگی اسالمی افگون بر نکات پیش
چارا کاه ایان بحاث نیاگ از  ؛ی در عبادت نیگ نگاهی بیندازیممبحث تفریط و کوتاه
چون ضاعف  معاصر است. تفریط در عبادت علل متعددی هم همعضالت اصلی جامع

انادوزی و دنیااطلبی، پارداختن  طلبی، حرص بار مال اعتقاد، سستی و تنبلی و راحت
ب خاود بیش از حد به همسر و فرزند دارد که برای هر یا  از آنهاا بایاد باه تناسا

هاای واجاب و مساتحب پیامادهای  اندیشی شود. کوتاهی در هر ی  از عبادت چاره
تفاریط  هدینی است کمای درباار هترین فریض خاصی را دارد ولی از آنجا که نماز مهم

نمازهای واجب یومیه، چند سفارش کلای درباره  گوییم. در نمازهای یومیه سخن می
از آنها مصداق تفاریط در ایان عباادت  وارد شده است که کوتاهی نسبت به هر ی 

 بگر  است:
که ترک نماز بارزترین مصداق تفریط در عبادت اسات. هشادارهای  . خواندن نماز؛1

دینی نسبت به ترک نماز بسیار سنگین است برای مثال قرآن کاریم از زباان مجرماان 
واَلْم»کند:  یکی از علل افتادن آنان به دوزخ را ترک نماز بیان می قالو یَنِمـَنَنكو َصـلِّ  2«: اْلمو

َوَمـْنَأْعـَرَض«  فرمایاد: و در جای دیگر می« گفتند: ما ]در دنیا[ از نمازگگاران نبودیم.»
َیْوَماْلِقیاَمِةَأْعمیِذْکريَعْن هو رو كًاَوَنْحشو ُْ َمعیَشًةَض َلهو و کسی که از یاد مان روی » 3«: َفِإنَّ

                                                           
 .133-131ص ؛همان. 1
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 .«کنیم خواهاد باود و روز قیامات او را کاور محشاور مای برتابد در تنگنای زنادگی
نمااز را یااد  هچنانکه در قرآن کریم هدف از اقام هم ؛ترین یاد خدا نیگ نماز است مهم

 1داند. خدا می

آن  ههای مکارر درباار و خواندن نماز اول وقت که سفارش محافظت بر اوقات نماز. 3
خباب به ابان بن تغلب محافظت بار  وارد شده است از جمله در بیان امام صادق

در روایات اماام  2واجب سبب ورود به بهشت دانسته شاده اسات. هنمازهای پنجگان
 آمده است که نماز اول وقت سافید و درخشاان باه ساوی صااحبش بارنیگ  باقر
گردد و نماز در غیر وقت و بادون رعایات حادودش سایاه و تاریا  باه ساوی  می

تأخیر بدون عذر نمااز از  امام صادقدیگری از یت در روا 3گردد. می صاحبش باز
وَن» همصداق آی ،اول وقت ـْمَعـْنَصـمِتِهْمسـاهو ِذیَنهو یَنالَّ َصلِّ ِلْلمو شامرده شاده  4«َفَوْیل 
 5است.

انجاام و رعایت حدود و احکاام نمااز و تارک شاتابگدگی در  خواندن نماز درست. 2
 ؛مینه نیگ روایات متعددی در دست اساتز  این اجگای نماز مثل رکوع و سجده که در

در مسجد نشسته بود که مردی وارد شاد  خدا رسول»فرمود:  جمله امام باقر از
فرماود:  پیاامبر .اش را به درساتی انجاام ناداد اما رکوع و سجده ،و به نماز ایستاد

 ،باشاد چنین اگر این فرد بمیرد و نمازش این .زدن کالغ بر زمین، منقار زد مانند منقار
 6.«بر دین من نمرده است

 مصاداق تضاییت نمااز یاا ساب  ،خواندن آن  کوتاهی نسبت به وقت نماز یا درست
انگاری و غفلت نسبت به نمااز اسات کاه در آیاات و روایاات  شمردن نماز یا سهل 

 .متعدد نکوهش شده است

                                                           
َأِقِم» :54. طه: 1 ِلِذْکريالصَّ ََ  «. م
 .9ک: مؤمنون: . نیگ: ر ؛370-339صو  5 ح ،337ص، 2 ؛ جیالکاف محمد بن یعقوب کلینی؛ .2
 .4، ح333؛ صهمان. 3
 .«اند وای بر نمازگگارانی که از نمازشان غافل: »4. ماعون: 4
 .444؛ ص3 ؛ جیتفسیر القمعلی بن ابراهیم قمی؛ . 5
 .3، ح333؛ ص2 ؛ جیالکافمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 0



 

 

 عبادت در سبک زندگی اسالمی

 آداب دعا در سیرۀ اهل بیت

 اشاره

یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در موضوع دعاست  ،اب دعا و رعایت آنشناخت آد
چه بسا سبب محرومیت از استجابت دعاا و دیگار برکاات ایان  ،توجهی به آن که بی

دانناد چگوناه باا آفریادگار  گردد. بسایاری از بنادگان خادا نمی عبادت ارزشمند می
کنناد  امیدی دعا می یأآ و ناخویش نجوا کنند و حاجاتشان را از او بخواهند. گاه با 
وار دعاا  خوانناد. گااه طاوطی و گویی ا پناه بر خدا ا خدایی کوچ  و نااتوان را می

خوانند.  صدا نیست و گویی خدای غایب را می کنند و دل و زبانشان با یکدیگر هم می
هایشاان  ها را بخواهند و نگاه بهترین ،بسیاری از آنان توجه ندارند که از خدای بگر 

ای جاگ باازی و سارگرمی و  چاون کاودکی کاه اندیشاه هام ،فروهشته به دنیا نباشد
 خوشگذرانی ندارد. 

چنان کامل و جامت است که در قالب دعاا، آداب آن را  آن بیت اهل هادعی همدرس
ابتهاال و  ،چاون تضارع دهد. البته آداب دعا فراوان است و مواردی هم نیگ آموزش می

هاا بارای دعاا را نیاگ  هاا و حالت مکان ،ها خاب بهترین زمانگریه در هنگام دعا و انت
 همختصار تنهاا باه برخای محورهاای ایان مدرسا هولی در این مقالا ؛شود شامل می
ضرورت رعایت آداب دعاا ساخن  هکنیم و پیش از آن کمی دربار ساز اشاره می انسان
 گوییم. می
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 ضرورت رعایت آداب دعا

باه  ،خورد که برخای باا تمسا  باه آن به چشم میگاه مضامینی  ،در ادبیات آیینی ما
و شابان در  زنند. داستان معاروف حضارت موسای غفلت از آداب دعا دامن می

ه شبان را با گوید: وقتی موسی ای از آنهاست که در آنجا می نمونه ،مثنوی معنوی
 هاز جانب پروردگار وحی آمد که چارا بناد ،مناجاتش با خدا مالمت کرد هنحو خاطر
خواناد.  را از ما جدا کردی؟! هر کسی سیرتی و اصبالحی دارد که با آن ماا را میما 

 به سوی آن چوپان بازگشت و به او گفت:  بر این اساآ حضرت موسی
  دددديا  ددبددددم و تمتي ددددم  جددددو 

 

 1بزددو مخود ددر دل ت زدد   مچدده  ددم 
 

باه  تصاور کنناد کاه نیاازی ،ادبی یا امثال آن هممکن است برخی با پذیرش این قبع
باره دو نکتاه باه نظار  این آدابی آن است. ولی در آداب دعا نیست و زیبایی دعا در بی

 رسد: می
مساتند باه آیاات و  ،چنین نیست که هر آنچه در ادبیات آیینی ما وارد شاده اوالً این 

هاای ضاعیف و  بلکاه در میاان آنهاا حکایت ؛های تاریخی معتبر باشد روایات و نقل
هاا آیاه و روایات  ده ،خورد. در مقابل این حکایات به چشم میمضامین نادرست نیگ 

و بار رعایات آنهاا تأکیاد  ،معتبر وجود دارد که آداب و شرایط استجابت دعا را بیاان
کند تا جایی که عدم استجابت یا تأخیر در اساتجابت برخای دعاهاا را باه سابب  می
آماد و  ادقداند. برای مثال شخصای خادمت اماام صا توجهی به آداب دعا می بی

ـْم»یاابم:  ولای آن را نمی ،کنم عرضه داشت این آیه را طلب مای ـوِنيَأْسـَتِجْبَلكو : «اْدعو
 بینم. امام صادق ولی اجابتی نمی ،کنم دعا می 2.«بخوانید مرا تا شما را اجابت کنم»

پاس »گفات: خیار. فرماود:  «کنی خدا خلف وعده کرده است؟ آیا تصور می»فرمود: 
ولی مان تاو را ]از ساّر مشاکل[ آگااه »دانم. فرمود:  گفت: نمی «ت؟مشکل از کجاس

ساپس او را از  ،کسی که اوامر خداوند عگ و جل را اطاعت کند» . پس فرمود:«کنم می
باا ». آن مرد پرسید: جهت دعا چیسات؟ فرماود: «کند اجابتش می ،جهت دعا بخواند
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پاس بار  ؛کنای ا شکر میکنی، سپس او ر هایش بر تو آغاز می حمد خدا و ذکر نعمت
کنی و باه آنهاا اعتاراف  سپس گناهانت را یادآوری می .فرستی صلوات می پیامبر
 1.«کنی. جهت دعا این است سپس از آن به درگاه خدا استغفار می ،کنی می

ای است که قابلیت دو نوع تفسیر روا و  گونه دو پهلو و به ،ثانیاً برخی از مضامین ادبی
جاگ خادمت خلاق ه عباادت با»ای مثال شعر معاروف ساعدی کاه: بر ؛ناروا را دارد

 ؛هاسات از بهتارین عبادت ،چنین تفسیر شود کاه خادمت باه خلاق اگر این ،«نیست
 هولی اگر کسی با استناد به این قبعا .های فراوان دینی است درست و مبابق با آموزه

کنم،  مایخدمت به خلق  ،اش را ترک کند و بگوید: من به جای آن ادبی، نماز و روزه
قبعاً این تفسیر ناروا و بر خالف مقصود شاعر است. شعر مولوی را نیگ کاه خاود از 

باید از این قبیل دانست و آن را باه معناای مخالفات  ،اهل سلوک و عرفان بوده است
بیان نقاش  ،چنین تفسیر کرد که هدف شاعر اینبرای مثال بلکه  ؛با آداب دعا ندانست

در نگدیکی به خداوند متعاال و اساتجابت دعاسات و اینکاه اخالص و صفای باطن 
های حقیقی انساان  تنها ابگار و وسیله برای بیان خواسته ،در دعا و مناجاتنقش الفاظ 

چنانکه در دنیای امروز نیگ کم نیستند کسانی که حتای ساواد  است که در دل دارد. هم
و باصفاسات کاه باا زباان  چنان پاک هایشان آن ولی دل ،خواندن و نوشتن هم ندارند

این به معناای  .گیرند هایشان را هم می کنند و حاجت ساده خودشان، خالصانه دعا می
بلکاه روشان  ؛اعتناا باشاند چنین باشند و به آداب دعاا بی آن نیست که همه باید این
 رود. رود که از عامی نمی است که از عالم انتظاری می

حتمای و ساریت آن نیسات و شااید حتای باا به معنای استجابت  ،رعایت آداب دعا
رعایت آداب دعا نیگ برخی دعاها به اجابت نرسد یاا حاداقل زود مساتجاب نشاود؛ 
تر  چون استجابت دعا به دست خداست و خداوند به حال بندگانش از خود آنان آگاه

دهد یاا  های بندگان را دیرتر می برخی حاجت ،رو به حسب مصالحی  همین از .است
 2دهد. دهد و به جای آن در دنیا و آخرت بهتر از آن را به آنان می آنها را نمی برخی از
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 بیات اهال هادعی هبا این توضیح به بیان سه محور آموزنده از آداب دعا در مدرس
 پردازیم. می

 محور اول: ثنا و صلوات پیش از دعا

و  خادا کردن آن با ثنای پروردگار و صالوات بار رساول آغاز ،یکی از آداب دعا
اماام  .شاود تر می دعا به هادف اساتجابت نگدیا  ،است. با این شیوه خاندان پاکش

خواهد چیگی از حوائج دنیا و آخارت  هنگامی که یکی از شما می» فرمود: صادق
مبادا جگ با ثنای خداوند عاگ و جال و مادح او و  ،را از پروردگارش درخواست کند

 1.«ائجش را از خدا بخواهدگاه حو آغاز کند، آن صلوات بر پیامبر
 از آن حضرت چنین آمده است: یدر روایت دیگر

در حد تاوان بهتارین  ،خواهد چنانکه وقتی کسی از پادشاهی حاجتش را می هم»
پس در هنگام طلب حاجت، خداوند عگیگ جبار  ؛سازد کلمات را برایش آماده می

کعت نمااز خواناد و را تمجید و مدح و ثنا کنید... مردی وارد مسجد شد و دو ر
فرماود: بناده،  خادا از خداوند عگ و جل ]حاجتی را[ درخواست کرد. رساول

 .پروردگارش را به شتاب انداخت ]یعنی در طلاب حاجات خاود شاتاب کارد[
سپس خدا را ثنا کرد و بر پیامبر و آلش درود  ،دیگری آمد دو رکعت نماز خواند

ط   خدا فرستاد. رسول ل  تُع   «.شود خواست کن که به تو داده میدر 2:فرمود: س 

کردن و تمجیاد خادا  دعایی که ابتدای آن حمد از امام صادق یدر روایت دیگر
 3. ابتر یعنی ناتمام و نافرجام خوانده شده است ،نباشد
ـِه»قرآن کریم این است که خداوناد را باا نیکاوترین اسامایش بخوانیاد:  هتوصی َوِللَّ

ْسُی اْلحو ِبهاَفااأْلَْسماءو وهو  هدر درجا ،شود های خدا که با آنها خوانده می بهترین نام 4.«ْدعو
 رو از امام صاادق  این از .است« ربّ »و بعد از آن نام مبارک « اّله »اول لفظ جاللة 
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ُ ی  روایت شده است که اگر کسی ده بار بگوید:  ُ ی  ا اّله بِّ ی اا   ،ا اّله یا ده بار بگوید: ی اا ر 
بِّ  َك »شود:  گفته می به او ،ر  ْيَك َما َحاَجت   1«.؟اجابات بااد تاو را حاجتات چیسات»: «َلبَّ

 شود: فرازهای آغازین دعای کمیل نیگ با ثنای پروردگار آغاز می
َك ِبَرْحَمِتَك » ل 

َ
ْسَ

َ
ي أ مَّ ِإنِّ ه  ِتي  اللَّ َْ   الَّ للَّ َشليْ  َوِسَع کنم باه  از تاو درخواسات مای !بارالهاا»: «ءو  ك 

 ،«گرفته است چیگی را فرا رحمتت که هر
لَّ َشيْ» ِتي َقَهْرَ  ِبَها ك  ِتَك الَّ وَّ  ،«و به قُّوتت که با آن بر هر چیگی غالب شدی»: «ءو  َو ِبق 
لُّ َشيْ» لُّ َشيْ َو َخَضَ  َلَها ك  ٌَّ َلَها ك  و هر چیاگی در برابارش فروتنای کارد و هار »: «ءو  ءو َو َذ

 .«چیگی در برابرش خوار شد
اسماء و علم و ناور  ،وجه ،سلبنت ،عظمت ،عگت ،منوال خدا را به جبروتبه همین 

ِلليَن »کند:  چنین ندا می دهد تا آنجا که او را این وجهش قسم می ٌَ اْْلَوَّ وَّ
َ
وس  َيا أ دُّ و   َيا ق  َيا ن 

يَن  خواهد کاه باا طلاب  های خود را به ترتیب از خدا می سپس حاجت .«َو َيا آِخَر اآلِخلِر
استغفار و طلب حاجت از  هاین اسلوب دعا، شیو 2شود. نواع گناهان آغاز میآمرزش ا

 آموزد. خدا را نیگ به ما می

چاون توسال باه پیاامبر  هام ،تأثیر صلوات در استجابت دعا نیگ علال متعاددی دارد
صالوات  ،و خاندان پاکش که از اساباب اساتجابت دعاسات. افاگون بار آن اکرم

همواره مستجاب اسات و چاون باه دعاهاای  ،بگرگان برخی هدعایی است که به گفت
 کند. به استجابت آنها کم  می ،دیگر ضمیمه شود

 حدر   داود    بيمون آ  درد بزدو و بدم   
 

 بدددم  ل  حندددر و  حندددر  ددداود   
 

  یج  که د  ا  دشتج ب   در  دشد    آ
 

 دذکدد ب شددم  ر  دداود    هبددم  نادد  
 

******** 

  دد  و کددمد  بددم بوا آ دديا و  شددن ن
 

     ددد   و تنددد م کانددد  دب بددديا  
 

 آ   تم دآ د ا د د  یر در  دشد  کسدم    
 

  ددداود  مبدددم خددد تی دی يددد   حندددر 
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لدو »  فرمود: امام صادق َجمَّ ٌِ م  لدو َو آ َجمَّ ى َعَللى م  َصللَّ لى ي  وبًا َحتَّ َعاء  َمْجج  ٌ  الدُّ ا ََ دعاا » 1«:َا َي
در  .«ودپیوسته در حجاب است تا اینکه بر محمد و آل محماد صالوات فرساتاده شا

اِكلَب »نیگ چنین آمده است:  روایت دیگر از پیامبر اکرم نَّ الرَّ اِكِب َفِِ وِني َكَقَدِح الرَّ َا َتْجَعل 
ِه  َِ َعاِء َو ِفي آِخِرِو َو ِفلي َوَسل ٌِ الدُّ وَّ

َ
وِني ِفي أ ه  ِإَذا َشاَء اْجَعل  ح »2:«َيْمََل  َقَدَحه  َفَيَُّْرب  مارا مانناد ق اد 

حش را پُار می)ظرف آبخوری   سوا کناد و هار گااه دلاش  رکار قرار ندهیاد کاه قاد 
بلکاه مارا در اول و  ؛نوشیدنش زمان معینی نادارد[  نوشد ]یعنی آب خواست آب می

   .«وسط و آخر دعا بگذارید
و  باار صالوات بار پیاامبر اکارم 590محمد، حادود  سجادیه، زبور آل هدر صحیف

 ؛ بدین معناآمده است العابدین مام زینخاندانش در ابتدا و وسط و پایان دعاهای ا
و پادران  هایشان باه مقاام پیاامبر اکارم نیگ برای گرفتن حاجت بیت که اهل

ّذا دعایی را از امام باقر هچنانکه ابوعبید اند. هم شده خود متوسل می کند  نقل می ح 
 که در حال سجده خوانده است. این دعا چهار بخش دارد و در ابتدای هار بخاش و

گویاد:  شاود و می متوسال می آن حضرت باه پیاامبر اکارم ،پیش از هر حاجت
لدو » َجمَّ َك ِبَجقِّ َحِبيِبَك م  ل 

َ
ْسَ

َ
. در پایان آن نیگ بار «خواهم به حق حبیبت محمد از تو می»«: أ

   3فرستد. آن حضرت و خاندان پاکش درود می
توجهی به این اصل و  به سبب بی ،اگر در ابتدای بعضی از دعاها صلوات نیامده است

بلکه ظاهراً به دلیل این است که ذکار صالوات  ؛تأثیر صلوات در استجابت دعا نیست
 اند. را به خود دعاکننده واگذار کرده و آن را مفروض گرفته

 محور دوم: اصرار در دعا

کردن بایاد  این است که با یکی دو بار دعا ،تصور و توقت بسیاری از ما نسبت به دعا
داریم.  مای شویم و دست از دعا بر امید می گرنه خسته و نا و ؛د را بگیریمحاجت خو

پافشاری بر آن و ترک  ،یکی از آداب دعا ،بیت اهل هادعی هکه در مدرس  حالی در
                                                           

 . 92، ص7ج ؛عهیوسائل الش ؛عاملی حرّ محمد بن حسن . 1
 .94. همان؛ ص2

 .240، ص3 . همان؛ ج3



   199  .آداب دعا در سیرة اهل بیت

 

ِإنَّ اْلَعْبلَد »باره فرماود:  این در شتابگدگی در گرفتن حاجات خود است. امام صادق
ه  تَ  ٌِ اللَّ ََ  ،کناد بنده هنگامی کاه دعاا می» 1«:َباَ َ  َو َتَعاَلى ِفي َحاَجِتِه َما َلْم َيْسلَتْعِجْل ِإَذا َدَعا َلْم َي

 .«خداوند تبارک و تعالی پیوسته در ]رفت[ حاجت اوست تا زماانی کاه شاتاب نکناد
ََّ َو َجلَّ فِ »  فرمود: چنین امام باقر هم ِه َع ْؤِمٌن َعَلى اللَّ ُِّ َعْبٌد م  ِل ِه َا ي  ي َحاَجِتِه ِإاَّ َقَضلاَها َو اللَّ

 ،کند مؤمنی بر خداوند عگ و جل در حاجتش پافشاری نمی هبه خدا سوگند! بند» 2«:َله  
د می جگ اینکه برایش بر  .«آور 

   در  دش  دآ طاب یردبم ت  کد م  دا بدم   
 

 
 

 

 3  در     تا بشر به   ی ن      ن آ تا بدم 
 

از عوامال موفقیات و  وباه هادف  نوعی استقامت در مسایر رسایدن ،اصرار در دعا
بایاد  ،مهم و هدف واالیی داشته باشد هکامیابی است. طبیعی است وقتی انسان خواست

چنانکاه  هام ؛برای رسیدن به آن تالش کناد و در ایان راه زودرناج و عجاول نباشاد
اْلَبلاِأ َو َمِن اْسلَتَداَم َقلْرَ  »فرمود:  امیرالمؤمنین«. یابنده بود ،عاقبت جوینده»اند:  گفته

 ،کسی که پیوسته در ]رحمت حاق[ را بکوباد و جاّدیت و پافشااری کناد» 4: «َلجَّ َوَلَج 
 چنین بیان کرده است: مولوی این مضمون آسمانی را با زبان شعر این .«داخل شود

 گفدد  ريبن ددم کدده چددون کددوبم دبا 
 

   ق ددد  آدن دب بدددمون   دددر ش دددما 
 

 چددون ی ددي م بددم شددم کددوا کسددم  
 

 تددو  ددی بوا کسددم     ق دد  بي ددم  
 

  دم  دم بوآ خد     کَ چون آ چ  م  دم 
 

 5  ق دد  دیددرب بشددم دب    ردد      
 

چناین باا  ایان ،در بخشی از دعای روز عیاد فبار و روزهاای جمعاه امام سجاد
لب  »کرده اسات:  خداوند نجوا می َخيِّ ليَن   َيلا َملْن َا ي  ِلجِّ  ای کسای کاه اصارار» 6:«َعَلْيلِه   اْلم 
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چنین  این ه،نیگ در مناجات شعبانی امیرالمؤمنین .«کند امید نمی اکنندگان بر خود را ن
َك »دارد:  عرضه می نُّ ظ 

َ
ِني  ِإَلِهي َما أ دُّ ِري ِفلي َطَلِبَهلا ِمْنلَك   َتر  م  َ  ع  ْفَنْي

َ
معباودا! » 1«:ِفي َحاَجةو َقْد أ

و در حاجتی که عمرم را در راه طلبش از تا ،گمان من به تو این نیست که مرا رد کنی
در « خانه چیسات تقصایر صااحب ،گر گادا کاهال باود»مثل معروف  .«صرف کردم

فرهنگ عمومی نیگ به نقش اصارار بار دعاا در اساتجابت آن اشااره دارد. در دعاای 
باه درگااه  العابادین ثمالی ا ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان ا امام زین هابوحمگ

 دارد: خدا چنین عرضه می
ِتَك َيا َسيِّ » ََّ َ    ِدي َلْو َنَهْرَتِنيَفَو ِع َ  ِمْن َباِبَك َو َا َكَفْف ِقَك ِلَملا اْنَتَهلى ِإَلليَّ ِملَن   َما َبِرْح َعْن َتَملُّ

وِدَ  َو َكَرِمَك  سرورم! به عگتت سوگند! به سبب جود و کرمی کاه از » 2:«اْلَمْعِرَفِة ِبج 
و از مادحت  شاوم از درگاهت جدا نمی ؛اگر مرا از خودت برانی ،تو سراغ دارم
 .«کشم دست نمی

اصارار  ،خواهی از بندگان خدا نازیبا و نارواست چه پافشاری در گدایی و حاجت هر
چنانکاه گااهی اصارار فرزنادان بار  هام ؛بناده اسات هبه درگاه خداوند روا و زیبند

هایشان نگد پدر و مادر زیباا و خوشاایند و ناگد بیگانگاان زشات و نااروا و  خواسته
کاردن ماردم را در   خداوناد پافشااری»فرماود:  . اماام صاادقناخوشایند اسات

دارد. خداوناد  ها از یکدیگر ناخوش دارد و آن را برای خودش دوست می درخواست
 3.«طلب شاود ،عگ و جل دوست دارد که از او درخواست شود و آنچه نگدش هست

عادد از درپی ی  مضمون با عبارات مختلف در ی  فقره یاا فقارات مت راز تکرار پی
و جاهای دیگر نیگ در هماین نکتاه نهفتاه  صحیفة سجادیهمثل  بیت دعاهای اهل

مولوی لگوم اصرار در دعا و سّر تأخیر در استجابت دعاای ماؤمن را باا بیاان  4است.
 نظم درآورده است: هچنین به رشت این ،ی  تشبیه زیبا

 تددد  ب و د دود خاو دددن بدددم ش دددن     دا بسدد    کا دد  کدده ی  ددر دب د دد    
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 ردددگ    ددد  بددد  خدددرد ی   دددر آدب
 

 ک دد ام   جيددب  ددم د دد  وا   سددتَج ب  
 

 ک دددر ب دددرؤ  دددر ا تضدددم   دددم  
 

 بجددد  تدددو   سدددت َر  1ددیدددر دو یندددم 
 

 دوشدد  حددق بفم   ددر یدده دآ خددودبا  
 

 دوشددد   ددديا تددد خيم  هددد م  ددد با  
 

 ح  دد   وبد ش آ  فادد  شددوا  ددا 
 

  ن ک يرش  و ک  د ن دب کدوا  دا    
 

 ود بو دگددددم بددددم بم حدددد  تنم دو  
 

  ددی دب  ن ب آ چدده  سددتبمق  ددود   
 

   ددددر  ددددمد  ودآ دو خددددوش  نددددم
 

 و ن خددددددرد   گفددددددتا و  ن بدآ دو 
 

 طوطيدددد ن و بادددد  ن بد دآ رسدددد ر 
 

 ک  ددر  ودآا قفددگ د ب  ددم  دآ خددوش 
 

 آد  بد و چ بددددر بد دیددددرب قَفَدددد   
 

 2کم ک  ر؛ د ا خدود یي  در دب ق ص د     
 

با نام خداوند و حماد و ثناای  ،شود ده مینمازها خوان هحمد که در هم همبارک هسور
یاباد.  شود و با دعا برای هدایت خود و دیگران به صراط مستقیم پایان می او آغاز می

سار عمار، یکای از  تاا نمازهای واجب و مستحب و در سر هتکرار این سوره در هم
 شود. آن نصیب نمازگگاران حقیقی می همصادیق اصرار بر دعاست که بهر

 ها از خدا : خواستن بهترین حاجتمحور سوم

بهتارین  ،آماوزد در دعاهایماان آن است که به ماا می بیت اهل هیکی از فواید ادعی
ها را از خداوند بخواهیم. بیشتر مردم بر طبق سبح پایین دانش و بینش خود،  حاجت

ن خواهند. ایا فقط دنیانگر و دنیاگرا هستند و در دعاهایشان هم جگ آن را از خدا نمی
هاای  مقاام و موقعیت ،ثاروت ،در دعاهایشان فقط ساالمتی ،نگر قشر از مردم قشری

اما دعاهاای  ،های دنیایی نیگ در جای خود هستند چند خواسته طلبند. هر دنیایی را می
  آموزد که در دعاهایش عاقبت کند و به او می افق دید انسان را عوض می بیت اهل

ت، کسب دانش و بینش، کسب مکاارم اخاالق بخیری، نجات از آتش دوزخ و سعاد
در دعاای  و ارتباط پیوسته با خدا را در اولویت قرار دهد. برای مثال امیرالماؤمنین

 کند: چنین درخواست می ،کمیل از خدای خود
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َك » ِِ ْسلَما
َ
ْعَظِم ِصلَفاِتَك َو أ

َ
ْدِسَك َو أ َك َو ق  َك ِبَجقِّ ل 

َ
ْسَ

َ
قّات و مقا از تاو می»:  «أ ام خاواهم باه ح 

 ،«ن صفات و اسمایتیتر قدست و بگر 

ْعَملاِلي ِعْنلَد »
َ
وَلًة َو أ وَ ًة َو ِبِخْدَمِتَك َمْوص  َهاِ  ِبِذْكِرَ  َمْعم  ْيِل َو النَّ ْوَقاِتي ِمَن اللَّ

َ
ْن َتْجَعَل أ

َ
وَللةً أ : «َ  َمْقب 
ادت آباد کنی و در خدمتت پیوسته گردانی و اعمالم را یه اوقات شب و روزم را با ک»

 ؛«نگدت پذیرفته قرار دهی

َها ِوْ دًا َواِحدًا َو َحلاِلي ِفلي ِخلْدَمِتَك َسلْرَمداً » لُّ ْوَ اِدي )ِإَ اَدِتي( ك 
َ
ْعَماِلي َو أ

َ
وَن أ ى َتك   هتاا هما»: «َحتَّ

 .«ذکر و حالم پیوسته در خدمت تو باشد ی اعمال و اورادم 
 گوید: و باز در ادامه می

 ،«اعضای بدنم را بر خدمتت نیرو بخش»: «ِ ِحيَقوِّ َعَلى ِخْدَمِتَك َجَوا»
يَمِة َجَواِنِجي» َِ ْد َعَلى اْلَع  .«ات[ ببند و ارکان دلم را بر عگم ]تصمیم بندگی»: « َو اْشد 

باه انادک قناعات  ،هاای معناوی در حاجت دهاد کاه ائماه این فرازها نشان می
 خواستند.  کردند و همیشه بهترین چیگها را از خدا می نمی
از جمله قنوت نمااز عیاد قرباان و نمااز  ،ی از دعاهای جامت که در مواضت متعددیک

ایان  ،باماداد و شاامگاه وارد شاده هعید فبر )و بعد از ی  مااه بنادگی  و در ادعیا
 دعاست:
« ََ ْدَخْل

َ
لِّ َخْيرو أ ْدِخْلِني ِفي ك 

َ
مَّ أ ه  ْخِرْجِني مِ   ِفيِه   اللَّ

َ
دو َو أ َجمَّ ٌَ م  دًا َو آ َجمَّ ََ م  ْخَرْجل

َ
لوءو أ للِّ س  ْن ك 

دو  َجمَّ ٌَ م  دًا َو آ َجمَّ خدایا مرا داخل کن در هر خیری که محماد و آل محماد »1«:ِمْنه  م 
ای و مرا خارج کن از هر بدی که محماد و آل محماد را از  را در آن داخل کرده

 .«ای آن خارج کرده
و  یاامبرهم محبات و ارادت خاود را باه سااحت مقادآ پ ،با این عبارت کوتاه

های دنیاا و آخارت و دوری  خوبی هدهیم و هم رسیدن به هم خاندان پاکش نشان می
حتی اگر نسبت به برخی از آنهاا  ؛خواهیم های دنیا و آخرت را از خدا می بدی هاز هم

 هم شناخت نداشته باشیم.
باود کاه باا  بیات اهل هادعی ههایی اندک و کوتاه از آداب دعا در مدرس اینها نمونه

 توان یافت. دیگر از این دست نیگ می هصدها نمون ،گذر در این گلشن بندگی
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 عبادت در سبک زندگی اسالمی

 ها  اکسیر جان دعاهای اهل بیت

 اشاره
های رسایده از آناان اسات. ایان  یشنیادعاها و  بیت یکی از برکات وجودی اهل

بار حقانیات  ای از حکمات و معرفات و دلیلای بادیل، گنجیناه نفیس و بی همجموع
است. هر ی  از این ادعیه که با شیواترین کلماات و  بیت عصمت و طهارت اهل

حااالوت و طاراوت خااص خاود را دارد و بهتاارین و  ،رسااترین عباارات ادا شاده
راز و نیااز  ، تنهااراز و نیاز بنده با پروردگار خویش است. این دعاها هترین نمون کامل

نجاوا باا او و خواساتن   ،ناگد معباود حقیقای دل هبه درگااه خادا و باازکردن سافر
اسات کاه  ای ابعاد تربیتی نیست؛ بلکه دارای های مادی و معنوی خود از خدا حاجت

باورهاای انساان را از سویی   بیت اهل هاهمیتش کمتر از بُعد نخست نیست. ادعی
و نفاس  دعاکنناده را صافا از سوی دیگر  بخشد و  ها عمق می کند و به آن اصالح می

کند  ها به سوی پاکی و روشنایی هدایت می ها و تاریکی او را از آلودگی بخشیده، جال
 هادعیا ،ساازد. بار ایان اسااآ خاک وجود انسان را به طاال مبادل مایا یمانند کیمو 
ترین درجاات  سازی است که شاگردانش را باه عاالی انسان هی  مدرس بیت اهل

 رساند. انسانی می
که آنان در کنار جهااد علمای و بیانگر آن است بگرگان شیعه  شرح حالنگاهی به  نیم

 هدلبساتگی شادیدی باه ادعیا ،عملی و مداومت بر نوافل و تهجاد و تاالوت قارآن
و   از همین رهگذر باه درجاات واالی اخاالق و عرفاان رسایده ،داشته بیت اهل
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یکای از  اناد. بارای مثاال هنگاامی کاه شاگردان خود را نیگ به این شیوه توصیه کرده
شاود و عارض  باه محضار اساتاد خاویش شارفیاب می طباطبایی هشاگردان عالم
 گوید: آن بگرگوار در جواب می ،کند حاجت می
بهااء و  ،را فراموش نکان کاه در آن دعای سحر حضرت باقر علوم نبیّین !آقا

جمال و جالل و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است و حرفی از حاور 
تر  آفرین شایرین بهشات ،دعا[ نیست. اگر بهشت شایرین اسات و غلمان ]در آن

 1است.

 گوید: نیگ در احوال جد بگرگوار خویش می شیخ مرتضی انصاری هنواد
خواندن زیارت عاشورا بود که در هر روز دو بار صبح و عصر  ،از جمله عاداتش

را در کسای او  ،نمود. بعاد از وفااتش خواند و بر آن بسیار مواظبت می آن را می
در جواب سه مرتبه فرماود: عاشاورا، عاشاورا،  .خواب دید و از احوالش پرسید

 2عاشورا.

های اخالقی و تربیتی دریاای گهرباار  ای از بهره بر آنیم تا شمه ،در این مجال مختصر
ای برای انس و آشانایی هرچاه بیشاتر  که زمینهامید را بازگو کنیم.  بیت اهل هادعی
 این میراث گرانبها باشد.ایمانی ما با  هجامع

 . پرورش خصلت تواضع و فروتنی در برابر خداوند1

از فضایل کلیدی انساان اسات کاه در برابار تکبار و  ،تواضت و فروتنی در برابر خدا
ت  «  فرمود: غرور قرار دارد. پیامبر اکرم اض  ن  ت و  ّه    م  ان  ت    ل  ُ و  م  اُه اّله ف ع  اُه ک  ر  ف ض  ب ار  خ 

 ُ د و کسای کاه تکبار ورزد باال میاو را خدا  ،کسی که برای خدا تواضت کند» :3«اّله  ،بر 
د پایین میاو را خدا  سراسار وجاود انساان را  ،. از آنجا که عجگ و نقس و جهل«آور 

رسم  درست  بندگی ایان  ؛همه از آن  خداست ،احاطه کرده و علم و قدرت و کماالت
                                                           

همان دعای معروف است    مراد از دعای سحر امام باقر .171. رضا مختاری؛ سیمای فرزانگان؛ ص1

ََْسَأل َک »شود:  که با این عبارت آغاز می مَّ إِنِّي  ََْسلَأل َک اللَّه  لمَّ إِنِّلي  مِْن بََهائَِک بَِأبَْهاه  َو ک لُّ بََهائِلَک بَهِليا اللَّه 

 «. بِبََهائَِک ک لِّه

 .187. همان؛ ص2

 .3، ح122، ص2 ج؛ یالکافمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 3
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ظیم و در برابرش اظهاار ذلات و خاکسااری است که همواره پروردگار خویش را تع
ویژگی عبادت  دعا این است کاه  1حقیقت عبادت و بندگی نیگ همین است. ؛ زیراکند

برای بنده مجسام  ،خواری و ناتوانی انسان در برابر ذات ذوالجالل را به بهترین شکل
شاده  در روایات نبوی، مغگ عبادت خواناده ست که دعارو  این از .سازد و نمایان می

   2است.
انادک انس با این ادعیاه نیاگ  ،دعاست هترین نمون کامل بیت اهل هاز آنجا که ادعی

فضیلت تواضت در برابر خدای باگر  را در وجاود انساان تقویات و نهادیناه  اندک 
کن  تضاعیف و ریشاه ،تکبر در برابر او را که عین خودپرساتی اسات هکند و رذیل می
 سازد: می

 بیدرا یيسد    د دب    ی ا  خوأن م  خود و ب
 

 

  مدخودبي م و خودب مکفم دش  دب د ا  ذ ب 
 

 رمشتم دآ  ن یقن خدود بدم    آدم   به  م
 

 

 3کدده تدد  خددمد  کدد ی یقددن خودرمشددتيرن   
 

ارج و  ،بیند کاه بادون اتصاال باه دریاا ای می انسان خود را بسان قبره ،در این دعاها
بندگی خود را باز  هشناسنام ،دعای کمیل در مقداری ندارد. برای مثال امیرالمؤمنین

َ  »کشاد:  چنین به تصاویر می کند و حقیقت وجودیش را در برابر خدا این می َنلا َعْبلد 
َ
أ

ِعيف   ِليل    الضَّ ْسلَتِكين  الذَّ اگر کسی از عمق وجود این جمالت را بار  4.« اْلَجِقير  اْلِمْسِكين  اْلم 
ی برای سرکشای و غارور در برابار حضارت دیگر جای ،زبان آورد و با آن خو بگیرد

چنین به درگاه خادا عرضاه  ماند. در تعقیب نماز عصر این باقی نمی شحق در وجود
                                                           

، 2 ؛ جتاج العروس؛ مرتضی زبیدی؛ 242؛ صمفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی؛ حسین بن محّمد . 1

 84ص

خُّ الْعِبَاَدةِ . »2 َعاء  م  ، نامه 328؛ شریف رضی؛ نهج البالغه؛ ص22؛ صالداعی ةعدر.ک: ابن فهد حلی؛ « الدُّ

31. 

 .423؛ غزل شماره حافظدیوان ؛ محمد حافظ شیرازی الدین شمس. 3

 .847، ص2؛ جمصباح المتهجد. شیخ طوسی؛ 4
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 داریم: می
ْسَتِجيرو  ِِسو ِمْسِكينو م  ِِ و َفِقيرو ِبا وَأ َعَليَّ َتْوَبَة َعْبدو َذِليلو َخا ْن َيت 

َ
ه  أ ل 

َ
ْسَ

َ
خواهم بر مان  از او می :أ

 جوینده. پناه هخوار  فروتن  فقیر  بدحال  بیچار هندب هتوب ،توبه کند
ّرًا َو َا  َِ و اً  َا َيْمِلك  ِلَنْفِسِه َنْفعًا َو َا   ُّ که مال  سود و زیاان و مار  و  1:َمْوتًا َو ا َحياًة َو ا ن 

 زندگی و رستاخیگ خود نیست.

ر و شا  خاوی اساتکبا بی ،را باا توجاه تکارار کناددعاا  اگر کسی هار روز ایان 
آماده  بینی در او تضعیف خواهد شد. در شرح حال امام حسان مجتبای خودبگر 

گفات:  گرفات و می سارش را بااال می ،رساید است که وقتی به در مسجد ]النبی[ می
َك ِبَباِبَك » ْيف  َِ ْجِسن   َِإَلِهي  ِسي  َيا م  َتاَ  اْلم 

َ
ِِ َملا ِعْنلِدي ِبَجِميلِل  َقْد أ ِْ َعْن َقِبي َملا ِعْنلَدَ  َيلا ء  َفَتَجاَو

يم   ات آمده است. ای نیکوکاار! بادکار باه ساراغت  معبودا! میهمانت به در خانه» :2«َكِر
به زیبایی  آنچاه ناگد خاودت  ،آمده است، پس ای کریم! از زشتی  آنچه نگد من است

 «.بگذر! ،هست

 توبه و استغفار ۀ. پرورش روحی۲

درهاای  ؛ زیارااساتغفار اسات بهتارین فرصات توباه و ،ویژه شب قدر ماه رمضان به
باید هر چه بهتار از ایان پس  .رحمت حق بیش از هر زمان به روی بندگان باز است

فرصت استفاده و از گناهان گذشته توبه کرد و با دعاا و گریاه و توسال از خداوناد 
لِقيَّ : »فرموده است آمرزش خواست تا مبادا مشمول این حدیث نبوی شویم که نَّ الَُّّ َفِِ

ِرَم َمْن  ْفَراَن   ح  ِه   ي  ْهِر اْلَعِظيِم   اللَّ کسی است که از آمارزش  ،بدبخت و بدعاقبت» 3«:ِفي َهَذا الَُّّ
 .«خدا در این ماه عظیم محروم شود

برای توبه و استغفار حقیقای از توان  میاز بهترین وسائلی است که  بیت اهل هادعی
آماوزد کاه گنااه و  می باه ماا بیات ادعیه و مناجات اهال هآن بهره جست. مدرس

های بشر است و باید پیوسته از گناهاان خاود  ها و بدبختی نکبت ههم هریش ،نافرمانی
                                                           

 .72، ص1 ؛ ج. همان1

 .14، ص4 ؛ جالبشهرآشوب؛ مناقب آل أبی ط . ابن2
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توباه و اساتغفار را نیاگ باه انساان صاحیح  هبه درگاه خدا توبه کرد. این ادعیاه شایو
 ه، مناجات خماس عشاربیت های مأثور اهل آموزند. برای مثال یکی از مناجات می

همچاون  یهاای متفااوت است که شامل پانگده مناجات زیبا با نام ینالعابد امام زین
. در اسات مناجاات الاراجین و مناجات التائبین، مناجات الشاکین، مناجات الخاائفین

همین بس که برخی از بگرگان شیعه هار شاب بار خوانادن آن  ،اهمیت این مناجات
رش مرحاوم میارزا پاد هکه صاحب قصس العلماا درباار چنان هم ؛اند مداومت داشته

باوده اسات ا  سلیمان تنکابنی ا که از شاگردان بگر  حکیم معروف مالعلی نوری
خواناد و گااه  مناجات خمس عشره را می ،وی همیشه در قنوت نماز وتر»نویسد:  می

غانی در احوال مال 1.«گریست به شدت می ا از مشاهیر علمای مجاهد  محمدتقی ب ر 
 ا نیگ چنین آمده است: 2و معروف به شهید ثالث ایران در قرن سیگدهم هجری

عبادت آن جناب چنان بود که همیشه از نصف شب تا طلوع صابح صاادق، باه 
رفت و به مناجاات و ادعیاه و تضارع و زاری و تهجاد اشاتغال  مسجد خود می

 هخواناد و بار ایان روش و شایو داشت، مناجات خمس عشاره را از حفاظ می
همان شب که ]در حاال ساجده و خوانادن مناجاات پسندیده استمرار داشت تا 

 3نوشید.را خمس عشرة[ شربت شهادت 

باه  نخستین مناجات از مناجات خمس عشرة، مناجات التائبین نام دارد که در آن امام
. در فاراز کناد می حال خود به خداوند شکوه و به درگاه او توبهاز های گوناگون،  بیان

لی خاود را کاه برخاساته از گنااه و نافرماانی نخست این دعاا، بناده ذلات و بادحا
 کند: چنین توصیف می این ،خداست

ِتي اَيا َثْوَأ َمَذلَّ ََ ْلَبَسْتِني اْلَخ
َ
 ام پوشان د. خواری همعبودا! گناهان جام :ِإَلِهي أ

د  ِمْنَك ِلَباَس  َباع  َلِني التَّ  و دوری از تو لباآ بیچارگی بر پشتم نهاد. :َمْسَكَنِتي  َو َجلَّ
َماَ  َقْلِبي َعِظيم  ِجَناَيِتي

َ
 و جنایت بگر  من، دلم را میران د. :َو أ

                                                           

 . )به نقل از قصص العلما(.117-111. ر.ک: همان؛ ص1

 12. مال محمدتقی برغانی به سبب مبارزة سرسخ  با دو فرقة انحرافی شتیخیه و بابیته، در ستحر اه    2

 های مهلک چند نفر از پا در آمد. هجری و در حال عبادت با ضربه 1213ذیقعده 

 . به نقل از کتاب نجوم السماء.171ان؛ ص. هم3
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چرا که هیچ  ؛خواهد که دلش را با توبه احیا کند پس از این توصیف، از پروردگار می
 گوید: پس می ؛امید و آروزیی جگ معبود خود و پناهگاهی جگ او ندارد

َمِلي َو 
َ
ْحِيِه ِبَتْوَبةو ِمْنَك َيا أ

َ
ْنَيِتي َفَ ْؤِلي َو م  ْغَيِتي َو َيا س  ای از جانب خاودت  پس آن را با توبه :ب 

 ای امید و مبلوب من و ای خواسته و آروزیم! ،زنده کن
وِبي ِسَواَ  َياِفراً  ن  ِجد  ِلذ 

َ
ِتَك َما أ ََّ ای  برای گناهاانم جاگ تاو آمرزناده !به عگتت سوگند :َفَو ِع

 یابم. نمی
َ ى ِلَكْسِري 

َ
 بینم. ای نمی کننده جگ تو جبران ،و برای شکستم :...َيْيَرَ  َجاِبراً َو َا أ

وذ   ل 
َ
ْن َطَرْدَتِني ِمْن َباِبَك َفِبَمْن أ ِِ  به که پناه آرم؟! ،پس اگر مرا از درگاهت برانی :َف

وذ   ع 
َ
 1رم؟!به که پناه گی ،و اگر از جوارت بازم گردانی :َو ِإْن َ َدْدَتِني َعْن َجَناِبَك َفِبَمْن أ

عایشاه  ،شب هنگام برخاست تاا نافلاه بخواناد خدا رسول ،طبق نقل امام باقر
در حضرت  ناگهان متوجه شد  ،بر آمد داخل اتاق به جستجوی پیامبر و بیدار شد

 گوید:  چنین می حال سجده و گریه است و این
َؤاِدي  َسَواِدي  َسَجَد َلَك » خیالم برایت سجده کارد و دلام باه  ضمیر و» «:َو َخَياِلي َو آَمَن ِبَك ف 

 .«تو ایمان آورد
 . وقتایظاهری و نمایشای هنه سجد ،ای حقیقی است من برای تو سجده هیعنی سجد

فکر و اندیشه و ضمیرم در برابر تو تسلیم و خاکسار اسات.  ههم ،نهم سر بر خاک می
ست. در فاراز زبان نی هایمان من به تو نیگ ایمانی حقیقی و از صمیم قلب است و لقلق

 کند: بعد آن حضرت با این عبارات به درگاه خدا توبه می
ْنِب اْلَعِظيِم  ْعَتِرف  َلَك ِبالذَّ

َ
َعِم َو أ وء  ِإَلْيَك ِبالنِّ ب 

َ
گاردم و باه گنااه  می ها به سویت باز با نعمت :أ

 کنم. بگرگم اعتراف می

َ  َنْفِسي َفاْيِفْر ِلي وءًا َو َظَلْم َ  س   پس مرا بیامرز. ،م و به خود ستم کردمبدی کرد :َعِمْل
 ََ ْن

َ
ْنَب اْلَعِظيَم ِإاَّ أ ه  َا َيْغِفر  الذَّ  آمرزد. به درستی که جگ تو کسی گناه بگر  را نمی :ِإنَّ

و از عاذاب او باه  شباه رضاای ،و از خشام خادااو به عفو  ،از عقوبت خداسپس  
د و  ت جمالیاه او پنااه میخدا به صفا هیعنی از صفات جاللی ؛برد رحمتش پناه می بار 
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 کند: چنین مدح و ثنا می گاه او را این آن
ََ َعَللى َنْفِسلَك  ْثَنْي

َ
ََ َكَما أ ْن

َ
َناَء َعَلْيَك أ غ  َمْدَحَك َو الثَّ ْبل 

َ
مان باه ]انتهاای[ مادح و ثنایات  :َا أ
 ای. گونه هستی که بر خود ثنا کرده رسم، تو همان نمی

َ  َو »گویاد:  کند و می ه درگاه خدا استغفار و توبه میدر فراز پایانی نیگ دوباره ب ْسلَتْغِفر 
َ
أ

وأ  ِإَلْيَك  ت 
َ
 .«کنم طلبم و به سویت توبه می از تو آمرزش می» :1«أ

 . پرورش فضیلت حیا از خدا3

رم یکی از خصلت ،حیا به معنای حالات  گرفتگای  ،های اخالقی انسان است. حیا یا ش 
سبب  ،وجود این حالت تکوینی در انسان 2آن است. ها و ترک نفس از ارتکاب زشتی

بلکاه  ،چشام و دلنه تنها درنگ  بی ،شود که در برابر دیدگان ناظر محترم خارجی می
پوشد. حیا و شرم بر دو قسام اسات:  ها فرو اعضای خود را از بسیاری از زشتی ههم
تار و  یار مهماز خدا بسا یحیا این دو، از خلق خدا که از میان یاز خدا و حیا یحیا

محضار  ،زیارا عاال م ؛ارزشمندتر است و خدا بیش از هر کس دیگر سگاوار حیاسات
. است حاکم اعمال انسان ،در همه جا حاضر و ناظر و در روز قیامتکه ست یی اخدا

دست و دامن خود را  ،چه در خلوت و چه در جمت ،اگر کسی از او حیا کندبنابراین 
 آالید.  به معصیت او نمی

ِه َحقَّ اِ »به اصحاب خود فرمود:  خدا ی رسولروز وا ِمَن اللَّ باه از خادا » «:اْلَجَيلاِء   ْسَتْجي 
ِه َحلقَّ ». گفتند: « صورت واقعی شرم و حیا کنید ِه َو َمْن َيْسَتْجِيي ِمَن اللَّ وٌَ اللَّ  «:اْلَجَيلاِء   َيا َ س 

حیاا را رعایات کناد؟   تواند در مقابل خدا حقیقتاً شرم و میخدا! چه کسی  ای رسول»
ِه َحقَّ »فرمود: حضرت  ْنَيا َو   َمِن اْسَتْجَيا ِمَن اللَّ َهلْد ِفلي اللدُّ َْ َجَله  َبلْيَن َعْيَنْيلِه َو ْلَي

َ
ْب أ اْلَجَياِء َفْلَيْكت 

َس 
ْ
أ يَنِتَها َو َيْجَفِظ الرَّ َن َو َما َطَوى َو َا َيْنَسى اْلَمَقاِبَر َو   ِِ َْ واقعااً  کسی کاه» :3«اْلِبَلىَو َما َحَوى َو اْلَب

بیناد، نسابت باه دنیاا و  از خدا شرم و حیا کند، مر  را هر لحظاه مقابال خاود می
کند، سر و چشم و گوش و زبان و فکر خود و شاکم  تجمالت آن زاهدانه زندگی می
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نماید و قبرساتان و حااالت درون قبار را فراماوش  و اطراف آن را حفظ و کنترل می
 «.کند نمی

 تو  د   دمق  ددمم  ديا یيسد      هشم د  
 

 1احيد   دو   مبد  امچه  دو    و که  م اچي  
 

از خادا را در وجاود انساان تقویات  یفضیلت حیا بیت ی اهلها و نیایش دعاها
از  ،ناورانی هدارد. در ایان ادعیا او را از گناهان دور نگه مای ،کند و از این رهگذر می

این مضامون باه  ی دیگرد و از سوشو های خدا بر انسان یادآوری می ی  سو نعمت
همه نعمت، ناسپاسای کاردی و   تو در برابر این !خدا هشود که ای بند انسان تلقین می
 اگار تاا .ها ساگاوار عقوبات هساتی ای که در برابر آن مرتکب شدهرا گناهان فراوانی 
به سبب جهل یا غفلات و فراموشای پروردگاار  ،ای ها عقوبت نشده کنون در برابر آن

هاای  غرق در نعمت هپس ای بند .پوشی و کرم و عفو اوست بلکه از سر پرده ؛ستنی
پاس باه خاود آی و از  ؟حیایت کجا رفته ،کرم و رحمت خدا باز است اگر در   !خدا

در دعاای شاانگدهم  خدا حیا کن و دست از گناه بکش. بارای مثاال اماام ساجاد
 دارد: اوند متعال عرضه میسجادیه با موضوع توبه و استغفار به درگاه خد هصحیف

َبةو َسَتْرَتَها َعَليَّ َفَلْم َتْفَضْجِني ِِ معباودا! حماد تاو راسات؛ چاه  :َيا ِإَلِهي َفَلَك اْلَجْمد  َفَكْم ِمْن َعا
 ها که بر من پوشاندی و رسوایم نکردی. عیب

ْيَته  َعَليَّ َفَلْم َتَُّْهْرِني ََّ ام  بر من پوشاندی و بادان ُشاهرهو چه گناهانی که  :َو َكْم ِمْن َذْنبو َي
 نکردی.

ي ِسْتَرَها َ  ِبَها َفَلْم َتْهِتْك َعنِّ ْلَمْم
َ
َبةو أ ِِ  ،هایی کاه از آن آگااه باودی و چه آلودگی 2:َو َكْم ِمْن َشا

 اش را از من ندریدی. ولی پرده
و  کناد شود که انسان کمی به خود آید و از خدا حیاا ها سبب می یادآوری این نعمت

 آلوده نماید. گناه خود را با  کمتر

لاگوم حیاای  ،ثمالی با عباراتی زیبااتر از مناجاات پیشاین هدر دعای ابوحمگ امام
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 شود: چنین متذکر می انسان از خدا را این
ِذي َلْم  َنا َيا َ أِّ الَّ

َ
ْسَتْجِيَك   أ

َ
َ اِقْبَك ِفي اْلَملَ ِ   ِفي  أ

 
همانم کاه در  بارپروردگارا! من :...اْلَخََلِء َو َلْم أ

 خلوت از تو حیا نکردم و در جماعت از تو مراقبت نکردم.
  َ َ  َو َسَتْرَ  َعَليَّ َفَما اْسلَتْجَيْي ْمَهْلَتِني َفَما اْ َعَوْي

َ
ِذي أ َنا الَّ

َ
ولای  ،من همانم کاه مهلاتم دادی :أ

 ولی حیا نکردم. ،باز دست برنداشتم و بر من پوشاندی
َ  ِباْلَمَعاِصللي فَ  َ  َو َعِمْللل َتِني ِمللْن َعْيِنللَك َفَمللا َباَلْيلل َْ ْسللَق

َ
َ  َو أ ْي ات را از حااد  و نافرمااانی :َتَعللدَّ

 پس اعتنایی نکردم. ،گذراندم و مرا از چشمت انداختی
ْيَفْلَتِنلي

َ
َك أ نَّ

َ
ى َكَ ْمَهْلَتِني َو ِبِسْتِرَ  َسَتْرَتِني َحتَّ

َ
مهلاتم دادی و  ،ات پس با بردبااری :َفِبِجْلِمَك أ
 چنان بر من پوشاندی که گویا از من غفلت کردی. ات آن پوشی به پرده

َك اْسَتْجَيْيَتِني نَّ
َ
ى َكَ ْبَتِني َحتَّ وَباِ  اْلَمَعاِصي َجنَّ ق  از کیفرهای گناهاان چنان مرا  آنو  1 :َو ِمْن ع 

 بر کنار داشتی که گویی از من حیا کردی!
تواناد  تنهایی می ها به ی  از آنچنان بلند و گویاست که هر  این عبارات اعجازآمیگ آن

باه وادی ناور و هادایت  ،از منجالب گناه و تباهیآدمی را های آماده را بلرزاند و  دل
د.  درآور 

 شکرگزاری از خدا ۀ. پرورش روحی4

شاکرگگاری را در  هاین است که روحیا بیت های تربیتی دعاهای اهل یکی از بهره
شناسای و سابب مگیاد  معرفات و حق هشانن ،شکر نعمت؛ زیرا کند انسان تقویت می
 2سبب زوال نعمت و خشم صاحب نعمت و نگول عاذاب اسات. ،نعمت و کفران آن

های آشاکار و پنهاان پروردگاار و اظهاار شاکر و  از یادآوری نعمتلبریگ این دعاها 
شود کاه انساان  سبب می ،. تکرار این مضامین با ادبیات زیبا و متنوعستقدرانی از او

د و از نعمت ،عمت اصلی خود غافل نشودن از ولی های خدا برای  حق نم  به جا آور 
 سرکشی و طغیان در برابر او بهره نجوید. 
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ثماالی  هدر فرازهایی از دعای اباوحمگ امام سجاد ،کنندگان برای مثال زینت عبادت
 ؛کناد های فراوان و گونااگون ماادی و معناوی پروردگاار خاویش یااد می از نعمت
نعمت پارورش  .ی که از همان آغاز پیدایش همراه و همگاد انسان بوده استهای نعمت

از خردسالی، نعمت تعلیم و نجات از جهال، نعمات هادایت و نجاات از گمراهای، 
از  ،نعمت رفعت و مقام، نعمت امنیت و رفت ترآ، نعمت آب و خاوراک و پوشااک

 دهد: و باز ادامه میکند  حضرت در دعا به آنها اشاره میهایی است که  جمله نعمت
َتله   ِْ ََ ْع

َ
ِذي أ ِليل  الَّ ْيَته  َو الذَّ ِذي َقوَّ ِعيف  الَّ ْيَنْيَته  َو الضَّ

َ
ِذي أ و من هماان نیازمنادی  :َو ]أنا[ اْلَفِقير  الَّ
نیازش کردی و همان ناتوانی که نیرومندش ساختی و هماان ذلیلای کاه  هستم که بی

 عگیگش کردی.
ِذي َش  ِقيم  الَّ ْيَتله  َو السَّ ََ ْع

َ
ِذي أ ل  الَّ ِِ ا و همان بیمااری کاه شافایش دادی و هماان  :َفْيَته  َو السَّ

 سائلی که عبایش کردی.
َقْلَته  

َ
ِذي أ ِذي َسَتْرَته  َو اْلَخاِطئ  الَّ ْذِنب  الَّ و همان گنهکاری کاه گنااهش را پوشااندی و  :َو اْلم 

 همان خباکاری که عذرش را پذیرفتی.
َنا اْلَقلِ 

َ
ْيَتله  َو أ لِذي آَو يلد  الَّ ِر ََّ َنلا ال

َ
لِذي َنَصلْرَته  َو أ ْسَتْضلَعف  الَّ ْرَتله  َو اْلم  ِذي َكثَّ و مان هماان  1:يل  الَّ

اش کردی و من هماان  ناچیگی هستم که بسیارش کردی و همان مستضعفی که یاری
 ای هستم که پناهش دادی. رانده

شااود یااا  دا یاااد میخاا هشااد هااای فراموش گاااه از نعمت بیاات در دعاهااای اهاال
هاا خبار  هاایی کاه از آن شاود و یاا نعمت ها اندیشیده می کمتر در آنهایی که  نعمت

چناین  های خدا را این در دعای کمیل برخی نعمت نداریم. برای مثال امیرالمؤمنین
 شمارد: می بر

مَّ َمْوَاَي َكْم  ه  ِو   ِمْن   اللَّ  هایی که از من پوشاندی. تی: بارالها موالی من! چه زشَسَتْرَته    َقِبي
َقْلَته  

َ
 و چه بالهای سنگین که از من برگرداندی. :َو َكْم ِمْن َفاِدحو ِمَن اْلَبََلِء أ

 هایی که از آن نگاهم داشتی. و چه لغگش :َو َكْم ِمْن ِعَثا و َوَقْيَته  
ووو َدَفْعَته    ها که از من دفت کردی. و چه ناخوشی :َو َكْم ِمْن َمْكر 
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ْهًَل َله  َنَُّْرَته  َو كَ 
َ
َ  أ های زیبا که اهلش نباودم و منتشار  و چه ستایش 1:ْم ِمْن َثَناءو َجِميلو َلْس

 ساختی.
 فرمایاد: می ،هاا نعمات پروردگاار در دعای عرفه پس از برشمردن ده امام حسین

کاردم کاه  هاا تاالش می های متمادی زنده بودم و در طول آن اگر من عصرها و قرن»
جاگ باا نعمات  ،قادر بار ایان کاار نباودم ،های تو را به جا آورم از نعمت شکر یکی

 2.«آورد ]جدید[ تو که شکر و ثنای جدیدی بر گردن من می
شا  هار  باود. بی بیات اهل ههای تربیتی ادعی کوتاه از بهره هها تنها چند نمون این

فکار و پاژوهش ت ،آثار تربیتی متعددی دارد کاه باا تأمال ،آن بگرگواران هی  از ادعی
 ها بهره گرفت. کردن نیگ از آن ها را شناخت و در مقام دعا توان آن می ،بیشتر
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 عبادت در سبک زندگی اسالمی

 نقش سازندۀ خوف و رجا در طریق بندگی 

 اشاره
دو فضیلت اخالقی هستند که نقاش مهمای در ساازندگی انساان ایفاا  ،خوف و رجا

تنهایی ستایش شاده و از ساوی دیگار   رجا بهکنند. در اسالم از ی  سو خوف و  می
تأکید شده است که باید نوعی تعادل و توازن میان این دو خصالت برقارار باشاد تاا 
انسان از گگند افراط یا تفریط در خوف و رجا به دور باشد. در مقام تبلیا  دیان نیاگ 

دایت دادن، اباگاری کارآماد بارای ها خوف و رجا و به عبارت بهتر ترساندن و امیاد
ر را باه بحاث نوشاتاایان  ،مردم به سوی دین است. با توجه به اهمیت این موضاوع

 دهیم. برخی ابعاد خوف و رجا اختصاص می هدربار

 . اهمیت و آثار خوف1

نگرانی از بروز امری ناخوشاایند در آیناده اسات کاه بار اسااآ »به معنای « خوف»
شاخس  ،ی است که این نگرانایطبیع 1.«های قبعی یا احتمالی پدید آمده است نشانه

و « بایم»، «تارآ»خاوف را باه  ،دارد. در زبان فارسای می را به اقدام برای رفت آن وا
 کنیم.  ترجمه می« هراآ»

خاود را از  ،شاود انساان ه سابب میکی از حاالت و صفات نفسانی است کخوف ی
 ،پلایس برای مثال ترآ از حریق یا دزد یا ؛ند، حفظ کندک ه تهدیدش میکخبرهایی 
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شود که انسان برای حفظ جان و مال و آبروی خود یاا دیگاران، اقادامات و  سبب می
ساازی سااختمان و احتارام باه مقاررات  تدابیر گوناگونی مثل فرار و مبارزه و مقااوم

محدود به  ،کند اجتماعی و رعایت آن را پیش بگیرد. خبرهایی که انسان را تهدید می
کند که پیامبران الهای از  تری نیگ او را تهدید می  خبرهای دنیوی نیست و خبر بگر

های اعمال بدی است کاه انساان در ایان  تر، عقوبت اند و آن خبر بگر  آن خبر داده
چشد و بخش  کیفر بخشی از آنها را در همین دنیا میاعمالی که  .شود دنیا مرتکب می

رو   ایان چشاد. از مای به عالم بارزخ و قیامات ،اعظم آن را پس از انتقال از این عالم
ماراد از آن هماین  ،آیاد خوف از خدا سخن به میان مای هبسیاری از اوقات که دربار

 معنای خوف، یعنی ترآ از مجازات خداست.
 فرمود: امام صادق
ترآ نسبت به گناهان گذشته کاه  :برد مؤمن ]همواره[ میان دو خوف به سر می»

آیا گناهش را آمرزیده است یاا ناه؟[  رده است ]یعنیکداند خداوند با او چه  نمی
ه او را باه کاداند آیا باز هم گناهانی  ه نمیکعمر خود  هو ترآ نسبت به باقیماند

پس مؤمن همیشه خاائف اسات و  ؛اندازد، از او سرخواهد زد یا خیر ت میکهال
 1.«ندک جگ خوف او را اصالح نمی

و فضاائل اخالقای را در  ترین حاالت و صفات نفسانی است خوف از خدا، از ارزنده
هاای  زیرا انسان خداترآ، خواسات خادا را بار خواساته ؛دهد درون انسان رشد می
مشاکالت اخالقای نیاگ در هماین نکتاه  هدارد و کلید حل هم نفسانی خود مقدم می

اَمْنفاَفَمقاَم» فرماید: قرآن کریم می .نهفته است هَِوَأمَّ ْتَسَعِنالَْربِّ َُّ َهـوََوَنَهیال َفـِإنَّ
َةِهيَ َُّ د و نفس خود را از هاوآ یاما کسی که از مقام پروردگارش ترس» 2«:اْلَمْأوَاْلَج
 .«گاه اوستیپس بهشت همان جا ،بازداشت

بیناد و آنچاه را  ه بداناد خداوناد او را مایکسی ک» باره فرمود: این در امام صادق
داناد و ایان بیانش، او را از  ، ماینادک چه از خوب یا بد می شنود و هر گوید، می می

                                                           
ْؤمِن  بَیَن َمَخافَتَینِ : »75، ص3ج ؛الکافیمحمد بن یعقوب کلینی؛  .1 ْدرِی َما َصنََع الَِله  ؛ َذنٍْب قَْد َمَضی َل يَ الْم 

رٍ قَْد بَقِی َل يَ  م  َو َل ي  ْدرِی َما يَ فِیهِ َو ع  ه  إِلَّ الَْخْوف  ْصبِح  إِلَّ َخائِفاً َو َل ي  کْتَسِب  فِیهِ مَِن الَْمَهالِکِ فَه   . «ْصلِح 

 .45-40. نازعات: 2
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 1.«سی از مقام پروردگارش ترسیده استکچنین  ؛ارها  زشت باز داردک
دهد و از ساوی  از ی  سو وظایف دینی خود را انجام می ،ترسد کسی که از خدا می

هاای گنااه  از صحنه کند و بسان یوسف دیگر گناهان و کارهای زشت را ترک می
 توجه کنید: زیبا از زبان امام باقر به این حکایت .گریگد می

داد و باه فتناه  ه جوانانشاان را فریاب مایکاسرائیل بود  اره در میان بنیکزنی بد»
ای از آن جوانان گفتناد: اگار حتای فاالن عاباد نیاگ ایان زن را  انداخت. عده می
شد. آن زن با شنیدن این سخن ]به وجد آمد و[ گفات: باه  اش می دید، فریفته می

   گردم تا آن عابد را هم در فتنه بینادازم. پاس شاب وگند! به منگلم بر نمیخدا س
رد. زن گفات: پنااهم کرد. در زد، عابد در را باز کت کهنگام به سو  منگلش حر

اسرائیل مرا به سو  خود  ای از جوانان بنی رد. زن گفت: عدهکده، اما عابد امتناع 
شوم. عابد با شنیدن این  ر و رسوا میخوانند؛ اگر راهم ندهی در دامشان گرفتا می

رد. زن داخل خانه شد و به محض ورود لباساش را باه کحرف در را برایش باز 
نار  انداخت. عابد وقتی زیبایی و وضات ظااهری او را دیاد، خوشاش آماد و ک

جوشاید،  ه بر آتش مایکدستی به او زد؛ اما ناگهان به خود آمد و به سو  ظرفی 
نای؟! ک وی آتش گذاشت. زن ]با تعجب[ پرسید: چاه مایرفت و دستش را بر ر
ار زشت شدم. زن با شانیدن ایان کب این کسوزانم؛ چون مرت گفت: دستم را می

اسارائیل گفات:  سخن از خانه آن عابد بیرون رفت و به جماعات ]جواناان[ بنی
ه دستش را سوزاند. وقتی جواناان باه ساراغ آن عاباد رفتناد، کفالنی را دریابید 

 2«که دستش سوخته است. دیدند

ای  نشاند و گناهانی را که نگد عاده می خوف از خدا و عذاب او، آتش شهوات را فرو
چنانکاه عسال  هم ؛کند انگیگ می داشتنی است، نگد او ناپسند و زشت و نفرت  دوست

انگیگ است. زمانی اشعث  داند در آن سمی مهل  وجود دارد، نفرت برای کسی که می
را زد و حلاوایی شایرین را باه آن  امیرالمؤمنین هیکی شب در خانبن قیس در تار

سالم »دانست  احوال او خبر داشت و می هحضرت تعارف کرد. آن حضرت که از هم

                                                           

 .75، ص3ج ؛الکافی محمد بن یعقوب کلینی؛  .1

 .532؛ صقصس األنبیاءراوندی؛ قبب الدین . 2
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گویاا آن را باا »آن را نپذیرفت و در توصیف آن حلوا فرماود:  ،«طمت نیست گر  بی
  سپس فرمود:« آب دهان مار یا زهر مار درست کرده بودند

َ   َو » ي َِ ْع
 
ِه َلْو أ َقاِليَم   اللَّ َها   اْْلَ ب  ْسلل 

َ
لَه ِفلي َنْمَللةو أ ْعِصليَ اللَّ

َ
ْن أ

َ
ْفََلِكَها َعَلى أ

َ
ََ أ ْبَعَة ِبَما َتْج السَّ

َها َملا ِلَع  ْهَون  ِمْن َوَ َقةو ِفي َفِم َجلَراَدةو َتْقَضلم  ْم ِعْنِدي َْلَ ْنَياك  ه  َو ِإنَّ د  ْلَب َشِعيَرةو َما َفَعْلت  ِللي  َو ج 
ةو َا َتْبَق 

  به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر افالک آن» 1«:ىِلَنِعيمو َيْفَنى َو َلذَّ
ا  بگیارم  پوسات جاو  کاه از مورچاه هبه من بدهند تا خدا را به اناداز ،است

رد و این دنیای شما از برگی کاه در دهاان ملخای کنم، چنین نخواهم کنافرمانی 
ود یاست و آن را م های فانی و لذت  تر است. علی را با نعمت برای من پست ،ج 
 «ناپایدار چه کار؟!

چنین هنگامی که برادرش عقیل با اصرار از او خواست که ی  م ن گندم اضافه بار  هم
ای را به او  حضرت آهن گداخته ،المال به او بدهد تا خرج عیالش کند سهمش از بیت

ه انسانی به بازیچاه کنالی  از آهنی می» فرمود: ،ند شدعقیل بل هنگدی  کرد و وقتی نال
ه خدا  جبّارش باه خشام گداختاه اسات!؟ کشانی ک داغش کرده و مرا به آتشی می

 2!«.نالی و من از آذری برافروخته ننالم؟ چگونه تو از آزاری می

 . اهمیت و آثار رجا۲

انتظاار پیادایش »از عبارت است « رجا»در مقابل مفهوم خوف، مفهوم رجا قرار دارد. 
بودن اسباب و موجباات   داشتنی و خوشایند که علم یا گمان به فراهم  چیگی دوست

هاا و  ی از پایاهکای ،کنیم. امیاد رجا را در زبان فارسی به امید ترجماه مای 3.«آن باشد
زنادگی نشااط و سار و  ،های حیات مادی و معنوی انسان است. بدون امیاد سرمایه

رود و هار  ای با امید به دنباال کاار خاود مای که هر صاحب حرفهچرا  ؛سامانی ندارد
معنوی انسان اسات کاه  هترین سرمای مهم ،امید به خداتنها با امید زنده است.  ،انسانی

میال کدر دعاا   امیرالماؤمنین .رسد آدمی در پرتو آن به سعادت دنیا و آخرت می

                                                           
 .247 ص ؛البالغة نهجشریف الرضی؛ . 1

 . همان.2

 .202ص ؛مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی؛ حسین بن محّمد . 3
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َجلاء»فرماید:  می  .«رحام کان ،اش امید است به کسی که سرمایه» 1:«اْ َحْم َمْن َ أس  َماِلِه الرَّ
پذیری او، اجابت دعای بنادگان، اعباای  الهی، عفو و مغفرت و توبه هرحمت گسترد

هایی بارای  دیگر از رحمت الهی، زمیناه هها نمون پاداش ده برابر و بیشتر بر عمل و ده
ات ترغیاب پرورش روح امید در دل آدمی است و او را بر طاعت الهی و انجام حسان

 هترین آیات قرآن کاریم اسات کاه وعاد زیر یکی از امیدبخش هبرای مثال آی کند. می
 :دهد جا می گناهان را به صورت ی  همرزش همآ

« ََ ْلیاِعباِد واَعلیقو ذیَنَأْسَرفو َهیَالَّ اللَّ ِهِإنَّ واِمْنَرْحَمِةاللَّ طو َُ ِسِهْمالَتْق وَبَأْنتو نو الـذُّ ْغِتـرو
حیموَجمیع الرَّ ورو َواْلَغتو هو هو روی  ه بر خود زیادهک]ای پیامبر[ بگو: ا  بندگانم » 2«:ًاِإنَّ
آمرزد که  همانا خدا همه گناهان را می ؛امید نشوید اید! از رحمت خداوند نا کرده

 3.«او بسیار آمرزنده و مهربان است

 در روایت آمده است:
ز او نگد پادشاه تعریف کردند. پادشاه او اسرائیل مرد عابدی بود که ا در میان بنی»

نشین و مالزم درگاهش گردد. عابد باه  را خواست و از او درخواست کرد تا هم
آیای  ات در اما بگو ببینم اگر روزی به خاناه ،گویی او گفت: ای پادشاه خوب می

گاویی؟ پادشااه عصابانی شاد و  چه می ،کنم و ببینی که من با کنیگت شوخی می
کنی نگد من چنین ساخنانی بگاویی؟ عاباد گفات: مان  ه جرأت میگفت: چگون

مرا از درگااهش  ،پروردگار کریمی دارم که اگر روزی هفتاد بار گناه از من ببیند
پس چگونه درگااهش را رهاا کانم و  ؛کند ش محرومم نمیا راند و از روزی نمی

گنااه  پاس اگار ؛کند کردن بر من غضب می  مالزم درگاهی شوم که پیش از گناه
 4.«کند؟ با من چه می ،کنم

                                                           
 .«رحم کن ،اش امید است خدایا به کسی که سرمایه. »1

 .12زمر: . 2

هایش ماا را از ایان  باشایم کاه شایبان باا وسوساهالبته باید مراقب . 431؛ صاألمالیشیخ صدوق؛ . 3

باا شیبانی به ناام وساواآ خنااآ،  امام صادق هترین آیه هم محروم نکند؛ زیرا به فرمود امیدبخش

در گناه افتاد، اساتغفار را از یااد او اندازد و چون  انسان را در گناه میهای دروغ و آرزوهای دراز  وعده

 برد. می
 .102، ص3ج ؛روضةالواعظینیشابوری؛ فتال ن محمد بن حسن .4
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 فرمود:  چنین امام صادق هم
آورناد. خداوناد باه او  می ،ای را که به خود ستم کرده اسات در روز قیامت بنده

ت نداشتم؟ می می ت نکردم، آیا از معصیتم باز  گوید: آری  فرماید: آیا به طاعتم امر 
باه مان  ،اهم عاذابم کنایپروردگارا! ولی شهوتم بر من غلبه کرد؛ پس اگر به گن

دهد که او را به سوی آتاش بریاد. آن شاخس  ای. خداوند دستور می ستم نکرده
گویاد: گمانات باه مان چاه باود؟  گوید: ]خدایا[ گمانم به تو چنین نبود. می می
دهد که او را باه ساوی  گوید: گمانم به تو بهتر از این بود. خداوند دستور می می

 1گمانیت به من در این لحظه به تو نفت رساند. گوید: خوش بهشت برید و می

 تعادل خوف و رجابایستگی . 3

خوف و رجا با هم و به صاورت دو صفت هر ی  از برای رشد و تکامل انسان باید 
اهرمای  ،متعادل در درون او موجود باشد و خوف، اهرمی برای تعادیل رجاا و رجاا

چنین ساتایش  از مؤمنان را اینچنانکه قرآن کریم بعضی  برای تعدیل خوف باشد. هم
ــهِ»کنااد:  می ــَةَربِّ ــواَرْحَم َوَیْرجو ََ ــَر اآلِْف ــَذرو ترسااد و بااه رحماات  از آخاارت می» 2:«َیْح

از عاذاب آخارت هاراآ دارد و باه رحمات پروردگاارش  .«پروردگارش امید دارد
 ،در برخی دیگار از آیاات قارآن 3کند. یعنی میان خوف و رجا تردد می ؛امیدوار است

چنین دعاکننادگانی از  ،و در ضمن آن 4کردن همراه با خوف و رجا ستایش شده عاد
خوف و رجاا در  5اند که رحمت خداوند به آنان نگدی  است. نیکوکاران دانسته شده

چون دو بال پرندگان است که برای پرواز در آسمان باه هار دو نیااز  هم ،مسیر بندگی
 :است

    د بب ب   و خوف بد دب  يا ح ل دآ کف  ر
 

 6  یر که چون    ب ل گمدد  م م دآ رمودآ  م 
 

                                                           
 .31، ص5ج ؛المحاسناحمد بن محمد برقی؛ . 1
 .9. زمر: 2
 .737، ص3ج ؛مجمت البیانطبرسی؛ فضل بن حسن . 3
ویَ»: 53سجده: . 4 ْمَفْوفًاَوَطَمعاَنْدعو هو  .«: او را با بیم و امید بخوانیدَربَّ
ْمَفْوفًاَو»: 13اعراف: . 5 هو وَنَربَّ ْحِسُینَیْدعو ِمَناْلمو ِهَقریب  َرْحَمَتاللَّ  .« َطَمعاِإنَّ
 .2534؛ غگل شماره دیوان اشعار؛ صائب تبریگیمیرزا محّمدعلی . 0
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شرط ایماان  اهمیت همراهی خوف و رجا تا بدانجاست که در روایت امام صادق
 دانسته شده است:

ى يَ » ْؤِمنًا َحتَّ ْؤِمن  م  ون  اْلم  فًا َ اِجيًا َو َا يَ َا يك  ِِ وَن َخا لى يَ ك  فًا َ اِجيًا َحتَّ ِِ ون  َخا لوَن َعلاك  ِمًَل ك 
لواَخاف  َو يَ ِلَما يَ  مؤمن، مؤمن )حقیقی  نیست تا اینکه خائف و امیدوار باشاد » 1:«ْرج 

 ،ترساد و باه آن امیاد دارد و خائف و امیدوار نیست تا اینکه باه آنچاه از آن می
 .«عامل باشد

خوف  تنها اگار  .آفرین است بدون دیگری خبرساز و مشکل ،هر ی  از خوف و رجا
 چه بسا سر از دنیاستیگی و انگوا یا یأآ و نا ،نباشد و با آن تعدیل نشودبا رجا همراه 

د امیدی از رحمت حق در  2بلکاه قاتال اوسات. ،ترین بالی جان انسان که بگر  آور 
چه بسا سر از ترک عمال و امان از مکار خادا و  ،رجا نیگ اگر با خوف تعدیل نشود
هاگن راه بنادگی هساتند. شخصای آورد کاه هار دو ر افتادن در آرزوهای فریبنده در

گویند: امیاد داریام و  کنند و می عرضه داشت: گروهی گناه می خدمت امام صادق
اینان گروهی هستند » آید. امام فرمود: چنین هستند تا مر  به سراغشان می پیوسته این

 گویند، از امیدواران نیساتند! ه در میان آرزوها ]ی پوچ= أمانّی[ سرگردانند. دروغ میک
از آن   ه از چیاگی بترساد،کاسی کند و ک ه به چیگی امید دارد، آن را طلب میکسی ک
 3.«گریگد می
لَه َخْوفلًا َا ا  » رو آن حضرت فرمود:  این از لَك َعَللى َمَعاِصليِه َو َخلِف اللَّ  ِ َجرِّ لَه َ َجلاًء َا ي  ْ ج  اللَّ

َك ِمْن َ ْحَمِتله ْؤِيس  ند کاش دلیر ن ه تو را بر معاصیکاش چنان امیدوار ب به خداوند آن» 4 «:ي 
 .«ه از رحمتش نومیدت نگرداندکو چنان از او بترآ 

در وصایت لقماان چاه مباالبی باود؟  :پرسیدند در روایت دیگر  از امام صادق
 حضرت در پاسخ فرمود: 

                                                           
 .75، ص3ج ؛الکافی محمد بن یعقوب کلینی؛  .1
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 ه به پسرش گفات:کترین چیگش، این بود  چیگها  شگفتی در آن بود و شگفت»
ََّ َو  َه َع َقَللْيِن  َخِف اللَّ وِأ الثَّ ن  َه َ َجاًء َلْو ِجْئَته  ِبذ  َبَك َو اْ ج  اللَّ َقَلْيِن َلَعذَّ َجلَّ ِخيَفًة َلْو ِجْئَته  ِبِبرِّ الثَّ

 ،ها  جن و انس را هم برایش ببار  یکه اگر نیکاز خداوند چنان بترآ :  َلَرِحَمَك 
و اناس را هام  ه اگار گناهاان جانکاند و به او چنان امیدوار باش ک عذابت می
 1.«ندک بر تو رحمت می ،برایش ببر 

 فرمود: [ میسپس فرمود: پدرم ]امام باقر
َن َهَذا َلْم يَ » ِِ و   َ َجاءو َلْو و  و   ِخيَفةو َو ن  وَ اِن ن  ْؤِمنو ِإاَّ ]َو[ ِفي َقْلِبِه ن  ه  َلْيَس ِمْن َعْبدو م  ْد َعَللى ِإنَّ َِ

َن َهَذا َلْم يَ  ِِ ْد َعَلى َهَذاَهَذا َو َلْو و  ه در دلاش دو کامؤمنی نیست جاگ این ههیچ بند» 2«:َِ
از   هایچ یا ،ه اگر این دو با هم سنجیده شاوندکنور است: نور بیم و نور امید 

 .«تر نیست دیگر  سنگین

اندیشیدن  .گردد وتاهی و تقصیر بنده در انجام وظایف بندگی باز میکبه  ،منشأ خوف
خوف را در دل ماؤمن افاگایش  ،دهد اران وعده میکگنهه خداوند به کهایی  عذاببه 
رحمت و بخشاش و  هگستر هرساند. از سو  دیگر مالحظ دهد و به حد کمال می می

از آنجا که  3شود. ه باالترین درجات امید میکسبب امید و بل ،لبف خداوند بر بندگان
و لباف  نهایات مشامول رحمات ه درکداند  انسان از عاقبت خود خبر ندارد و نمی

ه هار دو حالات کاخداوند خواهد شد و یا سگاوار خشم و عذاب او، سگاوار اسات 
باه یااران خاود  ناد. امیرالماؤمنینکخوف و رجا را توأم با هم در خاود تقویات 

برید و هم از او بیم شادید داشاته   توانید هم به خداوند گمان نی اگر می» فرمود: می
باه قادر بایمش از  ،بنده باه پروردگاارش  نیه به درستی گمان کنید کچنین  ؛باشید

 4.«ترسند از او بیشتر می ،ترند گمان ه به خداوند خوشکاوست و آنان 
همواره دو روش انذار و تبشیر را با هم باه  ،تبلی  دین هآوران وحی الهی در عرص پیام

شایر و را ب پیامبران و در رأآ آنان پیامبر خاتم ههم نیگ قرآن کریم .اند بسته کار می
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   131خوف و رجا در طریق بندگی  نقش سازنده 

 

جا که از عذاب خداوند و آتش سوزان دوزخ ساخن  نامد. در قرآن کریم هر می 1نذ یر
های بهشاتی نیاگ  خداوند و نعمت  هبه میان آورده، معموالً در کنار آن از رحمت گستر

 فرمود: یاد کرده است. امیرالمؤمنین
ْم ِباْلَفِقيِه َحقِّ » ك  ْخِبر 

 
 َا أ

َ
ْم ِملْن َعلَذاِأ َمْن َلْم  ؟ اْلَفِقيِه   أ لْؤِمْنه  لِه َو َللْم ي  اَس ِمْن َ ْحَمِة اللَّ ِط النَّ َقنِّ ي 

ْرآَن َ ْيَبًة َعْنه  ِإَلى َيْيلِروِ  ِ  اْلق  ِه َو َلْم َيْتر  ْم ِفي َمَعاِصي اللَّ ْص َله  َرخِّ ِه َو َلْم ي  آیاا شاما را » 2:«اللَّ
امیاد نکناد و از  نا کسی که مردم را از رحمت خداوند ؟از فقیه حقیقی آگاه کنم

هاای خادا را ندهاد و  عذاب او نیگ ایمنشان نگرداند و به آنان رخصات نافرمانی
 .«قرآن را به سبب رویگردانی از آن به سوی غیر آن، ترک نکند

 د دی بيند    آ    ند    دم   یه  یقدرب  
 

 که ب را دآ بخ بحن  به  أس چ ی ب د  
 

 کد ی د ندا   یه  یقرب د د  دآ  فدو  دم   
 

 دب طدوف دل تدو خدوف خدرد     که کی آیر
 

  دد دب بدد ب  دآ دو حدد  تن  ددر  دشدد  بود دو ی بودش  دب کي ن  کسم که شجر
 

 دا ددبا تو کد  شدت د  دشد م بزدم     
 

  جب کده ت د ه بوا دآ ک د ب بحدم  هد      
 

 3یدد دم آ نتددا ی  م ددم   گ دد   ب ددر 
 

 تددم دآ  دد  ی دشدد  و  دد  نيزدد  دگددم بدد ب 
 

 نتر به  تمض  فو  فدوب چدون  یدو ر   
 

 4ه    توبدده بخ  تصددي  کندد ا ب دد بدد
 

رو   ایان از ؛اناد حتی در دعاهای خود نیگ خوف و رجا را باا هام آمیخته بیت اهل
برای مثال در دعاای کمیال در  ؛یکی از ابگارهای مهم تربیت دینی است ،آناندعاهای 

کناد و باا خداوناد  های آتاش دوزخ تصاور می جا بنده خاود را در میاان شاعله ی 
 کند: نیاز می و رازچنین  این

( ِفيَهلا » ْسلَجن  لِجَن )ي  ْسلِلمو س  ْبَجاَنَك َيا ِإَلِهي َو ِبَجْمِدَ َ َتْسَم   ِفيَهلا َصلْوَ  َعْبلدو م  َراَ  س   َفت 
َ
أ

َخاَلَفِتِه َو َذاَق َطْعَم َعَذاِبَها ِبَمْعِصَيِتِه  آیا باور کنم ای معبودم که تسبیح و حماد » 5:«...ِبم 
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اش در  شنوی که به سبب نافرمانی مسلمانی را در آتش می هصدای بند ،تو راست
 .«اش طعم عذابش را چشیده است آنجا زندانی شده و به سبب نافرمانی

چناین  شود و ایان کشد که بردباری و فضل و رحمت خدا را یادآور می اما طولی نمی
ْم َكْيلَف  َيا َمْواََي َفَكْيَف َيْبَقى ِفي اْلَعَذاِأ َو » دهد: به خود امید می

َ
و َما َسَلَف ِمْن ِحْلِمَكَ أ َو َيْرج  ه 

ل  َفْضَلَك َو َ ْحَمَتَك  م 
ْ
َو َيَ ا   َو ه  ه  النَّ ْؤِلم   ،ات در عاذاب بماناد موالی من! چگونه بناده» 1:«... ت 

ا چگوناه آتاش او را باه درد یاات ]چشم[ امید دارد؟!  ه به بردباری گذشتهک حالی در
 «میدش به فضل و رحمت توست؟!که ا حالی در ،آورد می

ای در انساان دارد و  تأثیر سازنده ،روشن است که هر ی  از این فراز و فرودهای دعا
 دهد. او را در مسیر بندگی پرورش می

                                                           
 همان.. 1



 

 

 عبادت در سبک زندگی اسالمی

 چشم بیدار علی

 اشاره
د و داری در اساالم و تاأثیر آن بار رشا زناده با توجه به جایگاه واالی عبادت و شب

آنایم تاا پاس از بیاان مباالبی پیراماون اهمیات  بار هدر ایان مقالا ،سازندگی انسان
را بااا تأکیااد باار  هااایی از عبااادات امیرالمااؤمنین علاای داری، گوشااه زنااده شااب
 ههای ایشان بازگو کنیم تاا از یا  ساو در ساالگرد شاهادت آن اساو داری زنده  شب

ود، از سوی دیگر در ایان عصار بدیل آن حضرت یادآوری ش  بیفضیلت خوبان، این 
هیاهوی غفلت و دوری از خدا و رقابت بر سار دنیاا، تلنگاری بارای هشایاری و  پر

 بندگی و خلوت با پروردگار باشد. ،توجه هر چه بیشتر ما به سوی عبادت

 و  امیرالمؤمنین های پیامبر اکرم داری زنده . قرآن و شب1
دوم شب با نماز شب، تالوت قرآن،  هر نیمیعنی عبادت د ،داری زنده پرداختن به شب

فرصتی بسیار مغتنم برای خلوت با معباود و  ،دعا و مناجات، ذکر و سجده و استغفار
 پیوستن به اوست:
 گفددتی حددر ز  بآو  ددرا شددحم بدد  بدد د  ددم

 

 
 خه     ر که ود ق  دو بده د هد ف خردویدرا     

 

 د  ا   ح و     ب کاير گ ی  قصود دشد  
 

 
 1بو کده بد  د دردب ريویدرا     بوش  مبر ا بد  و  
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و   انسای دیریناه داشاته ،بر این اساآ مردان خدا با راز و نیاز شبانه و خلوت ساحر
و   طلبیاده های معنوی و مادی خود را در آن حاالت ملکوتی از پروردگاار می حاجت

 گوید: چنانکه حافظ می و هم ؛اند جسته به او تقرب می
 حدد نر  ددم گدد ی شددت د  کدده خددرد ددد بدده 

 

 

 1دآ   نددا د دد ا  ددب و و بد شددحما بددود     
 

خباب برخای از است که داری  زنده اهمیت شببیانگر  ،در قرآن کریمآیات متعددی 
است. خداوند متعال از همان آغااز ناگول وحای بار پیاامبر  به پیامبر اکرمنیگ آنها 
ل»ایشان را با خباب  ،اکرم مِّ زَّ َهااْلمو باه قیاام و « خاود پیچیاده! ای جامه به» 2:«یاَأیُّ

مسائله گویاای دهد کاه ایان  فرمان می ،احیای نیمی از شب با عبادت و تالوت قرآن
در ادای امار بسایار  دهد موفقیات پیاامبر و نشان میاست داری  زنده اهمیت شب

منوط به ارتباط مستمر و مستحکم شابانه باا خداوناد باوده  ،سنگین و خبیر رسالت
اد  شارط رسایدن پیاامبر اکارمآیاه دیگاری، است. در  باه مقاام محماود را ت هجا
ْدِبِهناِفَلًةَلَكَعسـی: »داری  بخشی از شب بیان کرده است زنده )شب ْیِلَفَتَهجَّ َأْنَوِمَناللَّ

وداً َكَمقامًاَمْحمو  ،شده که بار طباق تفاسایر  یعنی مقام ستایش ،مقام محمود 3«.َیْبَعَ َكَربُّ
باالترین مقام قابل تصور برای بشر است. این آیه نیاگ باه و  4ت امتهمان مقام شفاع

دهاد انساان باا  چارا کاه نشاان مای ؛داری بس است زنده تنهایی در بیان اهمیت شب
تواناد دسات  رساد کاه مای بلکه به مقاامی مای ؛یابد تنها نجات می  داری نه زنده شب

 دیگران را نیگ بگیرد و در نجات آنان واسبه شود.
ایمان آورد و در کناار آن  که پیش از همه به پیامبر اکرمگونه  انهم لمؤمنینامیرا

حضرت به نماز ایستاد، پیش از همه و از همان ایام نوجاوانی نیاگ باه نمااز شاب و 
ات نخساتین یمگمل که ی  سال بعد از آ هپایانی سور هداری برخاست. در آی زنده شب
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باه  ،ای از اصاحاب و طایفاه یامبر اکرماین حقیقت آمده است که پ ،1آن نازل شده
پوشااندند  عمل می هجام ،اوامر خداوند در آیات نخستین آن سوره مبنی بر قیام شبانه

 و بخش قابل توجهی از شب را ا که به طور متوسط نیمی از آن بود ا به عباادت بار
َأْدنی»خاستند:  می ومو َكَتقو َأنَّ َكَیْعَلمو َربَّ لو َِإنَّ ـِذیَنِمْنثو ِمـَنالَّ َوطاِئَتـة  َ ـهو لو َوثو ْیِلَوِنْصـَتهو يِاللَّ
نگدیا  باه دو  ،نادا  ای از کسانی که باا تو داند که تو و طایفه پروردگارت می» 2:«َمَعَك

سؤال این است که ایان طایفاه   حال .«خیگید می سوم و نصف و ی  سوم شب را بر
داری  زنده که در شاببل ؛اند ایمان آورده برتنها به پیام  نه ،که از همان ابتدای مبعث
اند؟ طبیعی است که چون این واقعه   چه کسانی بوده ،اند کرده هم با ایشان همراهی می
 ،گاردد مای علنی آن حضرت بااز و ایام دعوت سّری و غیر به ابتدای بعثت پیامبر

ایان طایفاه باه  عبااآ شمار باشد. در گگارشی از ابن تعداد این طایفه نیگ باید انگشت
عبااآ چناین آماده اسات:  و در خبار دیگار از ابان 3اند و ابوذر تفسیر شده علی
نماز گگارد و نخستین کسی که با او به نماز شاب  خدا نخستین کسی که با رسول»

 4.«بود علی ،برخاست
ناساپاآ، در وصاف انساان شاکرگگار و داناا    قرآن کریم پس از بیاان حاال انساان

ـهِ»فرماید:  می ـواَرْحَمـَةَربِّ َوَیْرجو ََ اآلِْفـَر ْیِلساِجدًاَوقاِئمًاَیْحَذرو آناَءاللَّ َوقاِنت  ْنهو ا یا]آ 5:َأمَّ
از  ؛ام، فرمانبردار استیه در طول شب با حال سجده و قکا آنی[  سی بهتر استکن یچن

مااراد از  امااام باااقر .«د دارد؟یااترسااد و بااه رحماات پروردگااارش ام آخاارت ماای
 0ت.در این آیه، نماز شب دانسته اساو قیام را  هانبرداری در ساعات شب یا سجدفرم

ناازل شاده  ایان آیاه در شاأن امیرالماؤمنین علای»  :آمده استدر تفسیر قمی نیگ 
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 1.«است

 های زندانِی خاک! . ناله۲

ف ب کال ی که از شیفتگان و ارادتمندان امیرالمؤمنین این توفیق را یافات کاه  ،بود ن و 
شبی در نگد آن حضرت بماند و حکایت آن شب امام را برای دیگران گاگارش کناد. 

 گوید:  باره می این وی در
و هار از  2خواناد پس همه شب را نماز می .ماندم شبی نگد امیرالمؤمنین علی

نگریست و قارآن  شد و به آسمان می چند گاهی ]از خانه یا اتاق خود[ خارج می
خاوابی یاا بیادار؟! گفاتم:  !شب به من گفت: ای نوفخواند. پس از آرامش  می

ْنَيا َو » م. فرمود:بین منین! با چشم شما را میؤبیدارم یا امیرالم اِهِديَن ِفلي اللدُّ ََّ وَبى ِلل ط 
َراَبَها ِفَراشًا َو َماَءَهلا ِط  وا اْْلَْ َ  ِبَساطًا َو ت  َخذ  ِذيَن اتَّ وَلِئَك الَّ

 
اِيِبيَن ِفي اآلِْخَرِة أ لْرآَن الرَّ يبلًا َو اْلق 

َيَم  ْنَيا َتْقِريضًا َعَللى ِمْنَهلاِج ِعيَسلى اْبلِن َملْر وا ِمَن الدُّ  ِ رِّ َعاَء ِشَعا ًا َو ق  ای » 3:«ِدَثا ًا َو الدُّ
 .نوف! خوشا به حال کسانی که دل از این دنیا گسساتند و باه آخارت دل بساتند

بساتر خاود و آباش را آنان کسانی هستند که زمین را زیرانداز خود و خاکش را 
زیارین خاود  هرویین خود و دعا را جاما هشربت خوشگوار خود و قرآن را جام

 .«اند از دنیا بریده شده عیسی بن مریم هاند و به شیو قرار داده

انسان را از توجه به آخرت و انس با عباادت پروردگاار و که آنچه بنا بر این روایت، 
های زودگاذر آن اسات. ایان  ستگی باه دنیاا و لاذتدلب ،دارد نیاز شبانه باز می و راز

در روایاات دیگار هام  های امیرالمؤمنین داری زنده حقیقت به همراه گگارش شب
ل   ؛بازگو شده است ش  ة ن ه  ر  م  ار بن ض  ر 

یکی از شیفتگان آن حضرت باود  یبرای مثال ض 
کان. ضارار که روزی بر معاویه وارد شد. معاویه به او گفت: علی را برایم توصایف 

خاود پافشااری کارد.  هولی معاویه بر خواست ،تقاضا کرد او را از این کار معاف بدارد
و هیبات  پیرایگای امیرالماؤمنین ض رار ابتدا مقداری از صامیمیت و محبات و بای

                                                           

 .343 ،3 ؛ جیالقمتفسیر علی بن ابراهیم قمی؛ . 1
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اما معاویه به این مقدار راضی نشد و گفات: او را  ؛ایشان سخن گفت و خاموش شد
 وباره گفت:بیشتر برایم توصیف کن. ضرار د

َقادِ  َهاِد َقِليَل الرُّ ِه َطِويَل السَّ ه  َعِلّيًا َكاَن َو اللَّ ْيِل َ َ ِحَم اللَّ ِه آَناَء اللَّ و ِكَتاَأ اللَّ هلا ِ   َيْتل  ْطلراَف النَّ
َ
 َو أ

وء  ِإَلْيِه ِبَعْبَرِتِه  ْهَجِتِه َو َيب  ِه ِبم  ود  ِللَّ خادا علای را رحمات کناد! باه خادا قسام  ...:َو َيج 
کتااب خادا را در لحظاات شاب و ، اش طوالنی و خاوابش انادک باود بیداری
کارد و باا  و خاون دلاش را در راه خادا نثاار مای کرد های روز تالوت می کناره

 گشت.  می اشکش به سوی او باز

 سپس در ادامه گفت:
ماناد و[ خاود را از ماا پوشایده  هایش نمی چون پادشاهان عال م در سراپرده ]هم 

کاارد و باارای خااود[  هااا ]ی  پااول[ را از مااا ]پنهااان نماای و همیااانداشاات  نماای
به دنبال تکیه به چیگهاای نارم نباود و چیگهاای زبار و سافت را  ،اندوخت نمی

 در ،دیدی هنگامی که در محارابش ایساتاده باود شمرد. کاش او را می خشن نمی
او  ،ناداش را افکنده بود و ستارگانش پنهان شاده بود تاریکی هکه شب پرد  حالی

لَل »محاسنش را به دست گرفته باود و  لِليِم   َيَتَمْلَملل  َتَمْلم  يِن   السَّ َِ َكلاَء اْلَجل : «َو َيْبِكلي ب 
شاخس انادوهگین  هپیچیاد و بساان گریا ای باه خاود مای چون مارگگیاده هم»
َِ َهْيَهلاَ  هَ » گفت: و می« گریست می ْق ْم ِإَليَّ َتَُّلوَّ

َ
َِ أ ِْ ْنَيا ِإَليَّ َتَعرَّ َا َحاَجلَة َ ْيَهلاَ  َيا د 

لوَنةِ   ُّ اِد َو خ  ََّ ِة الل َفِر َو ِقلَّ ْعِد السَّ مَّ َواوو َواوو ِلب  ِك َثََلثًا َا َ ْجَعَة ِلي َعَلْيِك ث  َبْنت 
َ
يلِق  ِلي ِفيِك أ ِر ََّ  :«ال

مارا باه  ای؟! هیهات! هیهات! ای یا مشتاق من شده آیا متعرض من شده !ای دنیا»
وای! وای! از  ام و بازگشتی بار تاو نادارم. طالقه کرده تو را سه ؛تو نیازی نیست

معاویاه گریسات و گفات: ضارار باس  .«درازی  سفر و کمی  توشه و سختی  راه
 1چنین بود. خدا ابوالحسن را رحمت کند. است. به خدا سوگند! علی این

قرآن و گفتگاو باا دنیاا و تارآ از  هداری طوالنی، تالوت شبان زنده خوابی و شب کم
یب آن، از اموری است که در این روایت به روشنی بازگو شاده اسات و کسای را فر

باه گوناه   به او رو کرده باشاد و او این چنین اینهای آن  سراغ نداریم که دنیا و زینت
اش کوچا  شامارد.  هاای فریبناده هاا و لاذت زیبایی ۀآنها پشت کند و دنیا را با هم
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چنان با پروردگار خاود اناس و  اعتنا باشد که آن بیچنین به دنیا  تواند  طبیعتاً کسی می
 نیاز شبانه داشته باشد. و راز
  اددم  ن  دديم خددردم  دد    ددم    

 

 د فتدم دد ددته بدد  د ددا دل  ددب  
 

  ددب آ دشددمدب  اددم  گدد   دشدد    
 

 دل  ب  حدمم شدما دا دشد       
 

 دشدد      دد    اددم   ددب  دد فته
 

   ددق دآ ددم  ه و ددن چ ددن  
 

 بدد یم کدده بدده قصددم دندد      قاتدده
 

 آیددردیم خدد   هشددم د ددر ی  دد 
 

 بدد با کدده چددو  ددن  بيددردب   د دد 
 

 گم ددر آدب ن دد یر آ ب و  ددم  ددم 
 

 دبد  ددرا کدده چددو  ددب بز دد  ر  
 

 دب و د ددودب بدده آیزدد ب   ددر    
 

 گدددوش  کانددد تم چدددو د ب  و ددد  
 

  سجر کونه   دوآش  در وش   
 

  نددد ق  ددد  ن  هنجدددم تددد  شدددي 
 

 1چ ی  بيردب  ادم خفتده یي ند     
 

 پذیرنا خستگی عابد. 3

 ،ناپذیر بود که در راه عشق معباود مجاهدی نستوه و عابدی خستگی ،امیرالمؤمنین
ای از مجاهادت و  ذره ،ها را به جاان خریاد و در راه بنادگی او ها و سختی رنج ههم

عبادت امام  هالبالغه ا دربار الحدید معتگلی  ا شارح نهج ابی  تالش فروگذار نکرد. ابن
 گوید:  می

آورد. مردم نماز شب و  دم بود و بیش از همه نماز و روزه به جا میعابدترین مر
را و برخاستن بارای نافلاه ]شاب[ را از او آموختناد. چاه گماان  مالزمت بر او

بری به مردی که محافظت بر ذکر خدایش به حدی بود که در لیلة الهریار در  می
 حاالی در ؛خواندبرایش پوستینی پهن کردند و بر آن نماز  ،میان دو صف کارزار

گذشت و از آن  افتاد و چپ و راست از کنار گوشش می رویش می هکه تیرها روب 
برنخاست. گمان تو چیست به مردی که  ،اش فارغ نشد هراسید و تا از وظیفه نمی

 2 زانوی شتر بود. هچون پین هم ،اش به سبب طول سجده پیشانی

ای  تنها با عبادت و مناجاات میاناه  هکسانی بودند که ن ،در همان زمان امیرالمؤمنین
                                                           

1. https://hawzah.net/fa/goharenab/View/16303 
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کردناد. زماانی اشاعث بان  بلکه حتی دیگران را هم بر این کار سرزنش می ؛نداشتند
قیس، آن منافق کوردل بر او وارد شد و آن حضرت را در حال نماز یافت. باا تعجاب 

کناد؟!  وقفه تالش مای آلود پرسید: آیا هم در شب و هم در روز بی و با زبانی سرزنش
 آن اشاعاری زیباا خواناد کاه مضامون ،از نماز فارغ شاد پس چون امیرالمؤمنین

باه کامیاابی و پیاروزی رسایدن سفارش به صبر و عاقبت خوش صبر بود که هماان 
 1است.

پیوسته به یاد خدا و مدح و ثنای او مترنم بود و هیچ چیاگ او را  زبان امیرالمؤمنین
 اماام صاادق .داشات تایش او بااز نمایکران پروردگار و س های بی از شکر نعمت

  اَن ك»فرمود: 
َ
. «الحمادّله باود بیشاترین کاالم علای» 2«:ّللهلِ د  ْم َج لْ اَ  ىوّ علل َلم  َكل ر  ثَ كْ أ
جایگااه خاصای  ،هم در درون خانه و هم در بیرون خاناه و مساجد امیرالمؤمنین

صاال  قارار اش را عبادتگااه )م های خاناه یکی از اتاق ،برای عبادت داشت و در منگل
چاون پیاامبر  آن حضارت هام 3ایساتاد. داده بود و در آخر شب در آنجا به نمااز مای

القاعده برای عباادات  که علی 4در مسجد جایگاه خاصی برای عبادت داشت اکرم
چون اعتکاف و نماز شب و جاگ آن در آنجاا باا خادای خاود خلاوت  هم یمستحب
 کرد. می

 گوید:  عروة بن زبیر می
نشسته بودیم که اعمال اهل بدر و بیعت رضاوان را یااد  خدا ولدر مسجد رس

دا ]از صحاب ر  َقللِّ اْلَقلْوِم َملاًا َو »[ گفات: خادا رساول هکردیم. ابود 
َ
ْم ِبَ ك  ْخِبلر 

 
 َا أ

َ
أ

                                                           
بر اندوه حرکت در وقات ساحر و »اشعار:  ه. ترجم553-555ص ؛تذکرة الخواص سبط بن جوزی؛ .1

صبر کن. عاجگ مشو و طلب آن تو را ملاول نساازد کاه  ،ان  حاجت در بامدادچون صاحب برای رفتن هم
ای دارد.  سرانجام پسندیده ،بین عجگ و آزردگی است. من دیدم و در ایام تجربه است که صبر هالکت ما

مگر اینکه به پیاروزی نائال  ،صبر را بر تن بپوشد هکم است کسی که به امید چیگی جدیت کند و جام
 .«شود می
 .307، ص2 ج ؛الریاض النضرة ی؛؛ محب الدین طبر339، ص5 ج ؛جواهر المبالب. دمشقی باعونی؛ 2
، 3 ج ؛المحاسانبرقای؛ احماد بان محماد ؛ 535ص ؛قارب اإلسانادحمیری؛ عبداّله بن جعفر . ر.ک: 3
 .353ص
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ِهْم اْجِتَهادًا ِفي اْلِعَباَدةِ  َشدِّ
َ
ْكَثِرِهْم َوَ عًا َو أ

َ
نم خبر ک آیا شما را از کسی از این قوم با»: «أ

 «تارین کوشاش در عباادت را داشات؟ که کمترین مال و بیشترین ورع و سخت

ای از اهل آن مجلس ]که حّب  . عده«طالب علی بن ابی»گفتند: او کیست؟ گفت: 

علی را در دل نداشتند[ با شنیدن این سخن ]چهره در هم کشایدند و[ از او روی 

ی   سخنی بر زبان راندی که  1م ر!برگرداندند. مردی از انصار نیگ به او گفت: ای ُعو 

ردا گفت: ای قوم! من آنچه را خود دیده  ،ام احدی با تو در آن موافقت نکرد. ابود 

بگوید. سپس داستانی از مناجاات و  ،گویم و هر ی  از شما هم آنچه را دیده می

کند که خود شاهد آن بوده است. پاس از  را بازگو می امیرالمؤمنین هشبان هگری

از اصاحاب  یا ن حاالی را بارای هایچ یبه خدا سوگند مان چنا»ید: گو آن می

 2«. دمیند امبریپ

 گرایی جامعه  اسالمینگرانی از واپس. 4

جمات شاده  از جمله عابدان خداترسی بود که در اطراف پیاامبر ،امیرالمؤمنین
گذراندند و وجودشان از خاوف و خشایت  بودند و شبانگاهان را به سجده و قیام می

نماز صبح را باه  امیرالمؤمنین»فرمود:  العابدین  لبریگ بود. امام زین ،ت حقحضر
نیگه باال آمد ]یعنای  ی  سر هجا آورد و در جای خود نشسته بود تا خورشید به انداز

 گاه به مردم رو کرد و فرمود: ی  سر نیگه بر دیوار مسجد افتاد[. آن هآفتاب به انداز

ْدَ كْ 
َ
ِه َلَقْد أ ْقَواماً َو اللَّ

َ
َ  أ

دًا َو ِقياماً »  جَّ ِهْم س  وَن ِلَربِّ َكلِبِهْم  3«َيِبيت  وَن َبْيَن ِجَباِهِهْم َو    َخاِلف  َكلََن  ي 
اِ  ِفي آَذاِنِهْم  ِفير  النَّ َجر   َِ وا َكَما َيِميد  الَُّّ ْم َماد  ه  ِعْنَده  ِكَر اللَّ وا َيلاِفِليَن  ِإَذا ذ  َما اْلَقلْوم  َبلات  نَّ

َ
: باه َكَ

اقوامی را درک کردم که شبانگاهان را برای پروردگارشاان در حاال  ،سوگند خدا
هاا و زانوهایشاان را پیااپی بار زماین  کردناد. پیشاانی سجده و قیام ساپری مای

هایشان بود. هنگامی که خدا نگدشاان  آتش در گوش هگویا صدای نعر ؛نهادند می

                                                           

 خدا رسول هق  از صحاب 23ر بن مال  انصاری )م لقب ابودردا بوده است. ابودردا عویم ،. عویمر1

 بوده است.
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یدند. ]اماا اماروز[ لرز درخت ]با وزش باد[ می هچون لرزش شاخ هم ،شد یاد می
 کنند. گویا این قوم شب را در غفلت سپری می

 در پایان فرمود:  امام سجاد
ِبَض » ى ق  اِحكًا َحتَّ َِ يَ  ِِ مَّ َقاَم َفَما    از جای برخاست و تاا  گاه امیرالمؤمنین آن» 1«:ث 

 .«هنگام قبض روح، کسی ایشان را خندان ندید

قادم  خداترآ بوده که در ایان راه ثابات سرآمد آن جمت ،بدون ش  امیرالمؤمنین
تدریج با شهادت یا مر  طبیعی به دیدار معبود شتافته بودند.   آنان به همانده بود و بقی
از این بود که چرا  ،آن امام راستین در واپسین روزهای حیات مبارکش هاندوه و شکو

گرایای  پاسچنین دچار وا این ،و غصب خالفت اسالمی پس از پیامبر اکرم هجامع
، در میاان و انحباط شده است که پس از گذشت دو سه دهاه از رحلات پیاامبر

 ،شاود و غفلات از یااد خادا های خداترسی یافت نمای چنان جمت مسلمانان دیگر آن
در  به حدی که حتی نفس مسیحایی امیرالمؤمنین ؛رایج در جامعه شده است هسک

مسالمانان را  ههای خفتا ست وجدانمدت نه چندان طوالنی  خالفت خویش نیگ نتوان
 برگرداند.  اسالمی را به همان دوران پیامبر هبیدار کند و جامع

صادر  هامروز ما نیگ وضعیت مشاابهی باا جامعا همتأسفانه باید اعتراف کنیم که جامع
جوانان خداترآ و جهادگر به وفاور یافات  ،چرا که در نسل اول انقالب ؛اسالم دارد

هاای بعادی  فانه پس از گذشت ی  دهه از انقالب، در میان نسلولی متأس ؛شدند می
هاای  هاا و تجماالت و لاذت برق و  خداترسی و ایمان و تقوا، جای خود را به زرق
 هرایاج در جامعا هساک ،های زودگذر آن زودگذر دنیا داد و حرص بر دنیا و خواسته

 امروز شد.
ش  اماروز  بود. بی میرالمؤمنینهای ا داری زنده ها و شب هایی از عبادت اینها گوشه
بهترین الگوی زندگی و بندگی برای هار  امیرالمؤمنین ،چون هر زمان دیگر نیگ هم

خواهند از قید بندگی دنیاا آزاد و رهاا باشاند و  یعنی کسانی که می ؛انسان آزاده است
 جگ به معبود حقیقی خویش دل نبندند.

                                                           
  نیگ نقل شده است. . مشابه این حکایت از امام باقر323، ص3 ج ؛ یلکافامحمد بن یعقوب کلینی؛  .1
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 های تقرب به خداراه

 اشاره
های تقرب  راه ،ه نسل جوانژوی به و از موضوعات جالب توجه برای عموم مردمیکی 

اما با توجه به مسایرهای  ؛است «سیر و سلوک الی اّله »به پروردگار یا به عبارت دیگر 
 بیات ین طریق، از کالم اهالالزم است برای پیمودن صحیح ا ،انحرافی در این راه

 بهره گرفت.
 به قول حافظ:

  نم م خضدم   دا   قه  د ا  محاه بم
 

 1بتمس دآ خهم گنمد دم  مظان   دش  
 

 ،«اقارب» ،«تقارب»هاایی مانناد  و جساتجوی واژه بیت با مراجعه به کلمات اهل
تقارب  هماانو سلوک الی اّله یا  توان به هفت راه برای سیر می «توسل»و« المتقربون»

 .به پروردگار رسید

 معرفت .1
هاای تقارب باه  برخی از راهباره در البالغهنهج 550در خببه نورانی  امیرالمؤمنین
يَملان  ِبلِه َو » فرماید: پروردگار می لْبَجاَنه  َو َتَعلاَلى اْْلِ لِه س  وَن ِإَلى اللَّ ل  َتَوسِّ َل ِبِه اْلم  ْفَضَل َما َتَوسَّ

َ
ِإنَّ أ

لوِلِه   ،توانند با آن به خدای سبحان نگدی  شوند ها می ای که انسان بهترین وسیله» 2«:ِبَرس 
َو َكِلَملة  »فرمایاد:  در ادامه میسپس . «و جهاد در راه خداست ایمان به خدا و پیامبر

                                                           

 .333  ص؛ دیوان حافظ؛ محمد حافظ شیرازی الدین شمس. 1
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َرة   َْ َها اْلِف نَّ ِِ ْخََلِص َف  «.بر اساآ فبرت انسانی است ،یکتا دانستن خدا و» 1«:اْْلِ

 بن جعفر یاز امام موس یداستان

داستان زیباایی در ایان زمیناه نقال  ،رشادالاو شیخ مفید در  یکافالمرحوم کلینی در 
 اند: نموده

از عابادترین  کاه پسرعمویی داشتم به نام حسان بان عباداّله  گوید: شخصی می
جادیتی کاه در  به دلیل تاالش و .خلیفه از او پروا داشت و مردم زمانه خود بود

نماود و  موعظه مای گاهی خلیفه را با کلماتی تند، ،داد یدینداری از خود نشان م
روزی امام  .کرد خلیفه هم او را تحمل میو کرد منکر می به معروف و نهی از امر

 و روشی کاه تاو داری ماورد عالقاه» به او فرمود: او را در مسجد دید، کاظم
شکل تاو ایان اسات کاه از معرفات باه دور متنها . موجب خوشحالی من است

 اماام معرفات چیسات؟: به امام عرض کارد «.معرفت را به دست آور تی،هس
 «.بارو و از راه احادیاث فهام را باه دسات آور؛ فهم دین از راه حدیث» فرمود:
باه مان  ،البته آنچه آموختی؛ مدینه یاز فقها» فرمود: امام از چه کسی؟پرسید: 

برو »ار دیگر فرمود: های او را باطل دانست و ب تمام آموخته امام 2«.عرضه کن
من در پیشگاه پروردگاار احتجااج   . به امام عرض کرد:«فهم دین را به دست آور

 مارا باه معرفات راهنماایی کنیاد. ؛خواهم کرد که شما راه را به من نشان ندادید
راه حقیقی را باه وی نشاان داد  ،پس از ایجاد عبش در وی اینجا بود که امام

را بارای او باازگو  پیامبررحلت حوادث بعد از  و و حقانیت امیرالمؤمنین
را ی  به ی  تا زمان خود بیاان کارد و  و جانشینی امامان بعد از پیامبرنمود 

درخواست معجگه کرد و  از امام. او سپس از امامت خود برای او سخن گفت
  3 .ای به او نشان داد معجگه ،امام

                                                           
 . همان.1
خواست ابتدا در این شاخس عباش  اما گویا می دانست، مدینه را بر حق نمی یفقها اماماگرچه  .2

 برای اینکه او در گمراهی گرفتار نشود، وکند و سپس او را هدایت  ،را ایجاد بیت پیدا کردن راه اهل
 به من عرضه کن. ،مدینه آموختی یهاآنچه از فق :فرمود
؛ 332ص ،3ج ؛ رشاادالا؛ محمد بان محماد مفیاد؛ 213ص  ،5؛ ج یکافالمحمد بن یعقوب کلینی؛  .3
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تقارب باه  سالوک و و م اول در راه سایرقد شود، از این داستان به خوبی استفاده می
 رسد.  بدون معرفت، به جایی نمیانسان معرفت است و  پروردگار،

 کردن راه   دایپ یبر تعقل برا دیکأ ت

کید فراوانی شده أعقل تگیری از  به بهره برای دریافت راه صحیح، در قرآن و روایات،
ا»گوید:  می قرآن کریم از زبان اهل دوزخ است.  ُ افـيَأصـحاِبَلوکو  ُ ماکو َأوَنعِقلو َنسَمعو
عیرِ  «.در میان دوزخیان نبودیم ،کردیم اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می»1«:السَّ

سای و شاش حادیث در بار گیرناده  ،«کتاب العقل و الجهل» یکافالاولین کتاب در 
ناخت شا ، در بااب«کتااب الحجاه»و دومین کتاب آن گیری از آن  درباره عقل و بهره

تارین راه بارای تقارب باه  آن است که مهاممسئله بیانگر این  های الهی است. حجت
با به کاار اناداختن عقال و اندیشاه  ،های الهی معرفت پروردگار و حجت ،پروردگار
 کنیم. میدر اینجا به چند حدیث در این زمینه اشاره  .است
 در روایتی آمده است: الف(
ْثَنى َقْوٌم ِبَجْضَرتِ »

َ
لو   َعَلى  ِه َو أ

ى  َ ج  لِه   َحتَّ لوٌ  اللَّ ٌَ َ س  ٌِ اْلَخْيلِر َفَقلا وا َجِميَ  ِخَصا َكْيلَف َعْقلل   َذَكر 
َنا  ل 

َ
ْصلَناِف اْلَخْيلِر َتْسلَ

َ
َ  َعْنله  ِباْجِتَهلاِدِو ِفلي اْلِعَبلاَدِة َو أ ْخِبلر  ِه ن  وٌَ اللَّ وا َيا َ س  ل؟ َفَقال  ج  َعلْن َعْقِللِه الرَّ

 ٌَ َ َجاِ  َو ِإنَّ ا َفَقا َما َيْرَتِفل   اْلِعَبلاد  َيلدًا ِفلي اللدَّ وِ  اْلَفاِجِر َو ِإنَّ ج  ْعَظَم ِمْن ف 
َ
ْمِقِه أ ِصيب  ِبج  ْْلَْحَمَق ي 

لوِلِهْم  ق  ِهلْم َعَللى َقلْدِ  ع  ْلَفى ِمْن َ بِّ َُّ وَن ال 2«:َيَنال 
شخصای را  گروهای در محضار پیاامبر» 

فرماود: عقال آن مارد  پیاامبر .ردنادهای نی  او یااد ک از همه خصلت و ستودند
هاای او  چگونه است؟ گفتند: ای پیامبر! ما از کوشش او برای عبادت و دیگار خاوبی

فرمود: مارد احماق باه  پیامبر پرسی؟ او از ما میعقل گوییم و تو درباره  سخن می
. خداوناد گردد میبیش از انسان گناهکار به گناه و نابکاری آلوده  سبب حماقت خود،

برد، و بر ایان اسااآ  ها باال می ردای قیامت، مقام بندگان را به مقدار عقل و خرد آنف
 .«شوند به قرب خداوند نایل می

هاایی کاه  ضربه ؛بینیمبجهان امروز توانیم به خوبی در  میرا  کالم پیامبراین شاهد 
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اتاب از باه مر ،زنناد به دین می ها به دلیل فهم غیر صحیحی که از دین دارند، یریفتک
 دیگران بیشتر است.

 فرماید:  می البالغهنهجدر  امیرالمؤمنین ب(
ْمق» ْكَبَر اْلَفْقِر اْلج 

َ
ْيَنى اْلِغَنى اْلَعْقل  َو أ

َ
تارین  عقال و باگر  ،نیازی ارزشمندترین بی» 1«:ِإنَّ أ
 .«خردی است بی ،فقر
ٌَ اِ »فرموده است:  امام باقر ج(

ِِ وا َمَنا لا َو َفْهِمِهلْم ِشليَعِتَنا ِع   ْعِرف  ْنلَدَنا َعَللى َقلْدِ  ِ َواَيلِتِهْم َعنَّ
ا کنناد و فهمای کاه از  جایگاه شیعیان ما را به اندازه روایتی که از ماا نقال مای» 2«:ِمنَّ

 .«بشناسید ،کلمات ما دارند
آوری احادیاث  محدثین بگرگای مانناد مرحاوم کلینای باه جماتاز همین روست که 

 ةمرآبا تألیف کتاب  ،چون عالمه مجلسی بگرگانی هم و گمارند همت می بیت اهل
 پردازد. به شرح و فهم روایات می العقول
 :  فرمود کهاست روایت شده  از امیرالمؤمنین یکافالکتاب در  د(
يل  َعَلى آَدَم » ِِ َرَ  َواِحلَدًة ِملْن َثلََلثو  َهَبَط َجْبَر َخيِّ

 
ْن أ

َ
ِمْر   أ

 
ي أ ٌَ َيا آَدم  ِإنِّ ْخَتْرَهلا َو َدِ  اْثَنَتلْيِن َفا  َفَقا

ٌَ آَدم   ين  َفَقلا ٌَ اْلَعْقل  َو اْلَجَياء  َو الدِّ ََلث  َفَقا يل  َو َما الثَّ ِِ ٌَ َله  آَدم  َيا َجْبَر لي َقلِد اْخَتلْر   اْلَعْقلَل  َفَقا ِإنِّ
يِن اْنَصِرَفا َو َدَعاو يل  ِلْلَجَياِء َو الدِّ ِِ ٌَ َجْبَر ُ  َكلانَفَقاا َيا َجْب   َفَقا وَن َمَ  اْلَعْقِل َحْيل ْن َنك 

َ
ِمْرَنا أ

 
ا أ يل  ِإنَّ ِِ  3«:َر

فرود آمد و گفت: ای آدم به مان فرماان رسایده اسات کاه از تاو  جبرئیل بر آدم»
تاای دیگار را  پاس یکای را برگاگین و دو؛ بخواهم تا یکی از سه چیاگ را برگگینای

 ،خارد -5 برئیال فرماود:به جبرئیل گفت: آن سه کدامند؟ ج حضرت آدم :واگذار
گاه جبرئیال باه حیااء و  آن. گگینم گفت: من خرد را بر می آدم. دین -2 و حیا -3

باه ماا  آنها گفتناد: ای جبرئیال! را به حال خود واگذارید! دین گفت: دور شوید و او
 .«با آن باشیم ،فرمان داده شده است که هر جا عقل باشد

و  یکافالکتاب نقل شده و مرحوم کلینی در  داستان معروفی که از امام صادق (هل
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 در این زمینه است.گواه روشنی  ،آورده است یمالألاشیخ صدوق در 
َ  ِْلَِبي» ْل ِه  ق  ََلٌن َعْبِداللَّ ٌَ   َو َفْضلِلِه   َو ِديِنِه   ِعَباَدِتِه   ِمْن   : ف  َ    : َكْيلفَكلَذا َو َكلَذاَ َفَقلا ْلل ؟ ق  له  :  َعْقل 

 ٌَ ْدِ يَ َفَقا
َ
َواَأ َعلىَاأ يَرةو ِملْن   : ِإنَّ الثَّ َِ َه ِفي َج د  اللَّ يَل َكاَن َيْعب  ِِ ًَل ِمْن َبِني ِإْسَرا َقْدِ  اْلَعْقِل؛ ِإنَّ َ ج 

َكِة مَ  ِِ َجِرَ َظاِهَرِة  اْلَماِءَ َو ِإنَّ َمَلَكًا ِمَن اْلَمََل ِر اْلَبْجِرَ َخْضَراَءَ َنِضَرةو َ َكِثيَرِة الَُّّ ِِ ا ََ َ رَّ بِ َج : َيلا َ أِّ ٌَ ِهَ َفَقا
ه  َتَعالى َ او  اللَّ

َ
ِ ِني َثَواَأ َعْبِدَ  هَذاَ َفَ

َ
ه    أ له  َتَعلالى   ذِلَكَ َفاْسلَتَقلَّ ْوَحى اللَّ

َ
َ َفلَ َ   اْلَمَللك  ِن اْصلَجْبه 

َ
ِإَلْيلِه أ

 ٌَ ؟ َقا ََ ْن
َ
: َمْن أ ٌَ َله  وَ ِة  ِإْنِسيَ  َفَقا َتاو  اْلَمَلك  ِفي ص 

َ
َنا َ   َفَ

َ
َك ِفلي هلَذا : أ َك و ِعَباَدت  ٌل َعاِبٌد َبَلَغِني َمَكان  ج 

َك  َتْيت 
َ
ٌو َو   اْلَمَكاِنَ َفَ َِ : ِإنَّ َمَكاَنلَك َلَنل ٌَ َله  اْلَمَلك  َ َقا َِ ْصَب

َ
ا أ َه َمَعَكَ َفَكاَن َمَعه  َيْوَمه  ذِلَكَ َفَلمَّ َد اللَّ  ِْلَْعب 

ٌَ َله   ِ  ِإاَّ ِلْلِعَباَدِةَ َفَقا َنلا َبِهيَملٌةَ  َما َيْصل  : َللْيَس ِلَربِّ ٌَ َو؟ َقلا : َو َما ه  ٌَ َله  : ِإنَّ ِلَمَكاِنَنا هَذا َعْيبًاَ َفَقا اْلَعاِبد 
ٌَ َلله    َفَلْو َكاَن َله  ِحَماٌ  َ َعْيَناو   َ َفَقلا نَّ هلَذا اْلَجُِّليَ  َيِضلي   ِ ؛ َفِِ ِِ لَك    ِفي هَذا الَمْو : َو َملا ِلَربِّ اْلَمَللك 

له  َتَعلالىِحَماٌ ؟ فَ  ْوَحى اللَّ
َ
: َلْو َكاَن َله  ِحَماٌ  َما َكاَن َيِضي   ِمْثل  هَذا اْلَجُِّيِ َ َفَ ٌَ َملا   َقا ِإَللى اْلَمَللِك: ِإنَّ

ه   ِثيب 
 
از عباادت و دیان و فضال  گوید: نگد اماام صاادق روای می» 1:«َقْدِ  َعْقِلِه   َعلى   أ

فرمود: پاداش  دانم! نمی گفتم: ت؟شخصی سخن گفتم، امام پرسید: عقل او چگونه اس
که در جگیاره را بیان کرد اسرائیل  امام داستان مردی از بنیسپس  به اندازه عقل است.
ای از خداوند درخواست کرد کاه پااداش عباادات ایان  فرشته. به عبادت مشغول بود

شاته اما آن پاداش باه نظار فر ؛مرد عابد را به وی نشان دهد و خداوند به او نشان داد
فرشاته در چهاره یا  . نشاین بااش خداوند به فرشته وحی کرد که با او هم. کم آمد

عاباد  منبقه سرسبگ بارای عباادت مناساب اسات. :انسان به نگد او آمد و به او گفت
آن حیاوان را  ،اگر داشات. ی نداردیاینکه خدا چهارپا ،ولی عیبی دارد و آن :پاسخ داد

خداوند باه آن فرشاته وحای  زارها ضایت نشود. علف تا این بردیم در اینجا به چرا می
 .«دهم به او پاداش می ،کرد که به اندازه عقلش

ًَل ِمَن  َسِمَ  »روایت دیگری آمده است: در  (و ٌَ َنلْوٌم َعَللى   َ ج   َفَقلا
 
لد  َو َيْقلَرأ ِة َيَتَهجَّ وِ يَّ اْلَجر 

شنید که ماردی از حرویاان )خاوارج   علی امام» 2«:[ ِفي َشك   َيِقينو َخْيٌر ِمْن َصََلةو ]َعَلى
خاواب باا  حضرت فرمود: داری مشغول است، زنده به عبادت و خواندن قرآن و شب

 .«بهتر است از نماز با ش  ،یقین
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 انجام واجبات . ۲
و تقّاارب بااه پروردگااار در کااالم  ساالوک الاای اّله  و دومااین راهاای کااه باارای ساایر

حضارت . انجام واجبات اسات آمده است، غهالبال نهج 550در خببه  امیرالمؤمنین
له  ِذْ َوة    َسلِبيِلِه   َو اْلِجَهلاد  ِفلي» :کناد آن را قلّه بلند اسالم معرفای مای ،به جهادبا اشاره  نَّ ِِ َف
ْسلََلم  :کناد آن را حقیقت دین و آیین معرفی مای به اقامه نماز اشاره کرده وسپس «. اْْلِ

َها » نَّ ِِ ََلِة َف ةَو ِإَقام  الصَّ پرداخت زکات را به عناوان یا  فریضاه واجاب بیاان آنگاه «. اْلِملَّ
يَضلٌة َواِجَبلة»کرده:  َها َفِر نَّ ِِ َكاِة َف ََّ و روزه مااه رمضاان را ساپری از عاذاب الهای « َو ِإيَتاء  ال
ٌة ِمَن اْلِعَقلاأ»: داند می نَّ ه  ج  نَّ ِِ ه عناوان بحج و عمره سپس با معرفی «. َو َصْوم  َشْهِر َ َمَضاَن َف
َملا »: گناهکااران ناز بین رفتن فقر و پاک شد ای برای هوسیل ه  نَّ ِِ و  َف َِ َو اْعِتَملا   َو َحلجُّ اْلَبْيل

ْنب معرفای صله رحم را وسیلۀ فگونی در ماال و طاول عمار ، «َيْنِفَياِن اْلَفْقَر َو َيْرَحَضاِن اللذَّ
ها َمْثراٌة ِفى »کرده است:  ِحِم َفِانَّ ٌة ِفى اْلَجِل َو ِصَلة  الرَّ

َ
َ َو َمْنَسَ ٌِ  1«اْلما

َأ » که خداوند متعال فرماود: کند روایت می خدا از رسولنیگ  امام صادق َملا َتَقلرَّ
َ  َعَلْيلِه  ِْ ا اْفَتَر َحبَّ ِإَليَّ ِممَّ

َ
ای باه مان تقاّرب پیادا نکارده  هیچ بنده» 2«:ِإَليَّ َعْبِدي ِبَُّيْءو أ

 .«ز انجام واجبات باشدتر ا است با چیگی که نگد من محبوب
نماز را وسایله تقاّرب باه پروردگاار معرفای کارده و  هالبالغ در نهج امیرالمؤمنین

وا ِمْنَها» فرماید: می وا َعَلْيَها َو اْسَتْكِثر  ََلِة َو َحاِفظ  ْمَر الصَّ
َ
وا أ وا ِبَها  َتَعاَهد  ب  امر نمااز را باه » 3«:َو َتَقرَّ

زیاد نماز بخوانید و با نماز خود را به خادا نگدیا   ؛و آن را حفظ کنید عهده بگیرید
 .«کنید

کاه او در  اناد معرفای کردهحاالتی را ترین حالت بنده باه پروردگاار  نگدی  ،روایات
قولویاه  ابان تاکامل الگیاار ،کافیالکتاب در  د.نک سجده با خدای خود راز و نیاز می

 روایات شیخ صدوق از امام صادق ،ثواب العمال و ا لف قیه الی حُضرُه م ن کتابُ  ،قمی
لَو َسلاِجٌد »کرده است کاه حضارت فرماود:  لِه تعلالى َو ه  لون  َاْلَعْبلد  ِإَللى َاللَّ ْقلَرأ  َملا َيك 

َ
 4«:أ
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 سپس اماام«. حالت سجدۀ او است ،ترین حالتی که بنده به پروردگار دارد نگدی »
ْدَواْسَو» فرماید: که خداوند می به این آیه قرآن اشاره فرمود ساجده کان و » 1:«اْقَتِرْبجو

 .«به خدا تقّرب جوی
 اگار انجاام دهناد کاه هشدار می منانؤانجام واجبات تا آنجا اهمیت دارد که امیرم

َا » :موجب تقّرب انسان به خداوناد نخواهاد شاد ،مستحبات به واجبات زیان رساند
  ْ رَّ َِ َ

َواِفِل ِإَذا أ ْرَبَة ِبالنَّ ِِض  ق   2«.ِباْلَفَرا

 خدمت به مردم  .3

سومین راه تقرب به پروردگاار را خادمت  ،البالغه نهج 550در خببه  امیرالمؤمنین
َها َتِقي َمَصاِ َ  اْلَهلَواِن » فرماید: و میدانسته به مردم  نَّ ِِ وِف َف ِِ   اْلَمْعر  و نیکوکااری و »«: َو َصَنا

 «.دکن حفظ میذلت و خواری ابتالی به آدمی را از  خدمت به مردم،
وسایلۀ ناابودی گناهاان و صادقۀ آشاکار را وسایلۀ نیاگ آن حضرت صدقۀ پنهانی را 

لر   َو َصلَدَقة  » فرماید: و می داند های ناگهانی و زشت می جلوگیری از مر  َكِفّ َهلا ت  َنّ ِِ لِرّ َف الِسّ
يَئَه َو َصَدقَ  َِ وء ة  َاْلَخ َها َتدَف   ِميَتَة الس ّ َنّ ِِ  3«.َاْلَعََلِنَيِة َف

پیمودن کمااالت و چگونگی در موضوع برکات خدمت به مردم  بیت اهلکلمات 
 گنجاد.است و در ایان مختصار نمایزیاد بسیار به این وسیله، ن رفتن گناهان بیو از 

وِأ اْلِعَظلاِم ِإَياَثلة  » فرماید: می البالغه نهج 34حکمت در  امیرالمؤمنین ن  لاَ اِ  اللذُّ ِمْن َكفَّ
وِفَ َو  نْ  اْلَمْله  وِأ التَّ به فریاد مردم رسایدن و آرام  ،از کفّاره گناهان بگر » «:ِفيس  َعِن اْلَمْكر 

 .«دیدگان است کردن مصیبت
وسایلۀ تقاّرب باه  ،چنین آن حضرت در نامۀ معاروف باه عهدناماه مالا  اشاتر هم

و  سالمندان دانستهو یتیمان نیازمندان،های  حقوق و نیازمندیپروردگار را رسیدگی به 
ْم »د: فرمای می َعه  ِِ ِعِهْم َمَوا ِْ ِصِهْم َو َو ِه ِبَتَخلُّ ْأ ِإَلى اللَّ ْقَواِتِهْم   ِفي  َفَتَقرَّ

َ
وِقِهم  أ ق   4«.َو ح 
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ْدَخلَل » :آمده استنیگ  خدا از رسول یدر روایت
َ
ََّ َو َجلَّ ِإَذا أ ِه َع ون  اْلَعْبد  ِإَلى اللَّ ْقَرأ  َما َيك 

َ
  أ

ْؤ   َقْلِب   َعَلى ِخيِه اْلم 
َ
ةأ  ،ترین حاالتی که بنده به خادای عگوجال دارد ز نگدی ا»1«:ِمِن َمَسلرَّ

 .«من خود را شاد گرداندؤزمانی است که قلب برادر م

 دوری از گناه  .4

َأ ِإَلليَّ »چنین آمده است:  فرمود: در مناجات خداوند با موسی امام صادق َما َتَقلرَّ
وَن ِبِمْثِل اْلَوَ ِ  َعْن مَ  ب  َتَقرِّ به چیگی مانند  ،ای به من تقّرب پیدا نکرد هیچ بنده» 2«:َجلاِ ِمياْلم 

 «.دوری از گناهان

به شخصی کاه  دوری از گناه تا آنجا اهمیت دارد که امام باقر بیت در نگاه اهل
چاه : »فرماود ،ولی مقیّد به دوری از حرام باود ،دانست خود را دارای اعمال کمی می
    3«.نگه داشتن شکم و دامن از حرامتالش و کوششی باالتر از پاک 

 و برائت از دشمنان بیت محبت به اهل .5

را سید و سرور وسائل تقاّرب الهای  محبت خویش و امیرالمؤمنین ،پیامبر خدا
ِهْم » فرمود: ، وبیان وَن ِمْن َطاَعِة َ بِّ ب  َتَقرِّ َأ ِبِه اْلم  د  َما َتَقرَّ بُّ َعِلى  َسيِّ ى َو ح  بِّ  4«.ح 
شااگرد  مفّسر قارآن و ،عباآ داستان آخرین لحظات زندگانی ابن االثرةکفایکتاب  در

لمَّ ِاّنلي » آمده است که لحظاتی قبال از جاان دادن گفات: ارزشمند امیرالمؤمنین َالّله 
خدایا با والیت علای بان ابیبالاب باه ساوی تاو » 5«:أ  ِاَلْيَک بواَيِة َعليِّ بِن ابيَالبَاَتَقرَّ 

 «.مجوی تقرب می
تقارب  رآنان باه پروردگااو برائت دشمنان  بیت والیت اهلبا  ،زیارت عاشورا در
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أ  »جوییم:  می َتَقرَّ
َ
ِه   ِإَلى  أ َم   اللَّ ْم   ث  ْم   ِإَلْيك  َوااِتك  م  ِبم  ك  ِِ ْعَدا

َ
ْم َو اْلَبَراَءِة ِمْن أ ك  َوااِة َوِليِّ  1«.َو م 

 کسب فضائل اخالقی و ترک رذائل اخالقی  .6

کسب فضائل اخالقی و کنار گذاشاتن  ،نیکی به والدین ،های تقرب الهی بهترین راهاز 
ْفَضلل  » فرماید: میآمده که  امام موسی بن جعفراز در روایتی  رذائل اخالقی است.

َ
أ

ََلة  َو ِبرُّ اْلَواِلَديِن َما يَ  ِه َبْعَد اْلَمْعِرَفِة ِبِه الصَّ أ  ِبِه اْلَعْبد  ِإَلى اللَّ ْجِب  َتَقرَّ 2«.َو َتْر   اْلَجَسِد َو اْلع 
چناین  هام 

تارین بنادگان باه  نگدیا  ،باشاند کسانی را که دارای فضائل اخالقی میآن حضرت 
نیگ داشتن اخالق نیکاو را وسایله  در روایتی از امام سجاد .ستپروردگار شمرده ا

ك  »تقرب به خدا دانسته است:  ْوَسع 
َ
ِه أ ْم الى َاللَّ ْقَرَبك 

َ
قاً ِإنَّ أ ل   3«.ْم خ 

 انجام مستحبات .7

  روایت کرده است که خداوند فرمود: خدا رسول
ِذي َيْسَم   ِبِه َو » َ  َسْمَعه  َالَّ ْن ه  ك  ْحَبْبت 

َ
َذا أ ِِ ه  َف ِحبَّ

 
ى أ اِفَلِة َحتَّ أ  ِإَليَّ ِبالنَّ ه  َلَيَتَقرَّ ْبِصلر  ِبلِه َو ِإنَّ لِذي ي  َبَصَرو  َالَّ

ِذي يَ  ه  ِلَساَنه  َالَّ ْيت  ََ ْع
َ
َلِني أ

َ
ه  َو ِإْن َسَ َجْبت 

َ
َِ   ِبَها ِإْن َدَعاِني أ ِتي َيْب ق  ِبِه َو َيَدو  َالَّ َِ به وسایله  بنده» 4«:ْن

هنگامی که محبوب مان  .دارم جوید تا آنجا که او را دوست می نافله به من تقرب می
کاه مارا  هنگاامی من گوش او و چشم او و زبان او و دست او خواهم شاد. گردید،
 .«به او عبا خواهم کرد ،کنم و هنگامی که درخواستی کند اجابتش می ،بخواند

های تقرب به پروردگار ذکر  از راهنیگ مناجات در دل شب و گریه از خوف پروردگار 
 :  فرمود پیامبر خدا شده است.

ْيِل اآلِخِرَ» أُّ ِمَن الَعْبِد ِفي َجْوِف اللَّ ون  الرَّ ْقَرأ  َما َيك 
َ
لَه ِفلي  أ ر  اللَّ لْن َيلْذك  لوَن ِممَّ ْن َتك 

َ
ََ أ ْع ََ ْن اْسَت ِِ َف

ْن  اَعِة َفك  . در دل شب اسات ،اش دارد ترین حالتی که خداوند به بنده نگدی » 5«:ِتْلَك السَّ
 .«کنند از کسانی باش که در این ساعت خدا را یاد می ،توانی اگر می
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َكلاِء  !ىوَس ا م  يَ »: شیخ صدوق آمده است ثواب االعمالدر  لوَن ِبِمْثلِل اْلب  ب  َتَقرِّ أ  ِإَليَّ اْلم  َما َيَتَقرَّ
1«:ِمْن َخَُّْيِتي

تار  باه مان نگدیا  هیچ کس به اندازه گریه از خوف مان،! ای موسی» 
 .«نشد

 

 

                                                           
 .573ص  ؛ثواب األعمال و عقاب األعمال صدوق؛شیخ . 1



 

 

 
 و اعمال آن شب قدرفضیلت 

 
 
 
 

الّلهفرحزاداالسالموالمسلمینحبیبحجت
 





 

 

 

 فضیلت شب قدر و اعمال آن

 اشاره
وا ِإَلى» :ل رسول اّله قا وب  ِه   َو ت  م  ِمْن   اللَّ وِبك  ن   از گناهاان خاود باه ساوی خادا توباه»1:« ذ 

و روایاتی که در ایان زمیناه وجاود دارد،  بیت بنا بر سیره اهلسوم  و  شب بیست
ها بیشاتر  شب از بقیه شباین شب قدر است؛ چون اعمال  ،به احتمال قریب به یقین

هام  ،شابدر ایان این بود کاه  و حضرت زهرا امامان ،پیامبرسیره  .است
کردناد.  خود و هم اهل خانه را برای بیدار ماندن و احیاء و مراسم شب قدر آماده مای

سوم در بستر بیماری بود؛ ولی باه غالماانش فرماود:  و  ستیدر شب ب امام صادق
اماه احیااء را برگاگار و با حالت مریضی آن شب در مساجد برن «مرا به مسجد ببرید»

   2کرد.

 سفارش به خواندن سوره عنکبوت 

: ه اساتفرمود ه وبه خواندن سوره عنکبوت و روم سفارش کرد بسیار امام صادق
وِ  » وَ َة اْلَعْنَكب   س 

َ
َبلا   َمْن َقَرأ

َ
لِه َيلا أ َو َو اللَّ يَن َفه  وِم ِفي َشْهِر َ َمَضاَن َلْيَلَة َثََلَثةو َو ِعُِّْر لدو ِملْن َو الرُّ َجمَّ م 

ه  َعَليَّ ِفي َيِميِنلي ِإْثملًا َو ِإنَّ لِ  َب اللَّ ْن َيْكت 
َ
َخاف  أ

َ
َبدًا َو َا أ

َ
ْسَتْثِني ِفيِه أ

َ
ِة َا أ ْهِل اْلَجنَّ

َ
لوَ َتْيِن أ َهلاَتْيِن السُّ
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ِه َمَكاناً  هر کاه ساوره عنکباوت و روم را در شاب بیسات و ساوم رمضاان » 1«:ِمَن اللَّ
دا سوگند که او اهل بهشت است و هرگاگ کسای را از ایان ساخن تالوت کند، به خ

کنم و ترآ آن ندارم که خداوند بر سوگند من گناهی بنویسد و به راساتی،  استثنا نمی
غیار اماام کسای این تعبیر محکم را  «.این دو سوره در نظر خدا جایگاهی بلند دارند

قسام خاورده و  قاماام صااداسات کاه یان ماورد افقاط در  .تواند بیان کند نمی
چون ایان دو ترآ آن را ندارم که خداوند بر سوگندم، گناهی بنویسد؛ که  :فرماید می

 مهمی دارند.بسیار سوره پیش خدا مکان و منگلت 

 عمل در ماه رمضان  نیتوبه، بهتر 

از  اسات.توبه و اساتغفار خاالس از اعماال گذشاته  ی قدر،ها بهترین اعمال در شب
توبه و بازگشات باه ساوی درباره ماه مبارک رمضان،  خدا جمله سفارهای پیامبر

اس  »خداست:  َها النَّ يُّ
َ
ْم   ِإنَّ   أ َسك  ْنف 

َ
ْم   أ ْعَماِلك 

َ
وَنٌة ِبَ م  َمْره  وَها ِباْسِتْغَفاِ ك  فُّ هاای شاما در  جاان 2«.  َفك 

قلب انساان را  ؛ها را سنگین کرده جان ،اعمال ناشایست اگرو اعمال شماست. چه بس
 ،اساتغفار و توباه اسات.حجاب و ظلمت و تاریکی ایجااد کارده و برای انسان  سیاه
اش را گام  فرض کنید کسی که در بیابانی همه توشههاست.   یها و بد کننده زشتی پاک

یاباد،  شاود کاه نجاات می شنود و امیدوار می ای را می کرده باشد، وقتی صدای قافله
اش بیشتر از ایان  دا از توبه کردن بندهشود؟ خ چقدر از شنیدن این صدا خوشحال می

ه  اَ »خدا فرمود:  رسولشود.  خوشحال می َشدُّ َفَرحلًا ِبَتْوَبلِة َعْبلِدوِ   للَّ
َ
لْؤِمن  أ خادای  3؛...« اْلم 

کسی که در میاان بیاباان، زاد تا خشنود خواهد شد بیشتر  اش بندهمتعال از توبه کردن 
امیدی کامل  ده مردن و جان دادن شده و در نااش را گم کرده و تنها مانده، آما و توشه

 به گوشش برسد.  است، دهنده ای که نجات صدای قافلهناگهان قرار گرفته، 

 ا، رمز اجابت دعبیت توسل به اهل

رسیدن به کماالت و مقاصد، خود ما هستیم؛ و گر نه خادای  تفرمود: مان امام باقر
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ةِ   اْلَفْضِل   َم َيا َداِِ »: متعال، لبف و عنایتش دائم است يَّ  «کن فیکاون»خگائن خدا  1«.َعَلى اْلَبِر
نقاس و کمباودی در خادایی خادای متعاال  .است و هر چه اراده کند، خواهد باود

باا  و او را صدا بگناد  دوست دارد بنده .بخشنده استو دهنده روزی نیست. خداوند 
 .او مناجات کند

ه  » ی آمده است:در روایت ا و   ه  َيا اللَّ   َيا اللَّ لَك   ِقيلَل   َعَُّْر َمرَّ ْيلَك َملا َحاَجت  اگار کسای ده  2.«َلله  َلبَّ
خاواهی؟ هار چاه  آیاد: لبیا  بناده مان، چاه می بگویاد، جاواب می« یا اّله »مرتبه 
یکای از رمگهاای  آماده اساتدر روایت دیگاری  :دهم خواهی، بخواه که من می می

در شب احیااء،  حضرت است. آنبیت  و اهل اجابت دعا، واسبه قرار دادن پیامبر
دهیم کاه از ایان  دهیم و هم خدا را به خودش قسام مای هم قرآن را واسبه قرار می
اند وقتی مهماانی بار شاما وارد  به ما یاد داده بیت اهلقسم باالتر در عالم نیست. 

کنناد، عمال  ماا امار میآنچه به قبعاً آنها به  .ولو کافر هم باشد، به او اکرام کنید شد،
که بارای دعااء و احیااء کسانی شویم. در میان  کنند. ما هم در خانه خدا مهمان می یم
هایشان پاک  های نابالغی که دل بچه ،گناه های معصوم و بی ربانی، بچه یروند، علما می

خادای  ،هساتندهام های جانباز و شهدا  شکسته، خانواده و صاف است، مادرهای دل
جمعای احیااء،  در دعاای دساته  مسالماً  دهد، ار میهمه را مورد الباف خود قرمتعال 

 لبف و نظر خدا شامل حال ما هم خواهد شد.
 دهیم: ، ابتدا ده بار خدا را به خودش قسام مایدهیم ما در دعا، قرآن را واسبه قرار می

 ترین خلقش، چهاارده معصاوم به عگیگترین و محبوب سپس او را  3،«ِبَک َيا الّلله»
و  اگار کسای خادا را باه حاق پیاامبر»آماده اسات: ایات رو. در دهیم قسم مای

هاایی کاه اهال جهانم  آن «.شاود عایش مساتجاب میدقسم دهد، قبعاً  بیت اهل
رماگی  بیات اناد؛ زیارا ناام اهل کردهرا فراموش  بیت و اهل هستند، پیامبر
دعاایش هاا متوسال شاود،  کند و هر کسی به این نام خاموش میرا ها  آتشاست که 
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 گردد.  ب میمستجا
اسات؛ هار کاس  بیت و اهل رمگ اجابت دعا، توسل و واسبه قرار دادن پیامبر

این رمگ یادش باشد و خدا را به این خانواده قسم بدهاد، قبعااً دعاای او مساتجاب 
 خواهد شد.

هگار باار خادا را قسام  ، دعایی که سراسر نام خداست؛ دعایی کهدعای جوشن کبیر
َم » :دهیم می ه     اللَّ

َ
ََ أ َك   ِفي  ِلي  ِذْن ِِ َعا َلِتك  د 

َ
ْبَجاَنَك » 1،« َو َمْسَ ََ   َيا َا ِإَلهَ   س  ْن

َ
کاه  2«اْلَغلْوَث   اْلَغْوَث   ِإاَّ أ

گروهی در این ایام قارآن را واسابه قارار  استبعید  دهد.از آتش جهنم نجات ما را 
صافات او  را واسبه قرار دهند و هگار بار ناام خادا و اساماء و معصومیندهند، 

شود و لباف و نظار خادا  دعا مستجاب می  خداوند اجابت نکند. مسلماً بخوانند، اما 
 شامل حال ما خواهد شد.  

 صلوات، سبب شفاعت پیامبر

بعضای از شود و  می بیت انسان از شفاعت اهلسبب محرومیت  اعمال ،بعضی از 
سابب کاه  ییگهاییکی از چ کند. می اهل بیتشفاعت انسان را مشمول کارها هم 

ذکر صلوات است؛ چون صالوات،  شود، بیت شود، انسان مشمول شفاعت اهل می
ماا وقتای  اسات.هام مساتجاب  و این دعاااست  بیت اهلو  دعا برای پیامبر

 نازل کن؛ قبعااً بیتش  اهلو  گوییم: خدایا! درود و لبف و رحمتت را بر پیامبر می
ا هم به دنباال خواهاد داشات. از هماین ر پیامبرو پاسخ  این دعا مستجاب است

ى  َمْن  ىُّ َيا َعلِ »روست که حضرت فرمود:  لَّ   ىَّ َعلَ   َصلَّ َْ َله  َشلَفاَعِتي َو َللْو   َيْومو   ك  لَّ َلْيَلةو َوَجَب ْو ك 
َ
أ

ِر  ِِ ْهِل اْلَكَبلا
َ
صالوات بفرساتد، بر من شب،  کسی که هر روز یا هرای علی! » 3:«َكاَن ِمْن أ

از این فرصت خاوب  «باشد اهل گناه کبیره حتی اگرشود؛  ن واجب میشفاعتش بر م
 ین عمل خودمان را نجات دهیم. استفاده کنیم و با ا

 ی زد د  ک دم    بوآا  طادب   گدم  مخون خدوبا   ک دم  ب  و د ا ی ته که خدود بد آ  دی  آدد   
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 گددمدن خددود م  ددر  خددم در ددم گددا کددوآ 

 دآ  ن  د ي یم که بز دت   دوس دشد     گم

 خدد طم  کددم بقددی ندديه رددذ مد  يزدد   

 بگد ن یتدودن آد بده گد دف    ت يه بم  د ا ب  

 د م دد  ب  ددر  دا خسمو دديم ا د  دد ن   

 بدده خدرد بدد آ گدذدبا حدد نر   کد ب خددود گدم  
 

 دآ بدد د  ک ددمرددم ح  يدد  ن ددم شدد و کددا کدده 

 م چ ددر رددما آدد  ک ددم يدد ددين بدد   د  

  زددم دآ یقددن رمدک ددر  وبق شدد د  ک ددم   

  زددم دشدد    ب بگددم  ندده   دد د  ک ددم     

 زدد  م شددوا نم دد د دل دنتدد د  ک ددم ی گددم

 1ن که بد  بکد  خدرد ددد  ک دم    يدا بس   
 

 شب بیست و سوم، شب قدر

احتمال اینکه شب بیست و سوم، شب قدر باشد؛ بسایار زیااد از روایات، بر برخی بنا
رمضان است و بهترین شب مااه رمضاان هام شاب قادر  هبهترین ماه سال، ما است.
اْلَقْدِرَف» :است ِمْنَلْیَلةو  «.شب قدر از هگار ماه ارجمندتر است»  2«:َشْهرَأْلِفْیر 

تمام مالئکه به همراه ملکه روح  و شود رات ی  سال در شب قدر مقدر مییتمام تقد
 به محضر اماام زماان ،است  تر که اعظم مالئکه است )حتی از جبرئیل هم مقرب

هاا  م که بهترین مصلحتاز خدا بخواهی با عظمت در این شبپس شوند.  مشرف می
 و تقدیرها را شامل حال ما کند.
ناازل شاده اسات؛  آنباه خااطر خااص ی  سوره عظمت این شب تا آنجاست که 

 باه پیاامبردر این ساوره کلمه قدر آمده است. خداوند  اش، در هر آیهای که  سوره
هشتاد  معادل ،از هگار ماهشبی که  ؛دانی شب قدر چه شبی است فرماید: تو چه می می

 .است تر با فضیلت ،سال عمر

 ،های نوزدهم و بیست و یکم رمضاان شب حضرت زهرادر روایت آمده است که 
 ،شباین خاطر اهمیت ه ولی در شب بیست و سوم ب ،داشتند ها را بیدار نگه نمی بچه

 یعربادر روایت دیگاری آماده اسات کاه داشتند.  تا صبح بیدار نگه میحتماً آنها را 
توانم به مدینه و باه  ی  شب میفقط سال هر عرض کرد: من در  به پیامبربیابانی 

. «شب بیست و سوم رمضان بیاا»کدام شب بیایم؟ حضرت فرمود:  ،خدمت شما بیایم
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ای بیمار  به اندازه امام صادقدر عظمت این شب در روایت دیگری آمده است که 
مارا بلناد »و ساوم فرماود:  اما در شب بیستبرخیگد، از جایش توانست  که نمیبود 

 1«.کنید و به مسجد ببرید

اگار » ی با عظمت برای یکدیگر دعا کنیم؛ زیرا در روایت آماده اساتها در این شب
کسی برای دیگری دعاا کناد، خداوناد هاگار برابارش را بارای خاودش مساتجاب 

 2«.کند می

 صدقه دادن

هام اجابت دعاا سبب که  صدقه دادن است ،از اعمال بسیار مهم شب قدردیگر یکی 
کناد، ساخاوت اسات. در  شود. یکی از اعمالی که رحمت خداوند را جلاب مای می
کاس باه شااخه ایان درخات  درختی بهشتی است؛ هر ،سخاوت ی آمده است:روایت

را کشد. در روایت دیگری یکی از صفات مؤمن  چنگ بگند، او را به طرف بهشت می
از حیلاه و بایاد  بیات توسال باه اهالها با  در این شباند.  معرفی کردهسخاوت 

از او غافل نباشیم؛ شیبانی که توانسات مکرهای شیبان به خداوند متعال پناه ببریم و 
اش ناابود کناد، او را فریاب داد و باه  هشتاد سال عبادت ی  عابد را با مکر و خدعه

 عمل قبیح زنا مبتال کرد. 

 پرست نه مردم ،خداپرست باشیم

یعنی قدرتشان از خداسات و ؛ بیت اهلحتی   خداوند هستند؛ ها محتاج همه انسان
خاواهیم از ایان  به ایان معناسات کاه می توسل ما به ائمهمستقل از خدا نیستند. 

ما را به ساوی خادا دعاوت  و هستند «داعی اّله » به خدا برسیم. معصومینطریق 
 روست کاه وقتای، به عبارتی واسبه فیض بین ما و خداوند هستند؛ از همین کنند می

کردناد،  باه گناهانشاان اقارار مای معصاومین یکی از حضرات نگدبعضی از افراد
 شدند. ناراحت می ائمه

ای نیسات؛ زیارا سابب رفاتن آباروی  کار پسندیدهاهل دنیا نگد گدایی و درخواست 
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در کناد.  را آبرومند می، انسان و خداوند متعال ائمهشود؛  اظهار نیاز نگد  انسان می
مشاکل اقتصاادی داشات. همسارش  شخصی در زمان پیاامبریت آمده است روا

 پیاامبر ای نگد در میان بگذار. در جلسه اصرار کرد که این مشکلمان را با پیامبر
ْيَناو  »قبل از آن حضرت فرمود:  ، امامبرح کندمشکلش را آمد و خواست  ََ ْع

َ
َلَنا أ

َ
َمْن َسَ

ْيَناو    َو َمِن اْسَتْغَنى
َ
ل  أ دهایم؛ ولای اگار از  هر کسی از ما درخواست کند، به او مای: »« هاللَّ

وقتای باه او درخواستش را مبارح نکارد و . «کند نیازش می خدا بخواهد، خداوند بی
جریاان را تعریاف کارد. همسارش به پیامبر گفتی؟ همسرش پرسید: خانه برگشت، 

مارد روز بعاد ت. خیلی تنگ اسادستمان  ؛بگو گفت: فردا باز هم برو و به پیامبر
دوباره همان جمله را قبل از اینکه صاحابی و حضرت رفت  مجدداً خدمت پیامبر

کند، فرمود. روز سوم هم رفت و باز همین جریان تکارار شاد.  ش را مبرحدرخواست
 گفت: من دیگر از پیامبرلذا اوست.  این شخس فهمید که واقعاً مقصود پیامبر

ه ای از یا  نفار قارض گرفات، هیاگم جمات چیگی نخواهم خواست. رفت و تیش
توکل کرده باود، کام کام کاارش گرفات و  از آنجا که به خدافروخت.  کرد و می می

 1اش خوب شد. وضت مالیکشی خرید و  خودش تیشه و غالم و مرکب برای هیگم

نیازهایمان را از خدا بگیریم، عگت و بگرگیمان هام در دنیاا و  ،توانتم با توکلباگر ما 
ها هام  همانبه   در حالی که اگر از خلق خدا خواستیم،آخرت حفظ می شود؛  هم در
باه ساوی کسی که به خاطر دنیا »فرماید:  می منینؤشویم. امیرالم نیازمند میدر دنیا 
باه نسابت اکثار ماردم دنیاا  2.«رود دست دراز کند، دو سوم دینش از باین مایمردم 

کسی که به خاطر دنیا و کنند.  و احترام میضت ابه سبب ثروتشان تو ثروتمندان و اغنیا
پاس حتای در باه پرست است.  بتدر حقیقت کند،  نفس خود به غیر خدا تعظیم می

وقتی ماردم بعاد از کناار زدن نباید به مردم التماآ کنیم.   دست آوردن ی  رأی هم،
ند را به مس علیخواستند تا امام  با التماآرفتند و  عثمان، خدمت امیرالمؤمنین

 تار ارزش ناگدش، بیحضرت قسم خورد که این ریاست و مسند در  ،نشانندبخالفت 
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 1ش است.دار از کفش وصله
اماام ای داشتند و دارناد.  نگد مردم جایگاه خاص و ویژه امام خمینی نندما یبگرگان
دهند، اگر مار  بار خمینای  فرمود: اینکه مردم شعار درود بر خمینی می می خمینی

ماردم هایچ ؛ یعنی به دنبال جلب نظر مردم نیست. کند برای من فرق نمیهم بگویند، 
از ماا اندازیم تا ماردم  به سختی و زحمت میخودمان را اما ما خیری برای ما ندارند، 

ر چه داریم از لباف و که ه یخداوندباشند؛ در حالی که برای جلب رضایت راضی 
 کنیم.  عنایت اوست، تالش نمی

 دیيد    دمو   بدم  دبب     بم دب 
 

 2  ر دبه چ ر ی ي م که خود ه کم ب 
 

باا هواپیماا  امام خمینیوقتی ش بود. خالص توحید خمینیی  ویژگی بگر  امام 
. اماام پرسایداز احساآ آن لحظاه اماام آمد، خبرنگار خارجی  از پاریس به ایران می

نیست پیش خلق  ؛همیشه پیش خداست ،فرمود: احساسی ندارم. دل من، احساآ من
قلب امام به خادا وصال باود. در واقت زده یا شاد کنند.  که با تجمعشان من را شگفت

بایاد پرساتی،  باه جاای ماردمایم.  شادهشرک خفی دچار ببندیم، دل اگر به غیر خدا 
از جاان و مردم همه  ه بود؛و بنده خدا شد هخداپرست باشیم. امام دلش را به خدا داد

شرکت کردند. بایاد باا پیکرش ها نفر در تشییت  میلیوندل دوستش داشتند تا آنجا که 
هایچ کسای ؛ یعنای کنناد نه با مردم؛ چون مردم هیچ وقت صلح نمی ،خدا صلح کنیم

 تواند برای همیشه مردم را از خودش راضی نگه دارد. نمی

آمدند و  همه بگرگان مشرکان نگد ابوطالب، عموی پیامبردر روایت آمده است که 
بهتارین و زیبااترین دختاران  ؛دهایم خواهد به او مای هر چه می مد بگوگفتند: به مح

گاذاریم؛ فقاط باه  طال و ثروت در اختیارش مای ؛دهیم عرب را در اختیارش قرار می
عرض کرد،  پیامبرخدمت ابوطالب جریان را وقتی های ما کاری نداشته باشد.  بت

اه را در دسات چاپ اگر خورشید را در دست راست و ما !ای عمو»حضرت فرمود: 
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ایان در . «من بگذارند تا من از هدفم و خدایم دست بردارم، این کار را نخواهم کارد
چیگی از مردم نخواست و اگار هام  ،هایش در مقابل زحمتحالی است که حضرت 
، باه خااطر خاود «بیاتم بدهیاد مگد زحماتم را با محبت به اهل»طبق آیه قرآن فرمود: 

 هستند. بیت مستقیم اهل مردم بود؛ چون تنها صراط

اول اینکاه » :تا وصایت خصوصای داشاتند هایشان دو مرحوم عالمه قاضی برای بچه
خاناه  باه در  اگار  «مرجات تقلیاد باشاند.؛ حتای اگار نرویدمردم خانه  هیچ وقت در  

ست کاه آنهاا تجلای خادا و نمایناده او روی زماین رواین از رویم،  می بیت اهل
واسابه فایض باین ماا و خاودش قارار داده اسات؛ چاون  آنهاا را ،هستند. خداوند

در پیشگاه خداوند متعال آبرومند هستند. اگر آنها را پیش خداوند واسبه  بیت اهل
باب اّله است  ،منینؤامیرالم دهد. قرار میعنایت را مورد ما خداوند هم قرار دهیم، 

 1.تواند دست ما را بگیرد و ما را به خداوند متعال برساند می

در عراق ی  همسایه داشت کاه از فرمانادهان حکاومتی آن زماان و یکی از شیعیان 
مارد کارد. یا  روز  اش را اذیات مای سنی همسایه شیعهفرد سنی متعصبی بود. این 

شاکایت  منینؤباه امیرالما از تاوو روم  مایبه نجاف اش گفت:  شیعه به همسایه
بکن. شیعه به نجف آماد و باه خواهی  کاری می هرو گفت: برو مرد همسایه کنم.  می

روم، مگر اینکه شاما انتقاام  من از حرم شما بیرون نمی !حضرت عرض کرد: آقا جان
بگیریاد. کمای گریاه و زاری کارد، خساته شاد و خاوابش بارد. مارد من را از این 
فرماود: حضارت را در خواب دید و هم همان درخواستش را کارد.  امیرالمؤمنین

چرا ببخشم؟ حضرت فرمود: به  !ببخش. عرض کرد: آقا جانرا به خاطر من مرد این 
کرد، چشمش  خاطر اینکه این شخس روزی با سربازانش از صحرای نجف عبور می

به گنبد و بارگاه من افتاد، به احترام از مرکبش پیاده شد و تا زمانی که گنباد و بارگااه 
 دید، به مرکبش سوار نشد. من را می

 دوشت ن بد کج  ک دم  حدموم  
 

 2تددو کدده بدد  د ددن  ن یظددم ددبا     
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اش  خاناهگذرم. وقتای کاه باه  شیعه گفت: چشم، من به احترام شما از ایشان میمرد 
مارد شایعه را از من نگرفت؟ وقتی  سنی گفت: چه شد؟ چرا  انتقام تومرد برگشت، 
 منینؤفرمانده سنی منقلب شد و باه والیات امیرالما برایش تعریف کرد،جریان را 
 د و شیعه شد.داشهادت 

 منینؤمنتظار امیرالما یانهمه شیع در روایت داریم هنگام خارج شدن روح از بدن،
ما هیچ آبرویای در پیشاگاه خداوناد  1است. به والیت علیشان و همه امیدند هست

از  ،است کاه خداوناد باه احتارام آنهاا بیت متعال نداریم؛ تنها امیدمان آبروی اهل
 گناهان ما هم بگذرد. 

                                                           
 .595، ص 3؛ ج بحاراالنوارمحمد باقر مجلسی؛ . 1



 

 

 
 بر بندگانویژه الهی الطاف 

 
 
 
 

محمدیرفیعیناصراالسالموالمسلمینحجت
 





 

 

 

 الطاف ویژه الهی بر بندگان

 اشاره
او، ارجحیت دارد؛ از ایان رو حسابرسای خادا نسابت باه عذاب رحمت خداوند بر 

اعمال و کردار ما با نگاه رحمانیت الهی است؛ چرا که اگر بنا بر حسابرسی دقیق و در 
ورود  آوریم. بناابراین مو از ماست کشایدن باشاد، بسایاری از ماا کام مای اصبالح

اوسات. لباف و  به فضل خادا آتش جهنم،نجاتشان از و بسیاری از مردم به بهشت 
ه  »خاوانیم:  که در دعا نیگ او را با همین ویژگی می خدا ی  فضل عام دارد َيلا َملن َفضلل 

خوانیم:  یا در دعای دیگری می«. است ای کسی که فضلش فراگیر و گسترده» 1«:َعمليٌم 
َم » ِِ لة  َعَلى  اْلَفْضِل   َيا َدا يَّ این فضل خدا، «. ای کسی که فضلش بر خلق، دائمی است» 2«:اْلَبِر

شود؛ مانند استفاده از هاوا، آب، اکسایژن و ... .  عام است و شامل همه موجودات می
ر آن تأکیاد شاده و شاامل اما خدا لبف دیگری نیگ دارد که در آیاات و روایاات، با

شود که مؤمن هستند. این لبف خدا، لبف و عنایت ویژه الهی است. ایان  افرادی می
توانند این مراحل را باا عمال   لبف خدا مراحل عالی نیگ دارد که بسیاری از افراد نمی

َماَسَعی»طی کنند. از آنجا که بنا بر آیه شریفه  ْنَساِنِإالَّ ِ
ِْ ان آن چیگی را به انس 3،«َلْیَسِل
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آورد که برایش تالش کرده باشد و طی کردن مراحل عالی این مسایر بارای  دست می
هاایی را  به دست آوردن الباف خاص خدا برای هر کسی ممکن نیست، خداوناد راه

هایی کاه شااید  ا بتوانند از فضل خاصش برخوردار شوند؛ راهتبرای بندگان قرار داده 
گرفتار شدن در آتش جهنم نامید. اکنون پنج ماورد امان ماندن از های  بتوان آنها را راه

 کنیم. ها یا همان الباف خاص را بررسی می از این راه

 معجزه نیت. 1

خواهد آن را انجام دهد، اما بناا باه  گاهی انسان انگیگه انجام عملی را دارد و دلش می
کناد و او را جاگء  می تواند. خداوند ثواب آن عمل را بارای انساان ثبات دالیلی نمی

َ    ِإْن »اسات: نقل شاده  دهد. در روایتی از امام رضا عاملین آن عمل قرار می ْن   َسلرَّ
َ
  أ

وَن  َسْيِن ْبِن َعلِ   َلَك   َيك  ُِّْهَد َمَ  اْلج  َواِأ ِمْثَل َما ِلَمِن اْست  ْل َمَتى َذَكْرَته   ى  ِمَن الثَّ َ    َفق  ْنل يلا َلْيَتِنلي ك 
ف  

َ
ْم َفَ ًِا َعِظيمَمَعه  َِ َفْو چون ثواب شهدایی کاه در کناار  اگر آرزو داری که ثوابی هم» 1«:او

شهید شدند، داشته باشی؛ هر گاه یاد آنان افتادی، بگو: ای کاش با آنان  امام حسین
 «.شدم؛ رستگاری بگر  بودم تا رستگار می

ه باه اماام بنید ک هستید یا حتی وقتی کسی را می در مجلس روضه امام حسیناگر 
بودید، ثواب یاران امام را به  دهد، اگر نیت کنید که کاش با امام و یارانش می سالم می

دهند. این ی  نمونه از لبف و عنایت خاص است. دربااره زیاارت اماام  شما هم می
 چنین روایاتی به وفور وجود دارد.  حسین

ْؤِمَن   ِإَن »در روایت دیگری آمده است:  َ َفَيْهلَتمُّ ِبَهلا  اْلَجاَجة   َعَلْيِه  َلَتِرد    اْلم  ون  ِعْنَدو  ِْلَِخيه َفََل َتك 
ه  َتَباَ َ  َو َتَعالى ه  اللَّ ْدِخل  َ َفي  ه  ة  َقْلب  ِه اْلَجنَّ حاجات بارادرش عرضاه  ،همانا باه ماؤمن»  2«: ِبَهمِّ

ه بنادد. خادای متعاال او را با شود و او قادر بر انجام آن نیست، ولی بادان دل می می
گااهی فاردی از انساان درخواسات کمکای «. کناد سبب همتش، به بهشت وارد می

کند که انجامش ممکن است، اما گاهی درخواست آن فرد در توان انساان نیسات.  می
بنا بر این روایت، اگر برای آن درخواستی که در توان آدمی نیسات، تالشای صاورت 
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ند انسان را به سبب آن تاالش بگیرد یا حتی اندوهی در قلب آدمی ایجاد شود، خداو
 کند. این همان معجگه نیت است. ای که خورده است، به بهشت وارد می و غصه
المال بصره را فتح کرد، تماام اماوالش را  بیت گوید وقتی که امیرالمؤمنین روای می

درهم داد. فاردی  100میان اصحاب شرکت کننده در جنگ تقسیم کرد و به هر کس 
َ  »نکرده بود خدمت حضرت رسید و گفت: که در جنگ شرکت  نل َيلا أميَرالملؤمنين ك 

یعنی من دوست داشتم که در این جناگ هماراه   1؛«َشاِهدًا َمَعَک َو إن َياأ َعنَک ِجسمى
درهمی را  100شما باشم، ولی نتوانستم. جسمم با شما نبود، اما قلبم با شما بود. امام 

اد. مرد نیت شارکت داشات، اماام ساهم او را که برای خود برداشته بود، به آن مرد د
 کنندگان داد. مانند شرکت

نویساند. در سافارش  در هر امری که انسان نیت صالح کند، برایش حسنه و ثواب می
به ابوذر آمده است که حتی هنگام خوردن و خوابیدن هم نیت صالح داشته  پیامبر
ْن »باشد:  َباَذ   ِلَيك 

َ
لِّ   ِفي  َلَك   َيا أ ْكل ْى َش   ك  ْوِم َو اْْلَ ى ِفي النَّ ٌة َصاِلَجٌة َحتَّ یاا ابااذر! بکاوش » 2«:ءو ِنيَّ

خواندن سه بار «. حتی در خورد و خواب خود ،که در هر کار نیّت صالح داشته باشی
ها هنگام خواب، ثواب ی  ختم قرآن را دارد، باا وضاو خوابیادن،  شبسوره توحید 

 ثواب تا صبح عبادت کردن را دارد. 
عارض کارد کاه بارادرم دلاش  شخصی در جنگ جمال، خادمت امیرالماؤمنین

خواست با شما در این نبرد باشد، اما شارایط بارایش فاراهم نشاد. اماام فرماود:  می
شاان  برادرت و همه کسانی که از اصالب برادرت هساتند تاا روز قیامات، اگار نیت

یکند. جاابر در همراهی کردن من در جنگ با دشمن باشد، در ثواب ایان جناگ شار
عبیه آنجاا  ما هم با شما در این نبرد شری  هستیم. ابن :گفت کنار قبر امام حسین

هایی کاه بار اینهاا وارد  بود، اعتراض کرد که ما روز عاشورا کنار امام نبودیم. مصیبت
شد، زیر سم اسبان رفتن، سر جدا شدن و ... که بر اینها وارد شد، به ما نرسید؛ چبور 

فرماود: شانیدم کاه  خادا من از حبیبم رسولها شری  هستیم؟ جابر گفت: ما با آن
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روایاات بسایاری وجاود «. در ثواب آنها شری  است ،اگر نیت کسی با قومی باشد»
داناد. اینهاا هماه البااف و  دارد که ثواب برخی اعمال انسان را معادل ثواب شهید می
هایش  شود؛ زیرا خدا بناده یعنایات ویژه و خاص الهی است که شامل حال مؤمنان م

خواهد هیچ کس وارد جهنم نشاود و هماه  را خیلی دوست دارد؛ تا آنجا که دلش می
ها اسایر شایبان درون و بیارون  وارد بهشت بشوند، اما افساوآ کاه بعضای انساان

 شوند. می

 عبادت جایگزین. ۲

باادت عخداوناد تواناد یا  عملای را انجاام دهاد،  در بسیاری موارد که انسان نمی
توانناد وارد میادان جهااد و  ها نمی برایش مقرر کرده است؛ برای مثال خانمجایگگین 

 قتال شوند تا از ثوابش بهره ببرند. در عوض برایش عبادت جایگگین قرار داده اسات:
ْسن  » ِة ح 

َ
لِل   ِجَهاد  اْلَمْرأ َبعُّ زن خاوب «. جهااد زن خاوب شاوهرداری کاردن اسات»  1«:التَّ

 گیرد. میثواب جهاد را  ،شوهرداری کند
آمدند و گله کردند که هار چاه  خدمت پیامبرفقرا در روایتی آمده است که روزی 

تواند انفاق کند، حج برود و ...،  ثواب است برای افراد ثروتمند است. فرد ثروتمند می
ذکار خادا را زیااد » باه آنهاا فرماود: بریم. پیامبر توانیم و ثوابی هم نمی اما ما نمی

ّه دُ م  ح  ال   و   اّله   حان  ب  سُ ویید، بگ
ُ اّل ا   له  ال ا    و  ل  ُ  و    اّله در هام شاما را زیاد بگوییاد؛ ر ب  ک  ا  اّله

 2«.شاوید توانید، شری  می دهند و شما نمی ثروتمندان انجام مین کارهایی که آثواب 
در جامعه امروز هم همینبور است. گاهی ما از انجام خیلای کارهاا محاروم هساتیم؛ 

. در روایات آماده ل زیارت اباعبداّله یا حتی برگگاری مراسم روضاه اباعباداّله مث
بام خانه سه مرتبه زیر آسمان بگوید: صالی اّله علیا  یاا  است اگر فردی روی پشت

، ثواب زائران امام را برایش ثبت می  کنند. اباعبداّله

 تأثیر شگرف اعداد. 3

اسالم تأثیرات شگرف و عجیبای بارای  دراعداد شاید به نظر خیلی عجیب باشد، اما 
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انسان دارند. برای مثال در روایت آمده است خواندن سه بار سوره توحید، ثواب یا  
. تنها برای دلخوشی ماا ختم کامل قرآن را دارد. روایت است؛ یعنی سخن معصوم

، بیان نشده است. آیا اینکه انسان هنگام خروج از منگل سه بار سوره توحید را بخواند
برایش ثواب ی  ختم کامل قرآن را ثبت کنند، بیانگر تاأثیر شاگرف اعاداد نیسات؟ 
اینکه اول، وسط و آخر هر ماه را روزه بگیرد، بارایش ثاواب سای روز روزه را ثبات 

طور است. نتیجه احیاای  کنند، تأثیر شگرف اعداد نیست؟ در کارهای دنیایی نیگ همین
و نیااز باا خادا، ثبات هشاتاد و انادی ساال  شب قدر و انجام اعمال پسندیده و راز

عبادت، یعنی به اندازه ی  عمر عبادت برای انسان است. این لباف ویاژه و خااص 
های عظیم برای انسان  اند، ثواب الهی است که انجام عملی به تعداد مشخصی که گفته

 به دنبال دارد.

َكَل   َمْن »در روایت آمده است: 
َ
ٌَ   أ ْ َبِعيَن   اْلَجََل

َ
ه  َقْلَبله  أ َ  اللَّ چهال روز هار کاس » 1«:َيْومًا َنوَّ

یا در روایات دیگاری آماده اسات:  «.کند ، خدا قلبش را نورانی میلقمه حالل بخورد
ْخَلَص   َمْن »

َ
ِه   أ ْ َبِعيَن   ِللَّ

َ
ه  َيَناِبيَ  اْلِجْكَمِة ِمْن َقْلِبِه َعَلى ِلَساِنه  أ َر اللَّ وز ه چهال رکسی ک» 2«: َيْومًا َفجَّ

مات را از قلاب او بار کهاا  ح ند، خداوند متعال چشمهکخود را برا  خدا خالس 
انسان چهل روز همه اعمال و رفتارش و گفتارش را بارای خادا «. جوشاند زبانش می

خالس کند و فقط رضایت خدا را در نظر بگیرد، حکمت کاه باه لقماان حکایم داده 
کناد:  قرآن آن را خیر کثیر معرفای میشود. حکمتی که خداوند در  شود، به او داده می

ْؤَت» وِتيََفْیرًاَکِ یراَوَمْنیو درباره تأثیر شگرف و عجیاب عادد چهال و  3«.اْلِحْكَمَةَفَقْدأو
 گنجد. هفت، روایات بسیاری وجود دارد که بیان همه آنها در این مجال نمیعدد 

 اصل تحویل و تبدیل. 4

»فرمایش قرآن اصل تحویل و تبدیل، یعنی بنا بر  ات 
َُ َئاِتِهْمَحَس َسیِّ هو اللَّ لو َبدِّ خداوناد  4،«یو
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کند. در روایتی آمده است که عمرو بن ثابت در مدینه  ل مییها تبد خوبیبه ها را  بدی
گفات  کارد و می کردند، قباول نمی اسالم دعوت میبه به رباخواری مشهور بود. او را 

دهند؛ چاون  هایم را نمی وم دیگر مردم نگولدهم. مسلمان ش من پول نگول به مردم می
گویند اسالم نگول را حرام کرده است؛ یعنی به خاطر درآمادی کاه از طریاق رباا  می

پوشااند  آورد. جنگ احد که پیش آمد، پشیمان شد. صورتش را می داشت، اسالم نمی
ردناد. ک تا او را نشناسند؛ چون انسان معروفی بود و مردم هم او را لعان و نفارین می

رسید و اجازه گرفت وارد میادان شاود. شاهادتین را گفات و  خدا خدمت رسول
وارد میدان شد. در همان جنگ هم به شهادت رسید. وقتی بر باالی پیکارش حاضار 
شدند و صاورتش را بااز کردناد، دیدناد عمارو بان ثابات اسات. تعجاب کردناد. 

ِج قَ  ِمَل َع  ه  نَّ اِ »فرمود:  خدا رسول
 
؛ عملاش کام باود، ولای «ةِ نَّ َج الْ  ِل هْ اَ  ْن مِ  ه  نَّ اِ  يراً كث َر ليًَل وأ

ای گرفت، نه  ثواب زیادی داشت و پاداشش هم بهشت بود. نه نمازی خواند، نه روزه
لَج م   نَّ اَ  د  َه ْشلاَ  َو  لله   الّ ّا اِ  للهَ ا اِ  نَّ اَ  د  َه ْشلاَ حجی رفت، نه زکاتی داد. فقط دو جمله گفت:  دًا مَّ

 کم کرد، اما نمره کامل گرفت.. کار ِه اللّ   وٌ  س  َ  
کاه  پیرمرد با صفایی بود ی که به حج رفته بودیم،در کاروانگوید  در روایتی، راوی می
اش نگدیا  شاد. از  بیمار شاد؛ طاوری کاه دیگار پایاان زنادگی از اهل سنت بود.

ایان  عماری باا :گفات .دعاوت کانماش خواستم اجازه دهد او را به تشیت  برادرزاده
این چه کاری است؟ مان اصارار کاردم و کناارش احتضار حاال هنگام   بوده،مذهب 

و ساقیفه صاحبت کاردم.  م. با او درباره جریان غادیر و امامات اماام علایستنش
گاویی،  هایم که تمام شد؛ چون به من اعتماد داشت، گفت همین را کاه تاو می حرف

رسیدیم، خدمت امام  قبول دارم. سپس از دنیا رفت. او را دفن کردیم و وقتی به مدینه
َو فلِى الِفلرَدوِس »رفتیم و جریان را برای امام تعریف کردیم. امام فرمود:  صادق َوالّلِه ه 
فاردوآ بهتارین جاای بهشات اسات. یا  جملاه کوتااه شاهادتین هماه «. اَاعَلى
 هایش را به حسنات تبدیل کرد؛ طوری که در بهترین جای بهشت قرار گرفت. بدی

 اصل تولد. 5

گاردد،  خصوص به لحظه تولدش بر نمی اش به عقب و به انسانی در طول زندگی هیچ
مگر انسانی که به آنچه در روایات خاص در این زمیناه عمال کارده باشاد. روایاات 
بسیاری داریم که اگر انسان ی  عمل را انجام دهد، مثل این است کاه تاازه از ماادر 
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ْسللو »است: فرموده  متولد شده است. برای مثال امام رضا لَو َعَللى ي  اَ ِنلي َو ه  َِ َا َفَمْن 
َ
أ

وِبِه َكَيْومو  ن  له َخَرَج ِمْن ذ  مُّ
 
از  ؛آگاه باشید کسی که با غسل زیارت، مرا زیارت کند» 1 «:َوَلَدْته  أ

 «.شود، همانند روزی که از مادر متولّد شده است گناهانش پاک می
؛ مانند روزی اسات کاه از ماادر متولاد گردد بر میاز عرفه  بنا بر روایات وقتی انسان

گردد؛ مانناد روزی اسات کاه از ماادر  که بر می نشده است. از زیارت امام حسی
کند تاا حاجات و نیااز یا   متولد شده است. حتی وقتی انسان تالش و کوشش می

آمرزد گویی االن از ماادر متولاد  کند، خداوند گناهانش را طوری می بیمار را بر آورده 
وِبِه َكَيْومو  ِلَمِريضو   َسَعى  َمْن »ست: شده ا ن  ْو َلْم َيْقِضَها َخَرَج ِمْن ذ 

َ
سای ک» 2«: َوَلَدْته ِفي َحاَجةو َقَضاَها أ

خواه آن حاجت برآورده شود  ،ماری کوشش کندیه برای برآوردن حاجت شخس بک
این «. ته از مادر متولد شده اسکهمانند روزی  ؛شود ده مییهمه گناهانش آمرز ،یا نه

 قبیل روایات را مرحوم شیخ صدوق در کتاب ثواب االعمال آورده است.
لَل   َملا ِلَملْن   َيلا َ أِّ » :به خادا عارض کارد حضرت موسیدر روایت آمده است    َيسَّ

ه  »خداوناد فرماود:  «چیست؟ دهد،  ای را غسل می ثواب کسی که مرده«: » اْلَمْوَتى ْيِسلل 
َ
أ

وِبِه َكَما َولَ  ن  ه  ِمْن ذ  مُّ
 
کنم گویا از مادر متولد شاده  او را طوری از گناهانش پاک می» 3«:َدْته  أ

 «.  است
دهیم،  ؛ چون ما با اعمالی کاه انجاام مایرا به ما وعده دادندالباف خاص و ویژه  این
توانیم بهشتی بشویم. در واقت دستمان خالی است، نه نماز قابل نازیدن داریم، ناه  نمی

نه انفاق به معناای واقعای انفااق و ... . خداوناد ایان راهکارهاا را  روزه قابل بالیدن،
   گذاشته است برای اینکه بندگان بیشتری را به خود جذب کند.

 نگاهی به شخصیت حضرت حمزه سیدالشهدا

حماگه : حضارت اناد مظلاوم واقات شادهسه شخصیت در اسالم داریام کاه خیلای 
   .یخدیجه کبرحضرت  حضرت ابوطالب و ،سیدالشهدا
بسیار واالیی است تا آنجا که وقتی به شاهادت شخصیت گه سید الشهدا، محضرت ح
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آماد و  هر روز بر سر مگارش می برایش گریه کرد. حضرت زهرا رسید، پیامبر
در هفات  رساید و عارض کارد: حماگه خدا گریست. جبرئیل خدمت رساول می

بر فاراز منبار  ام سجاداست. اماسداّله و اسدالرسول  ،آسمان معروف به سیدالشهدا
یا اصحاب یا  است؛ حتی آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که ائمهشام به او بالیده 
اند که درباره حضرت حمگه نازل شده است؛ از جملاه ایان آیاه ساوره  مفسرین گفته
َهَعَلْیهِ»فرماید:  احگاب که می وااللَّ واَماَعاَهدو َصَدقو یَنِرَجال  ُِ ْؤِم ِمَناْلمو ْمَمْنَقَضیَنْحَبهو هو ُْ َفِم

واَتْبِدیًم لو َوَماَبدَّ َتِظرو ُْ ْمَمْنَی هو ُْ ه باه آنچاه باا خادا کند هست  ان مؤمنان مردانییاز م» 1«:َوِم
دند و برخای از آنهاا در یبرخی از آنان به شهادت رس .ردندکصادقانه وفا  ،عهد بستند

درباره شاأن  نینؤمامیرالم «.ردندکل نیده خود را[ تبدین[ انتظارند و ]هرگگ عقی]هم
فَِنَزَلْت» نگول این آیه فرمود: ْبِناْلَحـاِرِثْبـِنَعْبـِدیَّ ََ َبْیَد يعو َوِفياْبِنَعمِّ ََ يَحْمَز َوِفيَعمِّ

ِلب طَّ َفاْلمو َو يَحْمَز اَعمِّ َوَأمَّ َشِهیدًاَیْوَمَبْدر 
َفَقَضیَنْحَبهو َو َبْیَد اعو َشِهیدًاَیـْوَمَفَأمَّ َقَضیَنْحَبهو هو ِإنَّ

اَأَناَفَأْنَتِظر َوَأمَّ د  حو
این آیه درباره مان و عماویم حماگه و پسارعمویم عبیادة بان »2«:أو

حارث بن عبدالمبلب نازل شده است. اما عبیده در جناگ بادر باه شاهادت رساید. 
م که به دسات حمگه هم در جنگ احد به شهادت رسید، اما من در انتظار روزی هست

 «.ترین فرد امت به شهادت برسم و محاسنم از خون سرم رنگین شود بدبخت
کاه شخصیت بسیار بارزی است  ،شود اسم برده میاز او هم کم بن حارث که  ةعبید 

ای که وقتی استخوان  به گونه ؛بدر مجروح شدجنگ در  ه بود.با بالل عقد اخوت بست
شاد و خاون بسایاری از او رفات و باه رج اخااستخوان از گوشت  ،پایش شکست
   شهادت رسید.

ِهْم»مفسران ذیل آیه  واِفيَربِّ اند کاه آیاه  این روایت را نقل کرده 3«َهَذاِنَفْصَماِناْفَتَصمو
، حمگه و عبیده نازل شده است. نکته جالب اینکه این روایت در شأن امیرالمؤمنین

دشامنی  دواند. در این آیه منظاور از  ههایشان نقل کرد را مسلم و بخاری نیگ در کتاب
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 ، یعنایجبهه حاقاز سه نفر  :شش نفر است ،ادندتدر مقابل هم ایسفرماید  میکه خدا 
ولید و عتباه کاه  ،شیبه ، یعنیجبهه باطلاز سه نفر و حمگه و عبیده  ، نینؤمامیرالم
اسات شخصیت باارزی  بنابراین حمگه، .در بدر به درک واصل شدند نفر آنهاسه  هر

: گویاد می البحار ةسفینکتاب مرحوم شیخ عباآ قمی در  .از او یاد شود بیشترکه باید 
حضارت کاه دفاع کرد  مبرااز پیزمانی  .نصرت خدا بود ،ترین شاخصه حمگه مهم

ابوجهاال ایسااتاد و یاا  تنااه از و سااختی شاادیدی بااود. حمااگه مقاباال در ضااعف 
نقاش مانناد  خادا ه رساولنقش حمگه نسبت با . در واقتدفاع کرد خدا رسول

 .است نسبت به امام حسین ابوالفضل العباآحضرت 

 ی کاهروز :ساخت گذشاتبیات،  لاهما  اسالم بر سه روز در :فرمود امام سجاد
ساخت  خادا نقادر بار رساولبه شهادت رسید. آن روز آ عموی پیامبرحمگه 

اماروز باه مان  در هیچ جاایی مانناد کنار پیکر حمگه رسید، فرمود:ذشت که وقتی گ
روی  یش راعبااسخت نگذشت؛ عمویم را مثله کردند، قبعاه قبعاه کردناد. ساپس 

طالب  بن ابی روز شهادت جعفر ،دومین روز .عگای عمومی اعالم کرد و بدنش کشید
وقتای  .منینؤو یکی بر امیرالما خدا یکی بر رسولوارد شد: که دو مصیبت  بود
 َر َسلكَ نْ إِ  نْا اَ »، اماام فرماود: داد نینؤملماخبار شاهادت جعفار را باه امیرا مبراپی
داشات. در خاناه کوچا  جعفار فرزناد  «.های کمرم از هم جدا شاد بند«: »...رىْه َظ 

را از بادن  جعفر های ورد دستآ خبر مبر خدااپیکه مدینه بود اسماء در همسرش 
فرماود:  به او مای مبراپیبه شهادت رسید؛ کسی که جعفر با زبان روزه  .قبت کردند

به کاار بارده  منینؤامیرالماست که حضرت درباره این تعبیری  «.يملْج لَ  ْن مِ  َک م  ْج لَ »
 است.

م ْو اَيل»نباود روز آن باه ساختی هایچ روزی  فرمود: روز ساوم، سپس امام سجاد
 هار .را محاصره کردند حسینپدرم سی هگار نفر  :فرمود امام«. هالّللِد ْب باَع ا اَ يَ  َک مَ ْو يَ كَ 

 !به خدا تقرب پیدا کند ،ای به امام حسین کرد با ی  ضربه می کسی سعی
 ،ماناد اگر از حمگه دختری باقی  گذشت؛ زیراسخت  بیت خیلی بر اهلروز سوم 
 ،چاون همسارش ؛عهده گرفت اش را بر سرپرستی موی پیامبرعباآ، عبالفاصله 
ا روی زاناو بچاه ر  خادا رساول ،اگر از جعفر فرزندی ماناد .بوددختر خاله این 
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 ،هم بدن حماگه کفان شادو هم بدن جعفر  .ّله جعفر کشیدادست بر سر عبد ،نشاند
اماا  ؛عگای عمومی اعالم کرد ،بدن حمگه گفت و نماز خواند بر هفتاد تکبیر پیامبر

... در کناار گاودال قتلگااه، دختارش را باا تازیاناه زدناد. طباق  ّله اعباد برای ابی
بعد از شهادت هیچ جساارتی اما  ،خیلی مجروح بود های تاریخی بدن حمگه گگارش

ها بار پیکار حضارت  اسابعباداّله  شاهادت ابیاز شهادت  اما بعد به پیکرش نشد؛
 ....  تاختند

ْضلَنا  َنْجلن   َِ لْدَ   َ  ْهلِر  الصَّ  َبْعلَد الظَّ
 

لللوأو َشلللِديِد اْْلَْسلللِر   للللِّ َيْعب   1ِبك 
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 ای سواد رسانه

 اشاره
صارف شاان های هبچبیشتر وقت ای از کانادا شروع شده است. مادرانی که  هسواد رسان

و افت تحصیلی داشتند، برای یافتن راهکاار باا هام بحاث  شد ای می های رایانه بازی
ساواد پایش از صاحبت دربااره ای گفتگومحاور اسات.  اد رساانهسو زیراکردند؛  می

تاا نوجواناان جاذب شاوند؛ اینکاه صحبت کنیم ای  باید از سالمت رسانه ،ای رسانه
، ساپس کنیم از جسم شروع میابتدا  .مان سالم باشد جسم ،چگونه در صورت استفاده

 ما هم باشد کاهشاید این سؤال ش. ببریم اعتقاداتمباحث سمت به آرام آرام بحث را 
علات تأکیاد ؟ واکسینه کنیم های احتمالی آینده در برابر آسیبمان را های چرا باید بچه

 ای چیست؟ بر سواد رسانهبسیار 
 جوابش در دالیل زیر خالصه شده است.

تواند بارای همیشاه فیلتریناگ داشاته باشاند یاا  جمهوری اسالمی نمی از آنجایی که
؛ پاس الزم اسات فرزنادانمان را در باشند شانه فرزندتوانند همرا والدین همیشه نمی
جاای اینترنات به  3059در سال . کشورهای خارجی ها واکسینه کنیم مقابل این تهدید

یعنی اینترنت رایگان برای همه  اند؛ را جایگگین کرده 1به اسم اوترنتجدید آوری  فن

                                                           

1. Outernet طرحی برای دسترسی رایگان همگانی به اطالعات است کاه از طریاق اماواج مااهواره 

 .شود دریافت می
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از ایان   ؛اهد داشتیعنی دیگر کنترلی روی محتوا وجود نخو ،آوری اوترنت جهان. فن
بگذاریم یا باید کل خانواده به ساواد رساانه مجهاگ  به کلی اینترنت را کناریا باید  رو
اماا در  وجود دارد،چون در اینترنت امکان فیلترینگ توسط جمهوری اسالمی  د؛شون

 امکان فیلترینگ وجود ندارد. دیگر اوترنت 
ساال جهات اساتفاده از  53یار هایی برای افاراد ز قانونگذاریدر کشورهای مختلف 

 53تشاخیس سان زیار وجود داشت. در آمریکا قانونی تصویب شد که باا  اینترنت
 ،اماا انجمان دفااع از آزادی بیاان ،شوند بسته مستهجن های  سایتبه دسترسی  ،سال

نگااری کاودک و  اف بی آی برای پروناوگرافی و مساتهجنسپس قانون را لغو کرد. 
کاودک و مخصاوص های مساتهجن  یعنای ساایت کارد؛ ایجادسایت  300 ،نوجوان
امکان دسترسی به هر نوع محتوایی را به صاورت رایگاان  ،اکنون با اوترنت .نوجوان
 تمام افراد جهان قرار خواهد داد. در اختیار

آوری  رصاد فان وجود دارد که فعاالیتش متمرکاگ بار« ترنت وان» با نام ای اندیشکده
عصار اطالعاات اما ند امروز در عصر اطالعات هستیم، گوی میبه اشتباه   عضیباست. 
شهید آوینی پشات سایت تبیان و ، 30است که برای مثال در سال  90و  30دهه برای 

کارده شروع به کاار  «وب دو»در آن زمان فرستادند.  میمقاله شان  روی سایتسر هم 
ترنات وان فرساتادی. اماروز اندیشاکده  خواندی و می نوشتی و می وبی که میبود؛ 

یا  نصاف ما  گوید وی می حضور دارد؛ مرزهای جمهوری اسالمیمدعی است در 
مجازی داریم و این نصف مجازی در اختیار کسانی است که ترافی  اطالعات ایاران 

با فیلتر شدن تلگرام دسترسی به اطالعات ایاران کااهش پیادا کارده است. آنهدست 
اکناون در  .رصد اطالعاات دسترسای داردد 20، اکنون تلگرام به اساآ آمار براست. 

 یست؟حوزه چ ودانشگاه این عصر نیمه مجازی و نیمه واقعی، وظیفه 
مریکاایی در پوسات آکمپاانی یا   ،گوید ساه ساال پایش اندیشکده ترنت وان می

در ایان کاار اماا  گذاشات، تحت عنوان کارت حضور غیاب 1یست چیپ ،کارگرانش
تاا در صاورت مریضای دور  تی کارکناانش باوداطاالع کارفرماا از ساالمواقت برای 
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اد، پوشایدنی، نصاب کردنای و ... رهاای کنتارل افا آوری بعضی از فن !انداخته شوند
 هستند.   

 شناخت مشکالت زیربنایی

 .آماوزی اسات اولاین بحاث جادی مهاارت مان در این فضاا، برای شناخت وظایف
بایاد  ،نواده صحبت کنیمخا باره مسائلخواهیم در وقتی می ست؟های سواد چی مهارت

در بایاد دانایم   نمای ،تا آن چتر را نداشته باشیم ؛ زیرااول رویکرد خودمان را بشناسیم
خاواهیم   کارهایی که مای بارهدر سپسبین.  بین و یا واقت خانواده بدبین باشیم یا خوش

شاان هاا ن نمونه .در خانه انجام شود، باید در وهله اول مشکالت زیربنایی را بشناسیم
افاگایش هاا  روم آمار چت دختر و پسر در چات باره ی  ،که قبل از کنکوراست داده 

و ارتبااط ایان خواهند باا  و می شوند استرآ و اضبراب میدچار چون کند؛  پیدا می
 مثااله خانواده باشد. بارای بباید حواسمان  ،آرام شوند. در مشکالت زیربناییگفتگو 

تهجن معتااد شاده اسات، پاس از بررسای مساائل های مس مردی که به تماشای فیلم
باه محبات عااطفی و شود به علت برگشت چ  و مشکالت اقتصادی،  مشخس می

   اما همسرش متوجه این مسئله نبوده است. ،داشتهنیاز همدردی خانوادگی 

 تکنیک متضاد

در خاانواده باه رفتارهاایی کاه بایاد  را تمرین کرد.تکنی  متضاد باید  یگام بعددر 
ها و آقایان  آخرین کاری که خانم ،اساآ پژوهش توجه کرد. بر ،شه یا عادت شدهکلی

ناه صاحبت باا یکادیگر یاا  ،چ  کردن گوشی اساتدهند،  انجام میهنگام خواب 
کاری کاه سعی کن به جای گوید  رزش. تکنی  تمرین متضاد میومحاسبه، مراقبه و 

مثال زمان چ  کاردن گوشای فعالیت دیگری را جایگگین کنی؛ برای  ،دهی انجام می
   از آخر شب و هنگام خواب، به صبح و پس از ورزش روزانه منتقل شود.

 های بیرونی متوقف کننده

. در ایان انجام شد «های بیرونی استفاده از متوقف کننده»تحقیق جالبی در اروپا به نام 
 د؟داردوسات گی را چیاچاه پرسیدند بود ای  مشغول بازی رایانه ی کهاز فردتحقیق 

اش را گفته بود، بارایش آمااده کارده و باه او اطاالع داده  وقتی خوراکی مورد عالقه



188    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

اش  بودند. اما او مشغول بازی شده و پس از گذر ساعتی سراغ خوراکی ماورد عالقاه
دختاری  گفتناد ،که مشغول بازی باودآمده بود. این در حالی است که به فرد دیگری 

 باود گفتاهکنناده  فرد بازی گو و ارتباط داشته باشد.خواهد با تو گفت اینجاست که می
   کنم. پس از رد کردن این مرحله با او صحبت می

اغلب افاراد باه مانادگاری در فضاای مجاازی بیانگر آن بود که ها  این پژوهش جنتای
های این  بنابراین جذابیت .درناینترنت سایبر بیشتر از ارتباط با جنس مخالف عالقه دا

آبای  ،اند دیدن طیف نور خورشید چنین پژوهشگران دریافته یاد است. همبسیار ز فضا
یعنای در محاور  شاود؛ در مغگ انسان میهورمون آدرنالین سبب ترشح رنگ است و 
که خورشید با ترشاح است پروردگار ما را با خورشید هماهنگ کرده  ،عالم و طبیعت

طیاف  ی دیگاری،هاا بر پژوهش کند. بنا پویایی و نشاط را زیاد می ،هورمون آدرنالین
و  پتاا پلا ،یعنی زمانی که افراد با گوشی ؛آبی رنگ است ،های موبایل نوری گوشی

شود. بناابراین احسااآ  در مغگشان هورمون آدرنالین ترشح می سرگرم هستند،تبلت 
 هورمون آدرنالین است.دلیل ترشح به  ،خوشایند و خوشحالی از آنالین بودن

 فضای مجازی لذت تعریف شنیدن در

های سفره پنج شش متری با چهار ناوع غاذا را باه  معاون تربیتی مدرسه مدام عکس
از  .ام نوشت: تقدیم باه خاانواده فرستاد و در توضیحش می های مدرسه می گروه معلم

کنم. دیگاران هام از او  بارد، برای خانواده خودم را فدا مای هر انگشت من ده هنر می
را از صافحه اینساتاگرام مرکاگ آموزشای  هاا علوم شد عکسبعد م د!کردن تعریف می

مشکالت درونی این این رفتار حتماً علتی دارد. بررسی داشته است.  آرایی بر می سفره
کند و او باه سابب  از او تعریف نمیکه احتماالً در خانه کسی ی از این بود کاح ،فرد

 کمبودهایی که دارد، دست به چنین کاری زده است.
وقتای در اند کاه  اند، باه ایان نتیجاه رسایده هایی که انجام داده بررسیبا ان پژوهشگر

ترشاح  مغاگباه ناام دوپاامین در هورماونی  ،شود تعریف میاز کسی فضای مجازی 
در فضاای وقتای . شود  ترشح مینیگ در مغگ لذت جنسی  هنگاماین هورمون  شود. می

 40تاا  20 ،ترشح دوپاامیندرصد و آید  فرد خوشش می ،تعریف شودفرد مجازی از 
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 اسات.دیگران  در حضورکند در عرصه جهانی  فرد فکر میزیرا  ؛رود درصد باالتر می
از آن سو، اگر احساسی هیجانی است.  ،رفتارهای افراد در فضای مجازی از همین رو

 ریگد.  از نظر احساسی به هم می  کنند،تکذیب و نقد او را 
وقتی طرف مقاابلش سار  ی در پارک قرار گذاشت.فردبا  ای هفده سالهپسر نوجوان 

قرار آمد، این نوجوان با چاقو به قلب وی زد. وقتی به جرم قتل دستگیرش کردناد و 
علت کارش را پرسیدند، گفت روز گذشاته ایان فارد او را از یا  گاروه تلگرامای 

 ؛ زیارا هورماوناحساسات در فضای مجاازی تشادید شاده اسات حذف کرده بود.
 دهد.  انجام میبه خوبی کار خودش را ارد ددوپامین 

 بندی کارها اولویت

بندی کنیم. بارای مثاال  باید برای انجام کارهایمان برنامه داشته باشیم و آنها را اولویت
خواهاد شابکه  می مانفرزنداگر م. یساعت مشخصی برای استفاده از رسانه داشته باش

را که بارایش مشاخس هایی  ایف و فعالیتوظ ؛ اما ابتدا بایدپویا ببیند، اشکالی ندارد
 مبگاویی ،شود تمام می اش مورد عالقهانجام دهد. اگر اعتراض کرد که برنامه   ایم، کرده

     م.کنی برایش ضبط می
باار شابکه پویاا را  ی گفت ابتدا  خانمی برای شبکه پویا رمگ گذاشته است. خانم می

و ببینم زندگی بدون شبکه پویا  مآزمایش کنفرزندم را م ستخوا می م؛ چونحذف کرد
 کارد. و مارا اذیات می زد نق مای .ام کرد دو روز اول بچه کالفه برای او چگونه است.

و آورد  هایش را مای عروس  .روز سوم یاد گرفته بود چگونه زمان خودش را پر کند
ه شاود فروشاند . او میکنیم بازی میبا دخترم مان  امروز در خانه .ی  بازی ابداع کرد

شاما نقاش آقاای  ،من مال  اینهاا هساتمگوید  چیند و می هایش. آنها را می عروس 
شابکه ماادرش کاه این بازی را وقتی ابداع کرد بیا از من بخر. و بازی کن را خریدار 

 کناد، اساکوتر ساواری کناد، پویا را حذف کرد. بعد از سه روز یااد گرفات نقاشای
مان  :گفات میقتش را یاد گرفته بود. مادرش راه پر کردن و . و ...کند فروشنده بازی 
از مرز، برای اینکه وقتی اما با  ،بعد ی  هفته شبکه پویا برگشت .خواستم همین را می

شرط نگذارد که اول ، وقت صبحانه نرود سمت شبکه پویابیدار شد، بالفاصله خواب 
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و کودکاان ه باه جاای اینکایعنی  ،بندی اولویت شبکه پویا ببینم بعد غذایم را بخورم.
 کنیم. گذاری می ریلبرای آنها ما بگذارند، شرط برای ما نوجوانان 

 مدیریت زمان و محتوا

باه اینترنات و ال است بارای اینکاه ببینیاد ؤستعدادی  ،نامه تست گام هشت پرسش
  اتصال به اینترنات،آیا قبل از  که االتش این استؤیکی از س یا نه.معتاد هستید رسانه 

و مان هشت و نایم اسات ساعت االن برای مثال  ؟کنید مشخس می ینبرای خود زما
زماان کاه گذشات و آنالین باشم.  9کنم که تا ساعت  برای خودم زمان مشخس می

نداشاتن مادیریت در گذشته بود یا ناه؟  9آف شدم، آیا کار را تمام کردم؟ ساعت از 
ت زماان، ایان فناون مادیریهای مهم در  یکی از بحثی  هشتم معتادی.  کار، یعنی
های بیروناای باارای ماادیریت زمااان اسااتفاده کناایم. از  از متوقااف کنناادهکااه اساات 
هشدار موبایل، یا خواستن مادر یا همسر برای یادآوری. مادیریت  انندهایی م یادآوری
 ،نحوه فریب خوردنش ،نیازمند شناخت خود است. هیچ کسی بهتر از خود آدم ،زمان

 داند.  نمیرا هایش و چیگهای دیگر  عالقمندی

 .گناه یعنی خداحافظ حساین ؛ مانندزنند می هایی استیکرهایشان  روی گوشیها  بعضی
خواهاد گنااه یاا اشاتباه  هر وقت میزده که گوشی روی را باال چشمش استیکر این 
این کار را بکانم یاا ناه؟ از زناگ زدن و دعاوا کاردن باا  که ای بیفتد در دوگانه ،کند

لوا إِ » افتاد: ها در تنهایی بیشاتر گناهاان اتفااق می . بعضی وقت دیگران تا غیبت و ... ق  َتّ
َو اْلَجاِكم   اِهَد ه  َنّ الَُّّ ِِ  1.«َمَعاِصيَ الّلِه ِفي اْلَخَلَواِ َ َف

 مواجهه والدین در مصرف

 .3، تمنا .5 :هایی برای شیوه مصرف داشته باشیم بندی دسته توانیم ، میدر سواد رسانه
استفاده بر مبناای واگاذاری  .1استفاده مشروط،  .4استفاده اشتراکی، . 2استفاده امانی، 

موج موبایال بار  .ع استونمپنج سال متا  بندی کردیم یعنی دسته ؛شود مالکیت که می
آب  کاودک، بادنهماه پنج ساال  ا تا زیرزیر ؛گذارد روی خشکی بدن کودک اثر می

                                                           
 .90؛ ص عیون الحکم و المواعظلیثی واسبی؛ علی بن محمد .  1
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سیساتم عصاب  ،شود یچون رطوبت بدن زیاد است. آخرین جایی که کامل م ؛است
 .گاذارد اثر میموبایل بر سیستم عصبی امواج  .شود است که در شش سالگی کامل می

 فرزنادم یا من بارای  .پاتکست بخوابد برایش رادیو را جایگگین کنید تا بخوابد، با
سعی کردم از حاوزه خیاال و حاوزه  ،تر که شد بگر  «.شاتا»به نام ساختم  یموجود
؛ در یا  فضاای ساورئال و موهاوم نباشاد و مدام واقعی برسدبه الگوهای  ،واقعیت

 بنابراین باید تا پنج سال استفاده از موبایل، تبلت و ... را ممنوع کرد. 
، یعنی این وسیله برای مادر و پدر است و تو اجازه داری چیگی را با آن استفاده امانی

و هاای باباا  هاا و فایلم عکاساجازه دادم من به دخترم  تماشا کنی یا با آن بازی کنی.
ماماانش و عشاق و محباتش باه باباا در گالری تصاویر ببیند؛ برای اینکاه مامانش را 

 55اسات. در سان  استفاده اشاتراکی مرحله بعد با آن بازی کند.نه اینکه  شود زیادتر
بارای هماه اعضاای تبلات سالگی، باید به فرزندتان تفیهم کنید که این  52سالگی تا 

مامان و بابا. پدری حالش بسایار ماتالطم باود، علاتش را جویاا شادم  نهاست خانه 
دارد. ایان هگار فایلم مساتهجن 34اش در کامپیوترش  ساله متوجه شدم دختر چهارده 

 نتیجه اختصاص در سن پایین بدون کنترل است. 
امتحاانش را خاوب داد، ماوفقیتی را کساب کارد،  است. استفاده مشروطمرحله بعد 
افگار را نصب کند؛ اما رمگ وسیله باید در دست پدر و مادر باشد.  الن نرماجازه دارد ف

وسایله ایان توانی  مرحله آخر، خودکنترلی است؛ یعنی به او تفهیم کنیم شما دیگر می
و از خودت مراقبت کنی. ایان کار کنی  ،بیرون بروی ؛ چون یاد گرفتیرا داشته باشی

سال. ایان  53سال، در دیگری  53یگری سال است، در د 54سن بلوغ است، در یکی 
پرساتی دارد  نمادهای شیبان «کلش آف کلنگ»بازی  بلوغ عقلی در افراد متفاوت است.

به پادرها و مادرهاا هشادار داده باود کاه روزنامه گاواردین  شاخ دارد. همثل بگی ک
کاودک و نوجاوان دو میلیاون  .بااز اسات همجنسافراد پر از قسمت چت این بازی 

گفات در  داد، می اند. دوستی کاه ایان باازی را انجاام مای معتاد این بازی شدهی ایران
دهند. افراد سان  آیند از همه کاری جگء به جگء توضیح می قسمت چت این بازی، می

 کنند. آیند پسران را تور می دی دخترانه می باال با آی

فضاای شاش یعنی از هماان  ،شوند می شدر مواجهه بعدی والدین وارد حوزه آموز
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 دنپدر و مادر باید خودشان مبلت باش .شویم ما وارد حوزه آموزش می ،سال تا نه سال
مرحلاه بعاد،  .به فرزندشان آموزش دهناداز افراد مبلت بخواهند که این مسائل را یا 

در پاایش  .پاایش آشاکار و پاایش نهاان؛ مهم استکه بسیار هم مرحله پایش است 
اش را در اختیاار  خواهید که وسایل شخصای ن خود میاز فرزنداآشکار شما عامدانه 

اش را در اختیارتان قرار دهاد  خواهید گوشی شما قرار دهد؛ برای مثال از فرزندتان می
سیصاد  ،مریکا کاه مهاد آزادی بیاان اساتآدر  هایی که گرفته است، ببینید. تا عکس

که پادر افگاری  عنی نرمی ،پایش نهان وجود دارد. افگار کنترل والدین در پایش نهان نرم
 و هاا هماه آیادیو گیارد  هر ی  دقیقه عکس میو مادر روی گوشی فرزند دارند و 

   .دهد به پدر و مادر می و کند های سرچ شده را ذخیره می آدرآ

بایاد از  . آنهااکم  گارفتن اسات والدینرویکرد  .مرحله آخر نیگ خودکنترلی است
او بخواهند چیگی را سرچ و جستجو کند، یاا ند. برای مثال از کم  بخواهفرزندشان 
هاای  اش در استفاده از کامپیوتر خوب اسات، باه او بگویناد کاه کالآ چون توانایی

را با آن ارائه کن و به من هم یاد باده. باه سخنرانی من  مرتبط با کامپیوتر بروی و بعد
ولید ببرید. هر چاه عبارتی شما باید زمینه را برای آنها فراهم کنید و آنها را به سمت ت

کند؛ ضمن آنکه  فرزندتان به سمت تولید برود، خبر محتوای بد کمتر او را تهدید می
 کند. تولیدکنندگی نوعی بلوغ را برای فرزند ایجاد می

 اعتیاد اینترنتی

 و خواباد اختالل خاواب، شاب دیار می :های اعتیاد اینترنتی سه تا اختالل است نشانه
است کاه فارد غاذایش را در اتااقش  در تغذیهبعدی اختالل  .شود صبح دیر بلند می

ای حاذف  شاود، وعاده صابحانه بندی ناهاار و شاامش عاوض می خورد و زمان می
خورم زمان بندی ناهار و شامش عوض شده وعاده  گوید من در اتاقم می می شود. می

اسات کاه نمارات او کام در تحصیل هم اختالل  نسومیشود.  میاش حذف  صبحانه
ود یا در کار است که دیگر چنادان باه آن رغبات نادارد و آن را خاوب انجاام ش می
را در بیشترین و باالترین نرخ معتاادان اینترنتای و منبقه خاورمیانه، در آسیا دهد.  نمی

   دارد.بین پسران دوازده تا هیجده سال 
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از چاون پادر و ماادر  ،ژنتیکی دیجیتالی هستند ،گوید نسل جدید می پردازنظریهی  
بچاه دو  ای کاه به گونه ؛به فرزندان هم منتقل شده است ،اند استفاده کردهاین وسایل 

هایی  کند. الگوهای افراطی و نشانه جا  هصفحه را با انگشتش جاب است ساله یاد گرفته
از جملاه نشینی و عگلات باا گوشای،  مخفی کاری، گوشه ،مانند چشم قرمگ، بددهنی

وجاود خبار،  از نمونهدیگر یکی خبری وجود دارد. دهد  نشان میعالئمی است که 
گفت  مادری می مان پایین آوردن صفحه به صورت ناگهانی است.یا همایگ کردن  مینی

گفاتم  .مایگ کرد مینی . وارد اتاق که شدم بالفاصلهام گوشی را گرفته بود دختر نه ساله
دیادم و ا باز کاردم گوشی ر آوری؟ وقتی رفت، برایم میام ی  لیوان آب  دخترم تشنه
 اش از تلگرام برایش فیلم مستهجن فرستاده است. دختر خاله

های اینترنتی و فضای مجازی بیانگر آن باود کاه چناد  تحقیق و بررسی درباره رسانه
هاایی کاه خبرهاای  است. کانال« خبر»شود. مورد اول  چیگ سبب اعتیاد به اینترنت می

کناد و  آوری می های مختلف جمت در زمینه مختلف را از کشور یا حتی دیگر کشورها
هاا را ایجااد  هاا یاا گروه دهد. فرد یا افرادی کاه ایان کانال در اختیار دیگران قرار می

آوری کنند و بعاد آن را  کنند که اطالعات را جمت شان را صرف می اند تمام وقت کرده
ایی هام کاه ایان شاود. آنها در کانال یا گروه خودشان قرار دهند. این سبب اعتیاد می

شوند؛ چون ماداوم در پای ایان هساتند کاه  کنند، دچار اعتیاد می ها را دنبال می کانال
   بدانند خبر جدید چیست.

اعتیاادآور هام اجتمااعی  های شابکه .آورد اعتیاد می است که« کردن چت»مورد دوم 
و ...  «امطالگار» ،«اپ» ،«بلاه»ها مانناد  ، اما دیگار شابکهفیلتر کردند را تلگرام .است

 چندین شبکه اجتماعی دارد. وجود دارد برای سرگرم شدن و هر فردی بعضا 

  ها. شود؛ به ویژه برای خانم اعتیاد میاست که سبب  «خرید»مورد سوم 

شود و در فضای مجازی هام  است که سبب اعتیاد می« موارد مستهجن» مچهارمورد 
هام « بازی»و « بندی قمار و شرط های ها و کانال سایتعضویت در » بسیار زیاد است.

 شود. سبب اعتیاد فرد به فضای مجازی و اینترنت می

شاان  کنیم کاه روی گوشی تأکید میچهل سال به باال بازی خوب است؛ حتی به افراد 
بارد، موجاب ترشاح آدرناالین و  بازی داشته باشند؛ چاون خالقیات فارد را بااال می
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بارد و  برد، ضربان قلب و فشار خون را باال می شود، تحرک فرد را باال می دوپامین می
هاای کودکاناه  هاا هام بازی شود. البتاه هماه بازی اش می سبب بهبود شرایط جسمی

دهد  به فرد میشش حرف «. آقا میرزا جدول» نیست. برای مثال ی  بازی است به نام
 30د جمله بساز. این بازی خوبی برای افارا 50خواهد با این شش حرف،  و از او می
بیشتر طیف نوجوان مد نظرمان است  ،آورد گوییم بازی اعتیاد می وقتی می ساله است.
 سکه جمت کردن، فرار از دست پلیس.  های غیر دانشی مانند و بازی

های روز را بشناسیم و کار کاردن باا آنهاا را  آوری بنابراین باید اوال به روز باشیم، فن
آوری به جایی خواهد رفت کاه دیگار  فند نبریم که بین باشیم و از یا بلد باشیم. واقت

کاه در ایان مادرن نباشایم  و پذیر نیست یا باید تصمیم بگیریم نداشاته باشایم کنترل
 .فهمیم نمیرا فرزندمان زبان صورت 
 

 



 

 

 فضای مجازی

 جبهه تو در مقابله با فضای سایبری

 اشاره
ای  توصایه 5297ساال  مااه آباان 59انقاالب در  معظام رهبار ،فضای سایبریباره در

مانیفسات یاا چاارچوبی از ، تهیه این فضانتیجه تردید ورود یا عدم ورود به  .داشتند
ابتدای امر معظم لاه اشااره   شد.های مجازی  حوزه رسانهدر نگاه مقام معظم رهبری 

اما نگااه ایشاان  ؛قتلگاه جوانان و نوجوان شده است ،کردند که امروز فضای سایبری
یجه بود و راهکارهایی که باید پی بگیریم. راهکارهای مقام معظام رهباری مبتنی بر نت

 ،یعنای حاروف اول جبهاه تاوبار آن نهاادیم؛ « جبهه تاو»و عنوان را خالصه کردیم 
شود که مقام معظم رهبری ارائه دادند، با این دید که جبهه من، جبهاه  راهکارهایی می

ان باشد که همپای فضاای واقعای تو، جبهه شما و جبهه فضای مجازی، باید حواسم
چرا که مجااز  ، نه فضای مجازی؛فضای سایبری استالبته عبارت صحیح مهم است. 
گری و  یعنی محیط هوشمندی که خودتنظیم ،توان مقابل واقت قرار داد و سایبر را نمی

 هوش درونی دارد.

 جمعی کار کردن. 1

 .دن در فضاای ساایبرییعنی جمعای کاار کاردر این عبارت )جبهه تو ، حرف جیم 
؛ در حاالی غرق شدندفعالیت کردند، این فضا بسیاری از افرادی که به صورت فردی 

گفات:  هیجده ساله مای، جوانی ای در جلسهبار  ی  بخش است. نتیجهکار جمعی  که
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چون کارمان جنبش مباارزه  ؛سایبری هستیم .من و چند نفر از دوستانم عمار انقالبیم
  .زدناد دانی چه خبر است، گروه دو هگار نفاری نمی است.ایبری با فساد در فضای س

 های فساد به هم بخورد. اندازیم تا این گروه رویم بین اینها دعوا می ما میدر حقیقت 

 بنیه داشتن. ۲

یعنای آنجاا کاه آدم احسااآ وظیفاه  ،بنیه داشتن .یعنی بنیه داشتن در کار حرف باء،
 اش باشد.  گذارد تا دنبال انجام وظیفه کند، همه کارهایش را کنار می می

 هجومی عمل کردن. 3

در فضای مجازی انجاام ببینید کارهایی که  .یعنی هجومی عمل کردن ،اول اءهحرف 
چقادر دفااعی،  ،کنیاد چقدر برایتان هجومی است، چقدر هجاومی کاار می ،دهید می

 ،شاود ل میکاه تشاکی ییهاا اغلب کمپین کنید. چقدر واکنشی کار می وچقدر کنشی 
اناد. در مقابال ماا  کشیده را در کمپینی کاریکاتور پیامبربرای مثال  ؛هدفمند هستند
را  «مان عاشاق محماد هساتم»یاا  «عشاق الرساول»یا  «آی الو یو محمد»هم کمپین 

باه ، ها و یا هاواداری از پیاامبر این اظهار محبت ،ها کنیم. این کمپین اندازی می راه
ثیرگذارتری در فضای مجازی، با اهاداف أبا رفتارهای تلکه باید ؛ بکافی نیست ییتنها

ببینایم شناسایی کنایم و باید نیاز جامعه را  ،این کاریکاتورها مقابله کنیم. برای این کار
 در بسیاری از موارد دفاعی یا کنشی عمل کنیم.سپس خواست جامعه چیست و 

 ورز های اندیشه تشکیل هیئت. 4

هاای  هیئتتشاکیل این بود که به سمت  ،معظم اشاره داشتند دوم که رهبر اءهحرف 
ورز باید دستور جلسه داشته باشد، محوربندی  هیئت اندیشه حرکت کنید. ورز اندیشه

داشته باشد، تنوع افراد داشته باشد، بسته به توانمنادی تجهیگاتای امکانااتی پشاتیبانی 
 و شااده باشاادباشااد، قابلیاات ساانجش و در حقیقاات اجرایاای کااردن آن دیااده 

تواناد محلال بسایاری  ورزی می هیئات اندیشاه .گیری آن دیده شاده باشاد مشارکت
 د و گره از آنها بگشاید. بمشکالت را در حقیقت بیا ،مشکالت جامعه باشد

 توانایی تاراندان دشمن. 5

 ،مفهاوم دومدر ها را فعال کاردن و  توان یعنی در مفهوم اول در این عبارت، اءتحرف 
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ایان بایاد ها و توانمندهای بسیاری داریام.  دشمن است. ما در کشور ظرفیتتاراندن 
هایی در داخل سیساتم و خاارج سیساتم  اینکه چه جوان ؛ها را شناسایی کنیم ظرفیت

بیاان کنناده   ،در مفهاوم دوم« اءتا»حارف چناین  هستند که توانایی خاصی دارند. هم
 تاراندن و تازیدن بر دشمن است. 

 و هوشمندانه ورود تهاجمی. 6

باید در واقت ست. اورود تهاجمی و مبتکرانه به معنای  جبهه تو،عبارت در حرف واو 
کار کرد که زمین مجازی از لوث حضاور دشامن پااک شاود. در مفهاوم ای  به گونه

هاای جدیاد  مهم این است کاه چقادر از قالب ،ورود مبتکرانه و هوشمندانه موضوع
چاه چیاگی ها دنبال  دانیم جوان آیا می ؟شناسیم ها را می قالب استفاده کردیم. آیا اصالً 

هاای جامعاه و نیازهاا را بشناسایم و  قالب ،بایاد در ورود مبتکراناهبنابراین هستند؟ 
 های مناسبی را انتخاب کنیم.  قالب ،براساآ نیاز جوانان و نوجوانان

از تاوانیم  مای ،آیاا در راه تارانادن دشامن :در انتهای جلساه از معظام لاه پرسایدند
اگار  :ایشاان گفتناد ؟اساتفاده کنایم ،های اجتمااعی خاارجی کاه وجاود دارد شبکه

های خارجی برویاد، اماا حواساتان باشاد  سراغ شبکه .خوب است ،هوشمندانه باشد
 مصداق این شعر سعدی نشوید:

  ب دکدب   ه  وا ب یر  ی  م 
 

 1دب مه     وا    ر و  ی م ب 
 

به همه جاوانبش فکار کنیاد. بارای مثاال یکای از  ،جام دهیدبرای اینکه کار مثبتی ان
کردند تا جواناان بیایناد  بوک ایجاد گذاری برای فیس نهضت کامنت ،نهادهای ارزشی

. بعاد از نمایناد نظاارت و رصادنیگ  اهادر برخی جاز صبح تا شب همکاری کنند و 
ت نهضاا بااه شادن شاایوع پیادا کاارد.باوک در کشااور  اساتفاده از فاایس تاابمادتی 
حااال بایاد  ... .یاابی و  دوساتجملاه باوک مشاکالتی دارد، از  گذاری فایس کامنت
هماین شاد کاه  .شناسایی کنیمجهت ورود به آن یا عدم ورود های خارجی را  شبکه

پس حواسمان باشاد مصاداق  ؛گذاری باشد گفتند دیگر الزم نیست نظارت بر کامنت

                                                           

ل ح  بن عبداّله . 1   .359، ص 35تمام فروغی؛ شماره ؛ به اهکلیات سعدی ،سعدیُمص 
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 جازی نباشیم. هایمان در فضای م این شعر سعدی در حوزه فعالیت
 ؛باید جغرافیای موضاوع را مشاخس کنایم ،خالصه راهکارهای جبهه توبعد از بیان 

 چند گام داریم.  و اینکه از کجا باید شروع کنیم
، «باین خاوش»ما سه زاویه دیاد  هاست. آشنایی زاویه دیدها نسبت به رسانه ،گام اول

 .  داریم« بین واقت»و  «بدبین»

 بین زاویه دید خوش

توانند همه امکاناات مانناد  تا جایی که می والدینبسیاری از بین،  زاویه دید خوشدر 
برای فرزناد کاودک و یاا خردساال خاود فاراهم  پلی استیشن، موبایل، تبلت و ... را

بتواند در آیناده مفیاد  وفرزندشان کم نداشته باشد و احساآ عقده نکند که  کنند می
آوری باه پاای جاوان یاا نوجاوان یاا  چاه فانکنند هر  احساآ می ؛ به عبارتیباشد

 ؛هاسات شود. برداشت این افراد فقط از فرصت اش ساخته می آیندهبریگند، کودکشان 
های عالی است و رویکردشان نسابت باه حاال و  فرصت اینکه همه این فضا مملو از

موضت منفعل دارند و تدبیرشان، اساتفاده بادون  در حقیقتخیالی است.  خوش ،آینده
 ودیت، کاربری آزاد و بدون چارچوبی برای مدیریت مصرف است.محد
چند تلویگیون دارناد. تلویگیاون ماادر در  ،مریکا اگر افراد خانواده سه نفر هستندآدر 

آشپگخانه، بچه در اتاق، تلویگیون مادر و پادر، در اتااق خاواب و تلویگیاون داخال 
مسائله را مبارح کاردم و ای در تهاران ایان  در جلساههاسات.  پذیرایی برای مهمان

طوری هستند. چهار نفر در جمت دست بلناد کردناد!  پرسیدم چند نفر در جمت ما این
فقاط را ای  ها سواد رسانه شود. بعضی ای آشکار می اینجاست که ضرورت سواد رسانه

تارین  ایان باگر  .ای فقط برای اینترنت نیست سواد رسانه ، امادانند برای اینترنت می
! هماه تعبیاری کاه بارای بارویمکه فکر کنیم فقط بایاد ساراغ اینترنات  اشتباه است

هام تصاویر  اسات؛ زیارا رساانه تصویرسااز  تصاویرکش ،برناد تلویگیون به کار می
کشد. با توجاه باه اینکاه مخیلاه کاودک قاوی اسات و  هم تصویری را می ،سازد می

از مادران با صدای  کند. بسیاری تلویگیون او را هیپنوتیگم می دوست دارد تجسم کند،
پاای  ،شاود کنند. بچه هم تا بیادار مای بچه را از خواب بیدار می ،موسیقی شبکه پویا



 

 

 

 
   111جبهه تو در مقابله با فضای سایبری  

 

دهاانش را بااز  ،شاده مثل کساانی کاه هیپناوتیگم  نشیند و می های شبکه پویا کارتون
خواهناد باه  ماادران کاه مایبرخای دیگار از . بریگد غذا توی دهانشتا مادر کند  می

خواهناد سااکت  ماینشاانند و از او  مید، بچه را رو به تلویگیاون کارهای خود برسن
 ؛ زیاراای اسات ساوادی رساانه بادترین ناوع رویکارد و باه عباارتی بای ،باشد. این
 ثیرگذارند. أها به شدت بر کودکان ت انیمیشن

جمعیات میاان به سالن اکران رفته بودم. در  «فهرست مقدآ»برای تماشای انیمیشن 
اول  ،شاود یست تا خردسال زیر هفت سال بودند. انیمیشن که شروع میب ،پانگدهافراد 

اسات حیوانااتی درباره شود. موضوع فیلم  های کریه حیوانات نمایش داده می صورت
کند و دنبال قتل یکی از حیواناات  خورد و مست می که یکی قاتل است، مشروب می

در مااده شود و آن قاوم  یبه سمت قومی روانه ممواد مذاب  ،رود. در نهایت دیگر می
 شوند.  مذاب مستحیل می

باه نماایش چهاره در نقد این انیمیشن، اولین نکته عدم توجه به رده سنی تماشاگران 
کنیاد،  برای این انیمیشنی که مدام برایش تبلیا  میچرا  بود. گفتم ها برزخی شخصیت

ضاافه اه با مدیر شبکه پویا صاحبت کاردم، با ؟محدودیت سنی مشخس نشده است
 اضافه کردند. به این انیمیشن دوازده سال 
، آزاد مبلاق اسات بیناناه، در دیادگاه خوشحواسمان باشد کاربری کاه بنابراین باید 

شود. حتی بارای تلویگیاون جمهاوری اساالمی هام آزادی  ییها ممکن دچار آسیب
ماان از  دهها و خاانوا و گفتار و حتی افکار بچاه ثیر رفتارأبر تباید چون  ؛مبلق نداریم

ام موهاایش را باه صافحه  دیدم دختار چهاار ساالهدر خانه فکر کنیم. روزی  ،رسانه
دیدم تبلی  شامپوی کلیر است که موهاای شاما را دقت که کردم، . کشد می تلویگیون

این است کاه  ،های روانشناختی همه کودکان یکی از ویژگی !کند براق و درخشان می
دوست دارند  ،به عبارت بهتر .شوند را متوجه نمیتفاوت فضای واقت و فضای رسانه 

قدر رغبت دارند کاه مثال  اگر آن تفاوت را هم متوجه شوند، آن .رسانه واقعیت باشد
کشاند.  میباه تلویگیاون  به امید اینکه تمیگ و درخشاان شاود،دختر من موهایشان را 
نه چاه چیاگی از دخترم پرسایدم بارای صابحا دارد. خانوادهتبلیغات تأثیر عجیبی بر 

باه او گفاتم: مان  !مربای تمش ؛ چاون در تبلیغاات دیاده باود گفت: ،دوست دارد
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گوید بخر  دانی باید پول داشته باشم. تبلیغات مدام می خواهم برایت بخرم، ولی می می
من باید پول توی جیبم را مدیریت کنم تا تماام نشاود. اگار بخاواهم هار چاه  ؛بخر

شود. قارار شاد هار وقات تبلیغاات  هایم تمام می پولفوری  ،گوید بخرم تبلیغات می
شاد، از مان ساؤال  به من بگوید. تا ی  هفته درباره هر چه پخش می ،شود پخش می

کرد که آیا این تبلی  است؟ آیا این برنامه است؟ بعد از ی  هفتاه خاودش فهمیاد  می
ست، صادا را دید تبلی  ا کدام برنامه؛ برای همین هر وقت می ،غات استیکه کدام تبل
 کرد.  کم می

از طریاق هماین  ،برندپرسات و پرسات پرست، مدل گاهی این مدل دخترهای تجمل
پس باید حواسامان خیلای باه  ؛شوند تبلیغات تلویگیون جمهوری اسالمی ساخته می

هاای کاودک و نوجاوان  تلویگیون تبلیغات در هایمان باشد. در همه جهان تربیت بچه
ای را ندارند و به سن بلاوغ  های رسانه وانایی تحلیل پیامچون فرزندان ت؛ ممنوع است

 عقلی نرسیدند. 
دیاده بلکه در فضای مجازی هام بسایار  ؛تبلیغات فقط مختس تلویگیون نیستالبته 
های نوجاوان و جاوان  خانم برای دختر «من حجاب را دوست دارم»کمپین  شود. می

 شاد،تار بررسای  اما وقتی دقیاق ،دکردن اللهی به راه افتاده بود. همه تحسین می حگب
ها با روسری مارک چنل، ناخن دست، آرایش، کفش مارک چای عکاس  دیدیم خانم

یعنی با چاادر خاودت بیاا از خاودت  ،«من حجاب را دوست دارم»اند. کمپین  گرفته
 خودت را زینت کن!  ،عکس بگیر
تلویگیون، به اینترنات، به  مان باشد،یها ما والدین باید خیلی حواسمان به خانهبنابراین 

، به وزارت ارشاد، به آماوزش و سپردیم به هر جایی که ما وظیفه تربیت را به دیگران
آنها ممکان اسات همیاار ماا  .مان با ماست صورتی که وظیفه تربیت بچه پرورش؛ در

 دهاگار و یا  مسائله ایجاادر کناارش اما  ،کند کم  می به ماتلویگیون  مثالً  ؛باشند
هیچ چاارچوب هایشان  در خانهاین است که افراد  ،بین جه رویکرد خوششود. نتی می

 .استفاده محدود و مشروطی برای رسانه ندارند

 زاویه دید بدبین 

گویند بدترین چیگ گوشی است. باه اسام  می ،رویکرد بدبین چیست؟ در این رویکرد
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دو نفار  ای، برناد. بارای نموناه در یا  کاالآ رساانه سواد رسانه، رسانه را سر می
های موبایلشان را انداختاه و شکساته بودناد؛ چاون سیساتم اندرویاد دارد و  گوشی
 هاست.  صهیونیست برای ،شرکت گوگل است و گوگل برایاندروید 

تاا  ؟کاار کناده خواهد چ ال مهم این است که این نسل میؤس ،در این رویکرد بدبین
 مان را بگیریم؟ توانیم جلوی بچه کی می

در ی  ساایت  .ها، نسبت به حال و آینده نگران است تهدیدها و آسیب رویکرد بدبین
 دهاد، هار لحظاه آماار بااال های پورن تولیدی جهاان را نشاان می آنالین تعداد فیلم

. شاود های پورنوگرافی زیادی تولید می فیلم ،همین حین صحبت من در رود. مثالً  می
شاود.  و سیصد و پنجااه هاگار مایاز سه میلیون و سیصد هگار، سه میلیون  برای مثال

 باید چه کنیم؟ 
تاوانی  تاا میکاه راهکاارش ایان اسات  ،در موضت عصمت رسانهزاویه دید بدبین، 

اساتفاده نکان تاا ساالم باشای. سیاستشاان چیسات؟  ؛توانی محرومیت تأخیر، تا می
نتیجاه کااربری ممناوع و . المصائب جهان ام به عنوانها  رسانهمعرفی هراسی و  رسانه

و تولیاداتی بادی دارد و   نه موبایل، نه تبلت! چرا کاه محتاوا :شود می قرنبینه کردن،
 باالست. ،امکان انحراف در آن

 بین   زاویه دید واقع

هاای  یعنای هماین گوشای؛ هم تهدید ،رسانه هم فرصت دارد ،بین در زاویه دید واقت
از آنجا کاه آقاای ادوارد  دانیم؟ از کجا می اند. بار ه  شده اندروید تا حاال حداقل دو

هاایش  در ادامه افشاگری ،اسنودن که در سازمان امنیت ملی ایاالت متحده کارمند بود
در ساال  ،در جهاان در توئیتر نوشت: سه میلیارد و سیصاد میلیاون گوشای اندرویاد

 هاا. پیام ، ها اپ و تلگرام تا همه عکس از واتس اند، دو بار ه  شده 3051و  3052
قرار گرفتاه تحلیل اکنون مورد آوری شده و    شده و در ایالت یوتا جمتهمه چیگ ه

سس تلگرام برای اطمیناان باه امنیات ؤپاول دورف، مکردم   فمر میآن زمان  رداست. 
 باما در تاوئیتر پیاام داده باود: اندرویاد مثال در ؛کند حرفش را رد می تلگرام، حتماً 

 .بیارون بارودخل بیاید و چه کسای دای سکچه گیرد  سالن همایش است. تصمیم می
و ... اسات؛ پرچم، صندلی  ،های کاربردی ما مثل میگ اپ و تمام برنامه تلگرام و واتس
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مشکل، امنیت تلگرام نیست کاه دو  .رود همه می ،اگر اندروید بخواهد در را باز بکند
 ایم، مشکل از اندروید است که در را برای دیگران باز کرده است.  بار ه  شده
آیا هگار و ی  خبر دیگر در استخر وجود نادارد؟  ،خواهیم برویم شنا کنیم ما که می

مگر نه اینکه ما باید  با علم به خبرات و مهارت برای مقابلاه باا آنهاا شانا کنایم تاا 
کاه کارده اثباات  ،بین هم بر همین اسااآ ها کاهش یابد. رویکرد واقت احتمال آسیب
 شاود. دارد؛ یعنی به هیچ عنوان اقدامات ما محاو نمی رد پای دیجیتال ،فضای دیجیتال

در ایان  ها شرکت دیگار و ده «بوک فیس» ،«ثبت فی کتاب الگوگل» هایی مانند شرکت
پس باید حواسامان  کنند. که اقدامات ما را در نهان خود ذخیره می وجود دارند زمینه

 مان باشد.  به تمام اعمال
از  ،تاان نصاب کنیاد ی ی  چراغ قوه روی گوشیحتخواهید  میاید وقتی  بسیار دیده

ها، تلگارام، گاالری و  تماآ ،شما اجازه دسترسی به کارت حافظه، دوربین، مخاطبین
هاا،  گیرد. با ایان دسترسای ... به طور کلی در حدود سی و شش دسترسی از شما می

 ،لفان داردها دفترچاه ت از آنجا که همه موبایل .افتد ی  اتفاقات جالبی در این فضا می
های ایرانیان را خریداری کرده بود. فکرش را کنیاد چباور  ی  شرکتی دفترچه تلفن

یکای در بارای مثاال تواند به اطالعات همه افراد دسترسای داشاته باشاد.  راحت می
فرهنگسارای رساانه  لساانی  ثبات کارده رسانه، آن یکی  لسانی   ثبت کردهش ا گوشی

همکار، آن یکی لسانی را باا آدرآ ذخیاره کارده  لسانی  ثبت کرده تهران، آن دیگری 
هاایم   هاا یاا دفترچاه لیساتم )مخاطاب است. بعد من بر اساآ فقط اسام مخاطاب

هاای  باه اطالعاات افاراد از روشتاوان  میشاود کاه  شوم. اینگونه می کدگشایی می
 پیدا کرد. مختلفی مثل دفترچه تلفن دسترسی 

هاا  شناختش را از فرصات ؛ بلکهکند نمیفی را نها  خبرات و آسیب ،بین رویکرد واقت
اینکاه چگوناه  کاه کناد ریاگی مای برنامه ،برد و برای مدیریت آنها ها باال می و آسیب

بهترین استفاده را داشته باشد. موضت عمل، در اینجا فعال است. بناابراین ماا بایاد باه 
مجازی خبیب فضای  خواهد اگر کسی می تبدیل شویم. ی  کنشگر، ی  تولیدکننده

هااا و توانمندسااازی  هااای فضااای مجااازی و تاادبیر و سیاساات بایااد ویژگاای د،باشاا
 .دنیاز در آن فضا را یاد بگیر های مورد مهارت
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 دخانیاتهای مصرف نگاهی بر آسیب

 اشاره
ا از انجاام کارهاایی کاه سابب تر جوامات انساانی ر ها و در افقی وسایت اسالم، انسان
َكـةِ»شود، نهی کرده است:  نابودی آنها می ْهلو ْمِإَلـیالتَّ واِبَأْیـِدیكو ْلقو و خاود را باا » 1«:َواَلتو

بنا بر آیات قرآن، انسان در مقابل بدن خویش مسئول «. دینکفیت مکخود به هال دست 
»گیرد:  است و در این باره مورد سؤال قرار می السَّ وَلِئـَكَکـاَنِإنَّ أو ـلُّ َؤاَدکو ْمَعَواْلَبَصَرَواْلتو

واًل َمْسئو هو ُْ در «. را گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقات خواهناد شادیز» 2«:َع
 ؛بنده قدم از قادم بار نادارد ،روز قیامت در»نیگ آمده است:  خدا حدیثی از رسول

رش که در چه راه نابود کرده شود: از عم یمگر اینکه از او درباره چهار چیگ پرسیده م
دسات ه ش کاه از کجاا باا ش که در چه راه فرسوده است؛ از کسبا است؛ از جوانی

 3«.بیت و از دوستی ما اهل آورده و در چه راهی مصرف کرده است

 دخانیات از  پرهیز دالیل

 . عقل1

تعادل، داند که همه رفتارهای فردی و اجتماعی انسان را به  اسالم، عقل را گوهری می
                                                           

 .591. بقره: 1

 .23اسراء: . 2

 .91؛ مصصح علی اکبر غفاری؛ ص تحف العقولابن شعبه حرانی؛ . 3
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دهد؛ از همین روست که در اسالم از هار چیاگی از  جذابیت و خداگونگی سوق می
ها، اگر سالمت روح و عقال  ها و سرگرمی ها تا حتی خواندنی ها و آشامیدنی خوردنی

وَنَكَعـِناْلَخْمـِر»فرمایاد:  را تهدید کند، باید ازآن پرهیگ نمود. چنانکاه قارآن می َیْسـَألو
 ِمـْنَنْتِعِهَمـاَواْلَمْیِسِرقو َماَأْکَبرو هو اِسَوِإْثمو َُّ ِلل اِفعو َُ َوَم َکِبیر  دربااره شاراب و » 1«:ْلِفیِهَماِإْثم 

ی برا  مردم است و]لای[ یو سودها  گناهی بگر بگو در آن دو ،پرسند  قمار از تو می
اش شامل ماواد مخادر  . دخانیات در ابعاد گسترده«گناهشان از سودشان بگرگتر است

شاود. چنانکاه آماار بسایاری از  شود که مصرف آن سبب زوال عقل آدمای می نیگ می
 خودکشی، قتل، تجاوز به عنف و ... گویای این واقعیت است؛ از جمله:

ای که به قتل مادر خاانواده و خودکشای پسار جاوان  نگاع و درگیری خانوادگی
پسر خاانواده خانواده منجر شده بود، حاکی از مصرف مواد مخدر صنعتی توسط 

که در روز حادثه بر اثر توهم و ضایعات روانی ناشی از مصارف بود. پسر جوان 
در نهایت وی را با ضربات چاقو به قتال  بود، مواد مخدر با مادر خود درگیر شد

فشارهای روانی ناشی از قتل مادر را تااب د؛ اما شو رسانده و از محل متواری می
 2ند.ک مینیاورد و اقدام به خودکشی 

از سوی دیگر به حکم عقل، حفظ جان و سالمتی واجب است. از آنجا کاه مصارف 
دخانیات و مواد مخدر با تمام اشکال و مواردش، اثرات مخربی دارد؛ یعنی بر جسام، 

کند و زنادگی خاانوادگی و  عقل، اراده و دین و عقیده انسان ضربات سختی وارد می
 حکم می کند که ازآن اجتناب نماید . کشاند، عقل سلیم جامعه را به تباهی می

 . آیات ۲

یکای از عوامال خبار مهام و  رسااند، باا آسایبی کاه باه بادن می مصرف دخانیات
هاای ماگمن و  ها در دنیا خصوصاً در ارتبااط باا بیماری کلی بیماری دهنده بار افگایش

هاای تنفسای، سارطان و ساکته  عروقی، بیماری اهای قلبی  غیرواگیری چون بیماری

                                                           
 .359. بقره: 1
؛ «مصرف مواد مخردر رامرق قترق مرادر و خودکشری فرزنرد در اهرواز       »؛ سایت خبری تح ی ی الفم 2

 م492580، کد خبر: 25/04/1396
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مغگی است. مبالعات بگر  اپیدمیولوژی  در سبح جهان نشان داده اسات مصارف 
های غیر واگیر ارتباطی قاوی دارد و  دخانیات و به ویژه کشیدن سیگار با بروز بیماری

ثانیه، یا  نفار  3؛ به طوری که هر ترین عامل مر  قابل کنترل در جهان است بگر 
بارآورد ساازمان بهداشات بنا بر  دهد. بر اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می

 در ساال میلیاون نفار 50باه  ،3020ساال ، آمار مر  بر اثر مصرف سیگار تاا جهانی
 1.خواهد رسید

کند، با گسترش  دود و دخانیات به صورت تدریجی زمینه از بین رفتن فرد را مهیا می
و طول عمر وی  اندازد های سرطانی و ریوی، سالمتی فرد را به خبر می انواع بیماری
 آن باا کند و این، یکی از مصادیق بارز خودکشی است که قارآن باه شادت را کم می
َكـةِ»عالمه طباطبایی در تفسایر آیاه  کرده است.برخورد  ْهلو ْمِإَلـیالتَّ ـواِبَأْیـِدیكو ْلقو  2«َوالتو

د زیااد از نظر ادبی "با" در "بایدکم"، یا برای سببیت است ... یا برای تأکی»نویسد:  می
و کلمه "ایدی" مفعول و کنایه از قدرت و نیروهاست )چاون "یاد" مفارد "ایادی" 

نیروهاا و  هکا ایان اسات ،یعنی دست مظهر قدرت است  و بنابراین مفاد این جملاه
ای خود را از دست ندهید تاا بیچااره و بادبخت نشاوید و "تهلکاه" مانناد ه قدرت

در دیگری نیامده و معنایش ایان "هالک" مصدر است؛ ولی در لغت، بر وزن آن مص
است که انسان به حدی بیچاره و درمانده شود و خود را گم کند که نفهمد کجاسات. 

 نهی شده، خاواه افاراط و خاواه تفاریط  ًدر این آیه آنچه موجب هالکت شود، مبلقا
ْمتعبیر ": »برخی از مفسران معتقدند 3«.باشد ار " اشااره باه اینکاه از روی اختیاِبَأْیِدیكو

خودتان چنین نکنید ... و مراد از تهلکه، اعم از هالکت اخروی و دنیوی است و مراد 
از القاء به تهلکه، اقدام به هر عملی است که موجب وقوع در هالکت انسان یاا تارک 
عملی که باعث هالکت آدمی گردد؛ مثال عملی که مریض انجام دهد و باعث زیادتی 

                                                           

 ؛«شیوع مصرف دخانیات: مطالعره سرتمت از دیردگاه مرردم ایرران     » ؛دی و دیچرانمه ؛م رمک: ربادی1

 م372 – 365، ص 1390سال دهم، شماره سوم، تابتتان  ؛فص نامه پایش

 م195م بقره: 2

 م84، ص 2ج  ؛المیزان ؛طباطباییسید محمد حتین م 3
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   1«.مرض یا موت او گردد
بعضای  2اناد.ز مفسران کشیدن سیگار را مصداق القاء نفس در تهلکاه دانساتهبرخی ا
دکتر شیخ یوسف قرضاوی، از علمای اهل سنت  نیگ این آیه را از جمله دالیال  مانند

گوید هر چیگی که مضر و دارای زیاان باشاد،  حرمت استعمال دخانیات دانسته و می
»آیاه  عاملی شیخ حرّ  3خوردن و نوشیدن آن حرام است. ـْمَأْصـَحابو ْسـِرِفیَنهو اْلمو َوَأنَّ

ارِ َُّ رَّ ِباْلَبلَدِن »و روایت  4«ال َِ َ
ٌَ َو أ ْتَلَف َاْلَما

َ
َما َاِْلْسَراف  ِفيَما أ اسراف در چیگی است کاه » 5«:ِإنَّ

را از جمله دالیال حرمات اساتعمال دخانیاات « مال را تلف کند و به بدن ضرر بگند
 داند. می

، انادهاستفاده از انواع دخانیات را از آنها برداشات کاردممنوع بودن ه از دیگر آیاتی ک
واَواَل»آیاتی است که اسراف را حرام کرده است؛ از جمله این آیه شاریفه:  ـواَواْشـَربو لو کو

ْسِرِفیَن اْلمو ِحبُّ اَلیو هو واِإنَّ ْسِرفو ه او کاد یانکرو  م  ادهیاد و]لای[ زیاشاامید و بیبخور» 6«:تو
، کلمه بسیار جاامعی «اسراف»از نظر مفسران، کلمه «. ران را دوست نمی دارداکاسراف

گرایی و اتاالف و مانناد آن  روی در کمیت و کیفیت و بیهوده است که هر گونه زیاده
   7شود. را شامل می

 . روایات3

ْم»از آیه  بیت در روایات اهل َسكو واَأْنتو لو شاده به انتحار و خودکشای تعبیار  8«َواَلَتْقتو
ِتي»آمده است:  خدا در روایتی از رسول 9است.

ْ
َماٌن   َسَيَ ِتي  َعَلى  َِ مَّ

 
وَن   أ ل  ك 

ْ
ه  َيَ  َشْيئًا اْسلم 

                                                           
 م360، ص 2ج  ؛اطیب البیان ؛طیبسید ربدالحتین م 1
دو فصالنامه  ؛«مواد مخدر و دخانیاات از دیادگاه فقاه ماذاهب اساالمی» ؛اللهی وحرروح اّله . ر.ک: 2

 .42 – 33، ص 5231، زمستان 3شماره  ؛مبالعات تقریبی مذاهب اسالمی
 .501ص  ؛حالل و حرام در اسالم ؛قرضاوییوسف . 3
 .42. غافر: 4
 .30، ص 3ج  ؛ل الشیعهئوسا ؛عاملی حرّ محمد بن حسن . 5
 .9؛ انبیاء: 37و  33؛ اسراء: 545و نیگ انعام: ؛ 25اعراف: . 0
 .549، ص 3؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران ناصر مکارم شیرازی. 1
 .39. نساء: 1

 .175، ص 2؛ کتاُب من ال یحضره الفقیه؛ ج شیخ صدوق. 1
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َنا َبِري  اْلَبْنج   
َ
لي أ وَن ِمنِّ يئ  ْم َبِر ْم َو ه  برای این امت زمانی خواهد رسید که چیگی باه » 1«:ٌء ِمْنه 

در «. ن بیگارم و آنان نیگ از مان بیگارنادکنند. من از ایشا مصرف می  نام بنگ )حشیش 
َا ِإنَّ »روایت دیگری از حضرت آمده است: 

َ
لَّ   أ ْسِكرو َحلَراٌم   ك  له    م  و  َفَقِليل  ْسلَكَر َكِثيلر 

َ
َا َو َملا أ

َ
أ

آگاه باشید هر نوع مسکر حرام است و هر ناوع مقادار حارام اسات و آنچاه » 2«: َحَرام
نیاگ  اماام صاادق«. ار کم آن هام حارام اساتآور است، مقد مقدار زیادش مستی

ْسَراف  »فرموده است:  َما اْْلِ رَّ ِباْلَبَدن  ِإنَّ َِ َ
ٌَ َو أ ْفَسَد اْلَما

َ
همانا اسراف در اتالف ماال و  » 3«:ِفيَما أ

 «.ضرر به بدن است
هاا بیاان شاده  ، فلسفه حرام و حالل بودن خوراکیدر روایتی طوالنی از امام رضا

مورد هر نوع خوراکی و نوشیدنی که برای بدن و عقل ضرر داشته است. حضرت در 
 فرماید:  باشد، می

لََلح  َو َللْم » ْربًا ِإاَّ ِلَملا ِفيلِه اْلَمْنَفَعلة  َو الصَّ ْكًَل َو َا ش 
َ
ِْ أ ِب َه َتَباَ َ  َو َتَعاَلى َلْم ي  نَّ اللَّ

َ
ْم ِإاَّ َملا ِفيلِه  أ َجلرِّ ي 

َلف  َو ا َر   َو التَّ ٌة ِلْلَبلَدِن الضَّ وَّ َقو  ِلْلِجْسِم ِفيِه ق  لُّ َناِف و م  ٌٌ   ْلَفَساد  َفك  ْو   َفَجلََل
َ
ِة أ وَّ ِضلر  َيلْذَهب  ِبلاْلق  للُّ م  َو ك 

پروردگار هیچ خوردنی و نوشیدنی را مباح نکرد، مگر اینکه در آن نفات » 4«: َقاِتلو َفَجَرام
نکه در آن زیان و نابودی و فسااد و مصلحتی بود و هیچ چیگی را حرام نکرد، مگر ای

بود؛ پس هر چیگی که در آن نفت و قوت جسم و قوت بدن است، حالل است و هار 
 «.آوری که نیرو و قدرت را از بین ببرد و یا کشنده باشد، حرام است چیگ زیان

 . فتواها4

راَ  »آمده است:  اکرم در روایتی از رسول ِِ َرَ  وا  َِ اآ ایان بار اسا 5«.فى ااسَلم ا 
 6ای فقهی است، کسی حق ندارد به خاود و دیگاری ضارر برسااند. روایت که قاعده

                                                           
 .33، ص 57؛ ج و مستنبط المسائل مستدرک الوسائلحسین نوری؛ . 1
 .403، ص 3ج ؛ الکافیمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 2

 .14، ص 4همان؛ ج . 3

 .531، ص 53؛ ج و مستنبط المسائل مستدرک الوسائلحسین نوری؛ . 4
 .32، ص 5ج  ؛الذریعه الی حافظ الشریعه ؛جیالنیمحمد بن محمد مؤمن . 5
 .503ص  ؛حالل و حرام در اسالمیوسف قرضاوی؛ . 0
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آیت اّله مکارم شیرازی این قاعاده را از جملاه دالیال حرمات دخانیاات دانساته و 
شایخ یوساف  1«.شاود قاعده الضرر ... اضرار به نفاس را نیاگ شاامل می»نویسد:  می

بار »نویساد:  مال دخانیاات دانساته و میقرضاوی نیگ این قاعده را دلیل حرمت اساتع
توان گفت کاه اساتعمال دخانیاات از قبیال  می اساآ این دستور حضرت رسول

کنناد، ضارر  سیگار و قلیان و ... مادام که ثابت شود به اشخاصی که آن را استعمال می
 2«.رساند؛ حرام است می

 دخانیات مصرف های  آسیب

 های جسمی و روحی . آسیب1

های علوم پگشکی به خوبی عوارض ناساالم اساتفاده از ماواد دخاانی را  فتهامروزه یا
ها باه  کنندگان به انواع بیماری شناسایی کرده است. عوارضی که شامل ابتالی مصرف

دهنده دخانیاات،  یکای از ماواد تشاکیلشاود.  های دساتگاه تنفسای می ویژه بیماری
رد و تأثیراتش نیگ در ثانیاه آشاکار گذا نیکوتین است که به طور مستقیم بر مغگ اثر می

شود. این ماده، محرک سیستم عصبی مرکگی است و اثرات زودگذر آن منجار باه  می
شود. این اثر به سرعت فروکش کرده و خساتگی و کرختای  احساآ انرژی بیشتر می

 شود.  جایگگین آن می

ردگی و های تنفسی، سارماخو افراد سیگاری بیشتر از دیگران در معرض خبر عفونت
آنفلوآنگا قرار دارند. برونشیت مگمن با گذشت زمان به همراه بیماری انسدادی ماگمن 

سافت  ،ریه، خود را نشان خواهد داد. افگایش قند خون و احسااآ خساتگی مفارط
کااهش سابح کلساترول  ،های خونی و محدودیت جریان خون باه قلاب شدن ر 

 ، سارطانتصلب شرائین و بد افگایش و تجمت کلسترول ،خوب و افگایش فشار خون
سارطان  ، افاگایش نابااروری،لوزالمعده، سرطان لب، دهان، گلو، حنجره، ریه و مری

هایی اسات کاه  ، از جمله آسیبهای هنگام تولد و سندرم مر  ناگهانی نقس ورحم 
                                                           

دو فصالنامه  ؛«یادگاه فقاه ماذاهب اساالمیمواد مخدر و دخانیاات از د» ؛اللهی روحروح اّله . ر.ک: 1

 .42 – 33، ص 5231، زمستان 3شماره  ؛مبالعات تقریبی مذاهب اسالمی

 .503ص  ؛حالل و حرام در اسالمیوسف قرضاوی؛ . 2



 

 

 

 
   399های مصرف دخانیات   نگاهی به آسیب

 

 1 شود. به دنبال مصرف انواع دخانیات، گریبانگیر انسان می
ای از مشاکالت دیگار مانناد  جوانی با گساترهمصرف دخانیات در نوجوانی و اوایل 

 امشکالت تحصیلی، مصارف اناواع ماواد دیگار، بگهکااری و کارکردهاای روانای 
برابار در  50تاا  7دیده در ارتباط است. شیوع الکل و مواد غیر مجاز  اجتماعی آسیب

وازه رافراد سیگاری بیشتر از افراد غیر سیگاری است. در حقیقات مصارف سایگار، د
به مصرف موارد و رفتارهای پر خبر است. بر اسااآ مبالعاات انجاام شاده،  ورود

ای معنادار وجود دارد. باا مصارف سایگار  میان سیگار کشیدن و فعالیت جنسی راببه
هاای زنادگی و  شاود کاه در زمیناه مهارت ساالن منحرف می فرد وارد گروهی از هم

روهی رفتارهای جنسای خودتنظیمی و عملکرد مناسب، ضعیف هستند و در چنین گ
زماان باا  شاناختی هم یابد. با اثرات متقابل عوامل جسمانی و روان پر خبر افگایش می
شوند که در آن احتمال  های جسمی ثانویه، جوانان وارد گروهی می بلوغ مانند ویژگی

 2انجام رفتارهای خبرزا مانند مصرف سیگار و راببه جنسی زیاد است.

 های اقتصادی  آسیب. ۲

های اقتصادی بسیاری که از مصرف سیگار و سایر دخانیاات و ماواد مخادر بار  یانز
 31مصرف ساالنه سیگار در کشور باین شود، بر کسی پوشیده نیست.  جامعه وارد می

میلیارد توماان سایگار و دخانیاات دود   1میلیارد نخ است؛ یعنی روزانه حدود  70تا 
ابر پولی است که برای خرید کتاب صارف بر 4رود. این رقم حدود  شده و به هوا می

ها  ساال بارای بچاه  میلیاارد توماان در  06های ایرانی تنها  شود. به عبارتی خانواده می
میلیاارد توماان بارای اساتعمال   355هاگار و   رقمی نگدی  به ساه و خرند کتاب می

ل اگر مبابق نظر وزارت کار متوسط هگینه ایجاد یا  شاغ! کنند دخانیات مصرف می
دهناد،  ها بابت سیگار قاچاق می میلیون تومان در نظر بگیریم، با پولی که ایرانی  56را 

                                                           

 .400391، کد خبر: 04/05/5297 ؛«مضرات استعمال دخانیات» ؛خبرگگاری میگان. 1

ساز مصارف سایگار و رفتارهاای پار خبار در  مل زمینهمقایسه عوا» و دیگران؛ رشیدیمهران . ر.ک: 2

 521، ص 5293دوره ششم، شماره دوم، تابستان  ؛مجله طب انتظامی ؛«سربازان سیگاری و غیر سیگاری

– 543. 
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آیا این آمار مصداق اسراف نیست؟  1 شغل ایجاد کرد. 016هگار و   20توان ساالنه  می
آیا افراد معتاد به مصرف اناواع دخانیاات، باه نفاس خاویش ضارر ناگده و اساراف 

 کنند؟ نمی

 اعیهای اجتم . آسیب3

رغم هشدارهایی که از سوی جامعه پگشکی نسبت به ساالمت  مصرف دخانیات علی
چنان  کننده و فرد در معرض دود ناشی از مصرف آن، داده شده است، هم فرد مصرف

رو به افگایش است. در جدیدترین نظری که از سوی وزارت بهداشت و درمان ارائاه 
کشاند کاه  ر ایران هار روز سایگار میسال د 53درصد از افراد باالی  50  است، هشد

درصد جمعیات کشاور  54درصد مردان و ی  درصد زنان هستند. حدود  30حدود 
درصاد  4درصد مردان و  31کشند که حدود  نیگ به صورت روزانه و تفننی سیگار می

ساال سایگار مصارف  51تاا  52درصد نوجواناان  4/2شود. حدود  زنان را شامل می
درصد دختاران نوجاوان را در بار  3/5درصد پسرن نوجوان و  3/4کنند که شامل  می
ساال در کشاور  51میلیاون سایگاری بااالی  7گیرد. به طور کلی در حال حاضر  می

 ساله هستند. 51تا  52هگارنفرشان نوجوانان  500داریم که 
شاود، حادود  هگار میلیارد تومان فقط برای خرید سیگار در کشور دود می 50ساالنه 
شاود و حادود  میلیارد تومان نیگ برای درمان مستقیم افراد سیگاری هگینه می هگار 20
های غیرمساتقیم اساتعمال دخانیاات مانناد از کاار  هگار میلیارد تومان نیاگ هگیناه 40

افتادگی، خروج از کار و زندگی توأم با بیماری است؛ بنابراین سیگار هر سال حادود 
   2کند. وارد می هگار میلیارد تومان به کشور خسارت 30

شاید نتوان حرمت استفاده از دخانیاات  های علمی، هاز مجموع آیات و روایات و داد
را اثبات کرد،اما از این امور می توان استفاده  کرد که  اسالم با استفاده از دخانیات باه 

 .اندشدید بر خورد کرده  است، از این رو برخی به حرمت آن فتوا داده
                                                           

، کاد مبلاب: 03/02/5297 ؛«آماری قابل تأمل از هگیناه خریاد کتااب و سایگار» ؛خبرگگاری ایسنا. 1
97020303735. 

 ؛«شاود درآمد افگایش مالیات سیگار برای بهبود سابح ساالمت ماردم هگیناه می» ؛،خبرگگاری ایرنا. 2
 .33324333، کد خبر: 33/55/5293



 

 

ری از نیازهای غیرواقعی های پیشگیراه
 اقتصادی

 
 
 
 

 و راهکارهای ارتقاِی آن مدیریت مصرف ▪

 صبر و استقامت در برابر فشارهای اقتصادی ▪



آهنگرانمحمدرسولاالسالموالمسلمینحجت





 

 

 های پیشگیری از نیازهای غیرواقعی  اقتصادی راه

 مدیریت مصرف و راهکارهای ارتقایِ آن 

 اشاره
ساازی  اسات کاه در راساتای بهیناه هاا و اقاداماتی موعۀ روشمج ،مدیریت مصرف

شاود کاه باا توجاه باه  کار گرفته میبه ،مصرف و استفادۀ صحیح از امکانات موجود
ضارورت مادیریت مصارف و  ،افگایش جمعیت جهانی و محدودیت مناابت طبیعای

 است. مورد توجه و کنکاش علمی قرار گرفته ،ارتقای آن بیش از پیش
به تدبیر معیشت تعبیر و اهمیت این مبلاب  ،اسالمی نیگ از مدیریت مصرف در منابت
بدین معنا که با وجاود 1به تمامی سرمایۀ انسان یاد شده است. ،است که از آن تا جایی

دسات و  تهای ،چنانچه فرد واجد مدیریت مصارف نباشاد ،ثروت و توانگری فراوان
 فقیر محسوب خواهد شد.

 رفضرورت ارتقای مدیریت مص

 مواد پالستیکی یکباار 2،ویژه بنگین های نفتی تجدیدناپذیر، به رویۀ فرآورده مصرف بی
مصرف و... که خسارات هنگفتی را از لحاظ هادر رفات سارمایۀ ملای و مشاکالت 

مناابت طبیعای رویاه  مصارف بی 3.کناد محیبی و بهداشتی را ایجاد می فراوان زیست
                                                           

ب د   أ بُو ق ال   .1   ع 
، اَلکَسب  ک لُّه: »ا ّله   .213، ص 2؛ ج مالیاأل؛ یطوسشیخ ؛ «القتصاد  والتَدبیر 

2. http://naftema.com :4433 شناسۀخبر  

3. https://www.mizanonline.com 434901خبر شناسۀ:   
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 1 ، اسات برابار میاگان مصارف جهاانی 3، ن)سرانۀ آب در ایرا تجدیدپذیر مانند آب
منبقی و نامعقول آن نیگ سبب ناابودی و حتای عادم  مراتت که مصرف غیر، ها جنگل

 ای نیگ جای بسی تأمل دارد و از آنجا که مناابت طبیعای سارمایه ،خواهد شدبازگشت 
 و مند باشند، بدون ش  تصاحب و حیاف بایست از آن بهره ست که آیندگان نیگ میا

هاا  ترین ظلم ترین و تجاوزکارانه میل این نعمات و عدم توجه به نیاز آیندگان، ظالمانه
 به حساب آمده و تالش در جهت ارتقای مصرف بهینه که سبب حفظ بیش از پایش

 آید. حساب می ترین نیازها به از ضروری ،استمنابت طبیعی
رو بوده و روزاناه حادود  هدر شرایبی که بسیاری از کشورها با فقر شدید غذایی روب

دهند،  و سوءتغذیه جان خود را از دست می هگار کودک در جهان بر اثر گرسنگی 33
میلیون  21غذایی در کشور ما و هدر رفتن ساالنه  دهندۀ میگان دور ریگ مواد آمار تکان

 قابل تأمل است!!!  2بر اساآ آمار فائو ،تن مواد غذایی در ایران
از آن است که در کشور ما عدم مصرف کافی مواد ماورد نیااز چنین آمارها حاکی  هم
تر  بسیار پایین ،مرغ، روغن زیتون و گوشت مانند میوه و سبگی، شیر، ماهی، تخم ،بدن

 3درصد مردم ایران کمبود ویتامین دارند. 30بوده و  از میگان استانداردهای جهانی

نم  کاه  و ، شکر، نوشابهمانند روغن ،های مضربالعکس در سرانۀ مصرف خوراکی 
ایاران گاوی سابقت را از  ،آینادشمار مای زا در بدن به های قوی بیماری رسان آسیب

های گگاف درماانی  العالج و هگینه های صعب و متحمل شیوع بیماری 4جهانیان ربوده
برابار مصارف به دلیل این سب  زندگی، سرانۀ مصرف دارو در ایران سه  است. شده

، اماری الزم و ضرورت مدیریت مصرف و ارتقای آن در جامعهنابراین ب .استجهانی
 ضروری است. 

در شرایط کنونی و با توجه به فشاارهای اقتصاادی وارده از  ،گذشته از آنچه بیان شد

                                                           

1  . https:vpb.um.ac.ir  :2379492شناسۀخبر  

2. http://www.mehrnews.com 2379492 شناسۀخبر:  

3. https://www.eghtesadnews.com514393: خبرشناسۀ  

4. https://www.tabnak.ir  :444793شناسۀ خبر  
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های ظالمانۀ ایشان علیه ملت ایران، در صورت عدم مادیریت  سوی دشمنان و تحریم
 ،گونه افراط و تفریط در این زمینه گ از هرهای دینی و پرهی صحیح و تمس  به آموزه

 شاهد لگوم واردات کاالهای ضروری و غیر ضروری و بسیاری مواقات ورود فرهناگ
 بیگانگان و چه بسا غیر اسالمی خواهیم بود.

 راهکارهای ارتقاِی مدیریت مصرف 

 های دینیسازی و آموزش بر اساس آموزهفرهنگ .1

کاریم  از مسائل مورد تأکید قارآن ،مصرف صحیح آن های الهی و مندی از نعمت بهره
به رشاد و تعاالی و دساتیابی باه ساعادت دنیاوی و نیگ رسیدن بوده که هدف از آن 

مؤمناان را از از ساویی کارد، قرآن کریم در موضوع مصرف و هگیناه 1اخروی است.
ز دارد و از ساوی دیگار ابر حاذر مای ـ   که نوعی اسراف است ا« تبذیر»و « اسراف»
 2کند. نهی می ا یعنی تفریط در مصرف و هگینه ا« خست»یا « بخل»

بردارندۀ عوامال ماادی نباوده و  تنها در ،نگاه اسالم به تقدیر معیشت و شیوۀ زندگی
و واالتارین هادف گرفتاه بسیاری از عوامل غیر مادی نیگ ماورد توجاه ویاژه قارار 

رسایدن باه  ،ر مکاتاب بشارینه مانند دیگ ؛دستیابی به آرامش است ،اقتصادی اسالم
 آسایش. 

 ،)تقادیر معیشات  ویژه در زمینه مدیریت مصرفبنابراین توجه اسالم به اقتصاد و به
تنها به دخل و خرج معبوف نبوده و بسیاری از مسائل مافوق مادی چون صلۀ رحم، 

البلوعین و شاکرگگاری... را نیاگ در توساعۀ رزق ماادی و معناوی ماؤثر بیداری بین
تردید الزماۀ عمال باه ایان  بی .تری داردنگرش بسیار گسترده ،ه و در این زمینهدانست

نه صرف توجه باه احکاام  ؛آگاهی از تمامی فرامین در زمینۀ مصرف است ،دستورات
لِر و »فرمود:  به عنوان نمونه پیامبر صادره نسبت به اسراف. م  ِحِم َتَيلد  فلى اْلع  ِصلَلُ  اللرَّ

 «.برد له رحم عمر را زیاد و تنگدستی را از بین میص» 3«:َتْنفى اْلَفْقَر 
                                                           

  و...543و545؛ انعام: 33؛ مائده: 537و573و 533. بقره: 1

 . 311و313؛ صاعتدال در قرآنپور؛ . محمد حکیم2

 . 73؛ ص قرب االسناد. عبداّله بن جعفر حمیری؛ 3
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ترین نیازهای جامعاۀ اماروز در زمیناۀ مادیریت مصارف و ارتقاای آن،  مهماز یکی 
بسترسازی مناسب در جهات آماوزش در تماامی ابعااد و ایجااد دغدغاۀ یاادگیری 

از کاه  زماانی ،کاه در اکثار مواقات های دینی در تمامی اقشار جامعه است؛ چرا آموزه
بالفاصله واژۀ کام مصارف کاردن در اذهاان  ،آید میان می مدیریت مصرف سخن به

جا از امکانات  استفادۀ بهینه و به ،که هدف از مدیریت مصرف بندد، در حالی نقش می
 ،با مدیریت مصرف صحیح و ارتقای آن در سابح فاردی و اجتمااعی .موجود است

کان خواهاد  گی و... از جامعه ریشاهبسیاری از مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهن
 شد. 

 ترویج سیره پیشوایان دین .۲

های تربیتی، الگوبرداری است که نقش کلیادی  یکی از مؤثرترین و کارآمدترین روش
همین اسااآ نیاگ در قارآن کاریم از  بر .کند دهی رفتار و یادگیری ایفا می را در شکل
یری در سایره و روش نبای مکارم تعبیر شده است. س 1به اسوۀ حسنه پیامبر اکرم

جاا بیانگر این مبلب است که ایشان استفادۀ صحیح و باه ،و ائمۀ هدی اسالم
داده و ایان شایوه را در زنادگانی  از تمامی امکانات را مورد توجه ویاژۀ خاود قارار

 گرفتند.کار میخویش نیگ به

ن عموم رایاج در بی های فراوانی از سیره عملی و روش زندگی ائمه سوءبرداشت
نشاأت گرفتاه و تنهاا بعاد  ،است که از عدم آگاهی جامت به تمام رفتارهاای ایشاان

صورت توأمان، نظرها  زیستی بدون رعایت مقتضیات زمان و پرهیگ از اسراف به ساده
که رویکرد صحیح، مقتضی نگرشی جاامت باه  در حالی است؛ را به خود جلب کرده

.برای نمونه مراعات مقتضایات زماان در پوشایدن رفتار ایشان در زمینۀ مصرف است
نقل شده است. چنانکاه در  در سیرۀ ائمهبارها یکی از مواردی است که به  ،لباآ
د و یپوشا اله خگ مایکدر زمستان ُجبّه، ردا و  نی: علی بن الحساست آمده یروایت

: فرماود یگااه ما آن .داد یش را صدقه مایفروخت و بها یان زمستان ردا را میپس از پا

                                                           
 .35. احگاب: 1
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ِق » ِْ باِ  ِمَن الرِّ يِّ ََّ ْخَرَج ِلِعباِدِو َو ال
َ
ِتي أ ِه الَّ يَنَة اللَّ ِِ َم  این بدان معنی است کاه پوشایدن 1«.َمْن َحرَّ

 ،بلکه در راستای حفظ ساالمتی ؛نه تنها مذموم نبوده یلباآ خوب برای حفظ سالمت
 شود.  امری پسندیده تلقی می

های خوب و ارزشمند و متناساب از جهات  ز لباآنیگ ضمن استفاده ا امام صادق
در راستای مدیریت مصرف، فرساوده کاردن 2 )جهت رعایت مقتضیات زمان  کیفیت

را از مصاادیق ، پُگ دادن و کالآ گذاشاتن آبروداری ،و استفادۀ نابجا از لباآ مهمانی
 3شمردند. می اسراف بر

، در جلاوگیری از اسارافدر زمینه خوراک نیگ تشویق افاراد بارای مصارف بهیناه و 
هاای غاذای سافره نیاگ از  شود تا جایی که حتی ریگماناده به وفور یافت می روایات

خاوردن »فرمایاد:  بااره مای در ایان امیرمؤمناان اسات. چشم ایشاان دور نماناده
را  4بن اج  ال  کناد و درد ذاُت  مایبرد و فرزند را زیااد  های درون سفره، فقر را می خرده
یابد و بخورد، ی  حسنه دارد و اگر آلوده باشاد و آن را بتکه نانی  سهر ک .زداید می

فرمایاد:  مای در روایات دیگاری اماام صاادق 5.«حسنه دارد 70 ،بشوید و بخورد
 6«.اسراف آن است که انسان مالش را از بین ببرد و به بدنش صدمه بگند»

ینۀ کمتری دارد، اساراف وجود اینکه هگ آوردن به مواد غذایی ناسالم، با بنابراین روی
متاسفانه در این زمینه نگاه خالف و نادرست در مورد سیرۀ زندگی  .آید حساب می به
به مصرف و مدیریت  رایج بوده و از این رو تبیین نگرش جامت ائمه بیت اهل

حسااب آماده و بسایاری از  آن، از ضروریات اصالح الگوی مصرف و ارتقای آن به
                                                           

َسیْنِ » .1 بََّة الَْخزَّ  کَاَن َعلِيُّ بْن  الْح   الْج 
تَاءِ َوَة الَْخزَّ  -يَلْبَس  فِي الشِّ و فِیهِ َو يَبِیع  فَیَْشت   -َو الْمِْطَرَف الَْخزَّ َو الَْقلَنْس 

یْفِ  ق  بِثََمنِهِ  -الْمِْطَرَف فِي الصَّ ِ  -َو يَتََصدَّ َم زِينََة الَِله ْزق -ث مَّ يَق ول  َمْن َحرَّ یِّباِت مَِن الرِّ  َو الطَّ
ََْخَرَج لِعِبادِهِ َّتِي   ؛«ال

 .503، ص43 ؛ جبحاراألنوار؛ محمد باقر مجلسی

 230، ص47 ؛ جبحاراألنوار؛ محمد باقر مجلسی. 2

َرف  . »3  .92، ص5 ؛ جالخصال؛ شیخ صدوق؛ «ابْتَِذال َک ثَْوَب َصْونِکَ   ثاََلثٍ   فِي  السَّ

ن ب که دور  ریه را گرفته است.. ذاُت  4 ن ب: نوعی بیماری، عفونت پردۀ ج   ال ج 

 .534؛ ص جامت االخبار. تاج الدین شعیری؛  5

ََفَْسَد ا. »0 ََّما اْْلِْسَراف  فِیَما  َََضرَّ بِالْبََدنِ إِن  . 14، ص 4 ؛ جالکافی؛ محمد بن یعقوب کلینی؛ «لَْماَل َو 
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 تماعی، سیاسی و... جامعه بدین وسیله مرتفت خواهد شد.مشکالت فرهنگی، اج

 سیره عالمان دینی  .3

به عنوان الگویی تام و غیار قابال  بیت در کنار توجه به سیره و روش زندگی اهل
مقایسه با دیگران، توجه به زندگی عالمان دینای باه عناوان بهتارین رهپویاان سایرۀ 

اینجا تنها باه ذکار یا  نموناه از آن حائگ اهمیت است که در  ،پیشوایان معصوم
 شود: اکتفا می

اناد: ایان عاالم بسایار مقیاد باه  آورده اّله مادرآ درباره سیره عالم ربانی آیت
به ایشان ایاراد  .مصرف تولیدات داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بودند

د پوشای گیرند که چرا عبای کرباسی )نوعی پارچه درشت بافت و سنگین  می می
هر زمانی که ایرانی عبای بهتری  :گوید ایشان می .کنید و عبای بهتری استفاده نمی

ایشان دیدگاهی اقتصادی داشتند که  .کنم درست کرد، من از همان عبا استفاده می
باید پایبند به قدرت اقتصادی خودمان باشیم و به هیچ عنوان به بیگانگان وابساته 

 1نباشیم.

   کند:نقل می نجفیاّله مرعشی فرزند آیت
نجفی این بود که هیچ وقت از اهلل العظمی مررشی یکی ازخصوصیات آیت

خواسرت از  های خارجی استفاده نکرد وحتی موقعی کره خیرام مری   لباس
حتی خیام آمد  دکمه خارجی برای لباس وی، استفاده کند، آقا اجازه ندادم

برا ناچراریم از آن   آیرد و بررای ق  و به ایشان گفت: آقا دکمه از خرارج مری  
ن فکر بودند که چه بکننرد،  استفاده کنیم، ایشان اجازه ندادند و مدتی در ای

هایی که به لرب ربرا   قیطان خانه از ها درگفت بعضی از خانم نفر بعد یک
ا بره خیرام   توانیرد ایرن ر  کنند و شما مری دوزند، شبیه دگمه درست میمی

 2مکردندشد استفاده میولید میهایی که در داخق تبدهید و از همین قیطان

در اساتفاده باید تالش کنیم کاه  .این موضوع در شرایط جامعه ما خیلی کاربرد دارد  
کاالهاای خاوب و نیگ باید بکوشند پیرو ایشان باشیم و تولیدکنندگان از کاالی ایرانی 

                                                           

       .37؛ صسرگذشت، افکار و آثار آیت اّله شهید سید حسن مدرآ. محمد صادق مگینانی؛ 1
2. https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/43757 
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 با کیفیتی را به مردم عرضه کنند. 

 توجه به عواقب دنیوی و اخروی سوءمصرف .4
باار مصارف نادرسات و غیار  از دیگر راهکارها، توجه به پیامدهای منفی و آثار زیان
فرعاون و فرعونیاان را  ،لاوط ،بهینه است. قرآن کریم دلیل هالکت اقوامی چون ثمود

شامرده و ناابودی قاوم  ها و اسراف بار کفران نعمت و عدم استفادۀ صحیح از نعمت
باه  یمناک بودن از اعمال خویش بیان داشاته واندیشی و ب ثمود را به دلیل عدم عاقبت

 1.است وعدۀ هالکت داده ،پیشگان اسراف
هاا در  مصارف، یکای از کارآمادترین روش بدون تردید تدبر و تعقل به عواقب سوء

نتیجه ساوء تادبیر را  آید. امیر بیان علی شمار می راستای اصالح الگوی مصرف به
 3داند.می و نابودی و هالکت 2بین رفتن مال از

بنابراین بسیاری از مشکالت معیشتی و اقتصادی جامعۀ ما نیگ در نتیجاۀ سوءمصارف 
کان  بسیاری از مشکالت اقتصادی ریشاه ،و تدبیر بوده و در صورت مصرف صحیح

 ،عنوان مثال، آمار حاکی از آن است که تنها در مصرف گنادم در ساال به ؛خواهد شد
میلیون تن آن به ضایعات نان  2شود که  تولید میمیلیون تن گندم در کشور 55حدود 

   4شود!!! تبدیل می
 کند:  نقل میچنین  خدااز رسول امام صادق
از او خواست تاا وی را  ،با دادن قرص نانی به صاحب ی  کشتی دانیال نبی»

نان به چه کاار مان »صاحب کشتی، نان را پرتاب کرد و گفت:  .سوار کشتی کند
، ایان وقتی دانیال« .شود قدر فراوان است که زیر پا لگدمال میآید؟ نان آن  می

خدایا! نان را گرامای »امر را مشاهده کرد، دست دعا به آسمان بلند کرد و گفت: 
بر اثر این دعا خداوند متعال به آسامان  .«بدار؛ دیدی که این بنده با نان چه کرد؟

                                                           
 . 9. انبیاء: 1

سن  التَّدبیرِ ي نمِي قَلیَل الما. »2 وء  التَّدبیرِ ي فني کَثِیَره  ح   وس 
تصنیف غرر الحکم ؛ عبدالواحد تمیمی آمد ؛ «لِ

 .214، ص5؛ جو درر الکلم

وء  التَّدبیرِ َسبَب  التَّدمیرِ . »3  .214ص همان؛ ،«س 

4. http://www.salamatnews.com   543732 شناسۀ خبر: 
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شاود.  که مانند سفال خشاکیده کرد فرمان داد که باران نبارد و به زمین نیگ وحی
 .قحبی فرا رسید تا آنجا که مردم به جان یکدیگر افتادند تا همادیگر را بخورناد

با یکادیگر قارار گذاشاتند کاه روز اّول  ،دو زن که هر دو فرزند کوچ  داشتند
چون کودک اّول را خوردند و  .ها و روز دوم، بچۀ دیگری را بخورند یکی از بچه

رفتند و ایشاان  آن دو نگد دانیال نبی .سید، مادرش امتناع کردنوبت به دومی ر
یعنی امر گرسنگی شما به اینجا رسایده کاه کودکاان »با شنیدن این ماجرا گفت: 

 1.«خورید؟خود را می

امری ناپساند و  ،حرمتی به نان و اسراف آید اینکه بی دست میه آنچه از این روایت ب 
باا گنااه  آیاااما اینکه  اختصاص ندارد.و به دین اسالم حرام در ادیان گذشته نیگ بوده 

عمال عذاب الهی از ایان روسات ایان قومی مورد عذاب قرار گرفتند یا به  ،ی  نفر
مگبور در میان آن قوم شایت و معمول بوده و یا اینکه نهی از منکر و نیگ امر به معروف 

ضی از دیگران نسبت به آنچه چنانکه در این روایت اعترا ؛در میان ایشان متداول نبوده
 ، نقل نگردید.است صاحب کشتی انجام داده
سابب  ،آنهاا و بیهوده بر باد دادننعمات استفاده نادرست از عالوه بر عواقب دنیوی، 

را در پای  3و عذاب پایادار و شادید در آخارت 2خشم و غضب خداوند متعال بوده
 خواهد داشت.

 های بیگانگانمبارزه با الگو .5

کاه دشامنان اسات به این نکتاه توجه  ،ارتقای  مدیریت مصرف ییگر راهکارهااز د
آورند و طعم شکست را باه ایشاان  را به زانو در ها ملتهایی،  با روش کنند می تالش

، عبارت است از الگودهی غلط در نحوۀ مصرف و اگار ها این روشاز . یکی بچشانند
ش و تاکتی  ناکام گذارند، باید در ایان ملتی قصد دارد تا دشمنان را در اتخاذ این رو

نیگ  بیت در روایات اهل .زمینه با آنها مبارزه کرده و الگوهای غلط ایشان را نپذیرد
                                                           

 .203، ص 3؛ ج الکافی محمد بن یعقوب کلینی؛ .1

َوَجلَّ » :عبداّله . قال ابو2 ه  الَِله  َعزَّ َرَف اَمٌر ي بغِض  ، 35؛ جالشیعه وسائلعاملی؛  ؛ محمد بن حسن حرّ « اِنَّ السَّ

 .115 ص

 .121طه:  .3
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 هاست: به این نحوه مبارزه توجه شده است؛ روایت زیر یکی از این نمونه
ْنِبَياِء »فرماید:  می امام باقر ه  ِإَلى َنِبى  ِمَن اْْلَ ْوَحى اللَّ

َ
ى َو أ ِِ ْعلَدا

َ
وا ِلَباَس أ ْل ِلَقْوِمَک َا َيْلَبس  ْن ق 

َ
أ

ى ِِ ْعلَدا
َ
ْم أ ى َكَما ه  ِِ ْعَدا

َ
وا أ ون  ى َفَيك  ِِ ْعَدا

َ
وا ِبَمَُّاِكِل أ َُّاِكل  ى َو َا ي  ِِ ْعَدا

َ
وا َطَعاَم أ َعم  َْ خداوناد »  1«:َا َي

د و یپوشاه به قوم خود بگاو: لبااآ دشامنان مارا نکامبران وحی فرمود یی از پیکبه 
ه در کد یاوریل دشمنان من در نیل و شماکخود را به ش ،دیدشمنان مرا نخور کخورا

  .«د بودیچون آنها، دشمن من خواه گ همین صورت، شما نیا
های فرهنگای  ترین زمینه در حال حاضر کشورهای اسالمی که واجد یکی از درخشان

بخاش  اساالم  پویاا و رهااییو معنوی در جهان هستند و از تعالیم و باورهای زناده، 
اناد.  برخوردارند، در معرض بیشترین حمالت تبلیغاتی فرهنگی دشمنان قارار گرفتاه

موقعیت محوری جهان اسالم در قلب قارۀ آسیا و نیگ مالکیت آنها بر بخش مهّمای از 
هاا و  باعاث شاده اسات قادرت« انارژی»یعنای  ،منابت حیاتی و استراتژی  قادرت

الملل دچار نگرانی و تشویش جّدی شوند. بر اسااآ هماین  بین بازیگران اصلی نظام
درک از شرایط موجود و آتی، کانون قدرت مسلمانان را که عبارت از منابت فرهنگای 

   2اند. و باورهای اعتقادی ایشان است، در کانون توجه و تهدیدهای خود قرار داده
گ متعاالی اساالمی از رنگ نمودن فرهنا های دشمنان انقالب اسالمی برای کم تالش

ریگی صاحیح در راساتای رواج فرهناگ غنای  ی  سو و سوءمدیریت و عدم برنامه
سبب شده که صفات نیکوی اخالقای  ،خودباختگی فرهنگی از سوی دیگر دینی و از

بدون ش  تنها باا چناگ  .و روحیۀ قناعت و کار و تالش در جامعه رو به افول باشد
تاوان از ایان  مای ،های اخالقی و دینی   به آموزهزدن به ریسمان محکم الهی و تمس

 گرداب نجات پیدا کرد. 
گرایاناه و  ویژه در دنیای مجازی و ترویج فرهنگ مصارفبه ،ای هجوم تبلیغات رسانه

چشامی  گرایی، چشم و هام سبب شده که روحیۀ تفاخر، اسراف، تجمل ،ضد اسالمی
 ،تالفات خانوادگی خواهد باودکه خود سرآغاز انواع مشکالت روانی و رفتاری و اخ

                                                           

 .112، ص0؛ جتهذیب االحکام؛ شیخ طوسی .1

 .352 – 770نامه دکتری، ص  . احد محمدی؛ تبیین ماهیت جغرافیای سیاسی از منظر فلسفه؛ پایان2



311    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

هاا و در راساتای  از آنجا که این سیاست در اکثر مواقت از سوی ابرقادرت .رواج یابد
شود، جامعاۀ ماا نیاگ کاه از ایان  دادن کشورهای اسالمی اعمال می تحت سلبه قرار

روز به روز از فرهنگ غنی و تعالیم دینی بیشتر فاصله گرفتاه و  ،قاعده مستثنی نیست
ایان ناوع  .است زار مصرفی وسائل لوکس و غیرضروری این کشورها مبدل شدهبه با

های نیکاو مانناد ازدواج و  سبب شده که بسیاری از سنت ،نگرش و تقلید کورکورانه
بارای اشااعۀ بسایاری از  رو شده و زمینه هگیر روب پا و تشکیل خانواده با موانت دست

این رویکرد منجر باه وارد ضمن آنکه  .دهای اجتماعی فراهم شو ها و آسیب بگهکاری
آمدن خدشه به استقالل و هویت سیاسی و فرهنگی کشاور کاه ثمارۀ خاون هاگاران 

 خواهد بود.  ،شهید و جانبازی و فداکاری بسیاری از ایثارگران است
گرایی به چند صورت ایفاای نقاش  متأسفانه رسانۀ ملی نیگ در اشاعۀ فرهنگ مصرف

گرایای ساوق  یغات پر زرق و برق که بیننادگان را باه مصارفتبلاز ی  سو  ،کند می
 ،هاا گرایاناه در بسایاری از فایلم  تجمل ارائۀ الگوهای زندگیاز سوی دیگر و  دهد می

ساازی هدفمناد  های تلویگیونی و عدم اهتمام الزم در راستای برناماه هاو برنامه سریال
گوهای تربیتای متناساب عدم مبرح نمودن النیگ در زمینۀ مدیریت صحیح مصرف و 

کاارآیی الزم در زمیناۀ اشااعۀ  ،گیونیویژه تلوبه ،ها سبب شده که رسانه ،در این زمینه
شاعر شایرین ساخن  ،فرهنگ مصرف بهینه را از دست بدهند. چه زیبا گفت سعدی

 زبان که:پارسی

 دد ا   ود  دگم خدود  نده ح ند  گو در    
 

 
 

 

 1به شکا گفتا آ  د ش ب دردن ب ده ی دویر    
 

       

                                                           
ل ح  بن عبداّله مُ . 1  .332؛ به اهتمام محمدعلی فروغی؛ مواعظ، ص سعدی کلیاتسعدی؛ ص 



 

 

 های پیشگیری از نیازهای غیرواقعی  اقتصادی راه

 اقتصادی صبر و استقامت در برابر فشارهای

 اشاره

های دشمن برای به زانو در آوردن ی  ملت و تغییر سااختار  ترین سالح یکی از مهم

تردیاد قاوام و  سیاسی و فرهنگی، تحریم و تشدید فشار در بخش اقتصادی است. بی

تماعی، بر پایۀ اقتصاد است. بنابراین فروپاشی اقتصاادی هار اجتمااعی، دوام نظام اج

ها و  تارین حرباه و دلیال محاصاره نابودی آن را در پی خواهاد داشات و ایان، مهم

 های اقتصادی دشمنان داخلی و خارجی علیه هر ملتی است. تحریم

تاوان دشامن  دهد که تنها با مقاومت و صبر و استقامت، می تأملی در تاریخ، نشان می

 را در رسیدن به آرزوهایش ناکام گذاشت.

و در  1باه معناای حابس کاردن و حفاظ نفاس از اظهاار جاگع آماده ،صبر در لغت

تاابی اسات.  ها و پرهیگ از جگع و بی ها و دشوار  اصبالح، پایداری و تحمل سختی

اب تا بنابراین موضوع اساسی صبر، امور ناخوشایندی است که نفس در برابر آنها بای

 2آورد. شده، به جگع و فگع رو  می
طلب قیام و ایستادن در هر امری، خواه ارادی، خواه طبیعای »استقامت نیگ در لغت بر 

                                                           

 .213، ص2ج ؛مجمت البحرین ؛. فخرالدین طریحی1

 .539ص ؛اخالق پژوهی حدیثی ؛. عباآ پسندیده2
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در  1.«و خاواه عملای... داللات دارد کاه دوام و اساتمرار از لاوازم حقیقای آن اساات
راه از  انحرافها و عدم  در اصول و ارزش پایداریبه معنای پافشاری و  نیگ  اصبالح

است که بیشتر بعاد فکاری و عقیادتی در آن  نفاقو  شرکو  کفرهای  به بیراهه ،حق
 2لحاظ شده است.
به بعد  ،ها و مصائب و واژۀ استقامت به بعد عملی و تحمل سختی ،بنابراین واژۀ صبر

 ها و عدم انحراف از راه حق اشاره دارد.  نظری و پایداری در ارزش

 اهمیت و ضرورت صبر و استقامت

ای در اساالم داشاته و  از جملاه اماوری اسات کاه جایگااه ویاژه ،صبر و اساتقامت
اجار  ،های فراوانی بر آن شده است؛ تا جایی که خداوند متعال در قرآن کریم سفارش

سنگ  و بر خالف دیگر مردمان، اجرشان هم 3ا مختس خود دانستهو پاداش صابران ر
اعمالشان نیست و بدون حسابرسی و محاسبه خواهد بود؛ چنانکه در روایتی زیبا امیر 

گونه کاه  همان .همانند سر در بدن است ،صبر در کارها»فرماید:  می علیامام بیان، 
بر از کارها جادا شاود، کارهاا اگر ص ؛گردد وقتی سر از بدن جدا شود، بدن فاسد می

 4.«تباه و فاسد خواهد شد
فرمایاد:  میشده است؛ حضرت صبر الزمۀ ایمان معرفی نیگ  در روایتی امام صادق

بادن نیاگ از باین  ،صبر از ایمان و به منگلۀ سر در بدن است؛ چنانچه سر از بین برود»
 5.«ایمان نیگ از بین خواهد رفت ،رفته و اگر صبر نباشد

اهمیت و ضرورت صبر و استقامت را در تمامی امور به خوبی نشاان  ،این مقدمه ذکر

                                                           
 .242و  243، ص9ج ؛التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ؛حسن مصبفوی .1

 .531 ، ص4 ج ؛النهایه ؛کثیر . ابن2

 .555 :. مؤمنون3

بر  فی المور بمنزِلَةِ الَرَسِ من الجَسلدِ فلاذا »: 16، ص 2؛ ج الکافیمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 4 الصَّ

 .«فاَرَق الرَس  الجَسَد فََسَد الجسد  فاذا فارَق الَصبر  الموَر فسَدِت المور  

بْر  مَِن اْْلِيَماِن بَِمنْزِلَةِ الرَّ »: 39همان؛ ص . 5 َْس  َذَهلَب الَْجَسلد  کَلَذلَِک إَِذا الصَّ َِْس مَِن الَْجَسدِ فَإَِذا َذَهَب اللرَّ

بْر  َذَهَب اْْلِيَمان    .«َذَهَب الصَّ

http://wikifeqh.ir/پایداری
http://wikifeqh.ir/انحراف
http://wikifeqh.ir/راه_حق
http://wikifeqh.ir/راه_حق
http://wikifeqh.ir/راه_حق
http://wikifeqh.ir/کفر
http://wikifeqh.ir/شرک
http://wikifeqh.ir/نفاق
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هاای جوامات بشاری  ترین عرصه گونه که بیان شد، اقتصاد یکی از مهم دهد. همان می
است تا جایی که از آن به ستون فقرات جامعه یاد شده است و خداوناد متعاال آن را 

تارین اهاداف دشامنان  قتصاد یکی از مهمواضح است که ا 1.داند مایۀ قوام جامعه می
سعی بر آن دارند کاه ارکاان  ،برای براندازی جامعۀ اسالمی بوده است و از این طریق

 از بین ببرند.  و حکومت و جامعۀ اسالمی را مورد هجمه قرار داده
هاا و فشاارهای اقتصاادی  اهمیت صابر و اساتقامت در برابار تحریم ،با این توضیح

 پیش آشکار خواهد شد. دشمنان بیش از 

 ساز افزایش روحیۀ استقامت ـ عوامل زمینه1

ها بوده و ادبیات پارسی نیگ مملو از اشعار و  صبر و استقامت، رمگ دستیابی به موفقیت
هرکه را طاُوآ بایاد، جاور هندوساتان »چون: هایی در این باره است؛ هم المثل ضرب
 3«.د آن گرفت جان برادر که کار کردشود، مگ نابرده رنج گنج میسر نمی»؛ یا 2«کشد

و »فرماید:  در این باره می علیامام امیر بیان،  ْدَ ک  َمَعاِلى اْْل م  ْبِر ت  با صابر، باه » 4«:ِبالصَّ
   .«توان رسید مقامات بلند می

هاای  بدون ش  پیمودن قلل مرتفت و پشت سر گذاشاتن موانات و رسایدن باه آرمان
شود که انبیا و اولیاای دیان  اهد بود و اگر مالحظه میاقتصادی نیگ با صبر ممکن خو

تارین عامال موفقیتشاان صابر و  اند به اهداف بلند خود، دست پیدا کنند، مهم توانسته
از خود نشان دادناد و از ایان رو،  ،به اهداف مگبوررسیدن استقامتی بود که به منظور 

 5داند. می قرآن کریم معیار انتخاب امام را از میان پیامبران، صبر

های اقتصاادی  ساز افگایش روحیۀ استقامت در عرصاه ترین عوامل زمینه برخی از مهم
 از این قرار است: 

                                                           
 .1 :. نساء1

 .5933، ص 4ج  ؛امثال و حکم دهخدا ؛اکبر دهخدا . علی2

ل ح  بن عبداّله . 3   .753ص  ؛سعدی کلیات؛ سعدیُمص 

 .332ص  ؛لحکم و دررالکلمغررا ؛. عبدالواحد تمیمی آمد 4
 .34: سجده .5
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 الف( باور به لزوم استقامت جهت دستیابی به اهداف واال در عرصۀ اقتصاد

توسعۀ اقتصادی آن بوده  ،بدون ش  یکی از ارکان مهم پیشرفت و اقتدار هر کشوری
در گارو صابر و اساتقامت در برابار  ،این مهام نیاگ مانناد دیگار اماورو دستیابی به 

نامالیمات و تالش در جهت رفت موانت توسعه خواهد بود؛ برای مثال کشور ژاپن که 
های اقتصادی جهان مبارح اسات، از لحااظ مناابت  امروزه به عنوان یکی از ابرقدرت

 .تانی و آتشفشاانی اساتطبیعی در وضعیت نامبلوبی قرار دارد و خاک آن نیگ کوهس
میلیون نفار بیکاار 52از لحاظ سیاسی نیگ پس از جنگ جهانی دوم و شکست در آن، 

شدند و شرایط بسیار سخت اقتصادی را تجربه کردند تا جایی که حقوق افراد حتای 
برابار قیمات رسامی  30تاا  20هاا  داد و قیمت کفاف سیر کردن شکمشان را نیگ نمی

درصاد از  31میلیون کشاته و زخمای، باه بهاای ویرانای  3دولت بود. جنگ به جگ 
هاای  درصد از ثاروت ملای تماام شاد. ویرانی 45 و های غیرنظامی و نابودی دارایی

جنگ از ی  سو و پرداخت غرامت جنگی به متفقین، یکی از هاگاران مشاکل ماردم 
می آن زمان بود؛ ولی دولت و مردم ژاپن با وحدت و صبر و اساتقامت در برابار تماا

فشارها، شروع به تولید داخلی کردند و با فرهنگ مصرف صحیح و قناعت و اعتادال 
و مصرف کاالی وطنی و تالش و کوشش در راستای رفت موانت اقتصادی، به دوماین 

   1قبب اقتصادی جهان تبدیل شدند.
شود کاه صابر و اساتقامت  در انقالب اسالمی ایران نیگ این مسأله به وضوح دیده می

سبب شده اقتصاد ایران نسبت به دوران  ،های ظالمانه ها و تحریم ر برابر هجمهمردم د
رشد چشمگیری داشته باشد و وضعیت معیشی مردم نیگ به تبات آن،  ،پیش از انقالب

 ای بهبود یابد.  به شکل قابل مالحظه
آماری چون افگایش هگار درصدی صادرات کاال، افگایش چندصاد درصادی سارانۀ 

برابر شدن تولید ناخالس داخلی، رشد  7تا  3 ر شدن درآمد ناخالس ملی،براب 3ملی، 
درصدی بخش کشاورزی و...، که توسط بان  جهانی مبرح شده، حااکی از آن  200
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سابب رشاد روزافاگون  ،هاا است که صبر و اساتقامت ملات ایاران در برابار تحریم
   1اقتصادی شده است.

ت ایاران در رویاارویی باا مشاکالت باوده نتیجۀ صبر و استقامت مل ،این دستاوردها
های مرتفت اقتادار اقتصاادی، در گارو  است و بدون ش  زین پس نیگ رسیدن به قله

ساازی  هاا در جهات نهادینه صبر و پایداری آحاد مردم خواهد بود و باید تمام تالش
بیشتر باور عمومی بر این باشد که امکان دستیابی به توساعۀ اقتصاادی باا جادیت و 

 قامت وجود دارد. است

 و اصحاب باوفایش در برابر فشارهای اقتصادی ب( الگو قرار دادن استقامت نبی اکرم

دهندۀ این واقعیت است که مشرکان قاریش باه قصاد  نشان ،تورق تاریخ صدر اسالم
ویژه اعماال  های فراوان باه ها و توطئه به نقشه ،نابودی اسالم و تسلیم کردن پیامبر

های اقتصادی علیه نظام نوبنیاد اسالم و مسلمانان پرداختند؛ تا  و تحریمفشار و تهدید 
ای در این باره صادر کردند و آن را در خانۀ کعبه آویختند کاه طباق  جایی که قبعنامه

از هرگونه خرید و فروش، ازدواج، ارتبااط و  ،و خویشاوندان وی پیامبر اکرم ،آن
 2معاشرت محروم شدند.
با اقداماتی چون نظارت و مراقبات بارای اجارا و عادم نقاض  سران مشرکان قریش

ها، پایین آمدن قدرت خرید مسلمانان و گران فروختن کاالها در بازار مکه باه  تحریم
طالاب، وضاعیتی بغارنج را  مسلمانان و ممانعت از رسیدن آذوقه و کاال به شاعب ابی

ر نهاان باه ایشاان ای کاه هایچ چیاگ مگار د برای مسلمانان پدید آوردناد؛ باه گوناه
 3رسید. نمی

 و ابوطالاب 4این شرایط تا جایی ادامه داشت که تمامی اموال حضرت خدیجه
شدگان در شعب از بار  درختاان باه  مصرف شده و کار به جایی رسید که محاصره
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کردند و کودکان در فشاار گرسانگی نالاه سار داده و مشارکان  عنوان غذا استفاده می
و حتای  1کردناد سوی شعب شانیده، بارای یکادیگر نقال میصدای ایشان را از آن 
   2شدگان از گرسنگی جان باختند. تعدادی از محاصره

و دیگر مسلمانان برای حراست از اسالم و تعداد انادک  در آن دوران، پیامبر اکرم
بلکاه  ؛تنها تسلیم نشادند  نه که استراتژی و راهبردهایی را در پیش گرفتند ،مسلمانان

ری هجرت باه مدیناه و گساترش اساالم در سراسار جگیرةالعارب و دیگار گذا پایه
 3کشورها از آن زمان آغاز شد.

سبب شد که ندای توحید تاا اماروز  ،تحمل و صبر و استقامت مسلمانان صدر اسالم
باه عناوان  ،به گوش جهانیان رسیده و وعدۀ حق پروردگاار مبنای بار ظهاور اساالم

بر اساآ اعالم مرکگ تحقیقاتی پیو، اسالم چنانکه  4واالترین دین در حال تحقق باشد؛
باه پرطرفادارترین دیان  3010ترین رشد را در میان ادیان جهان دارد و تا سال  سریت

   5جهان تبدیل خواهد شد.
از این قاعده مستثنا نباوده اسات  ،های واال انقالب اسالمی ایران نیگ با اهداف و آرمان

اعمال فشاارها و محاصارۀ اقتصاادی خاود، جمهاوری  اند که با و دشمنان بر آن بوده
و تاا اماروز نیاگ  6بوده 13اسالمی را به زانو درآورند. آغاز این فشارها از خرداد سال 

ها ناکاام گذاشاته، روحیاۀ صابر و اساتقامت و  را در این توطئاهآنها ادامه دارد. آنچه 
 بوده است.  ویژه در آغاز ایجاد حکومت اسالمی به ،ها و مشقات تحمل سختی

 ج( توجه به پیامدهای منفی ترک استقامت

در باین برخای از بار اثار تبلیغاات مساموم دشامنان یکی از اشتباهات رایجای کاه 
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پذیر  فکران رواج یافته، مقایسۀ شرایط کنونی کشور ما با دیگر کشاورهای سالبه کوته
باه ایساتادگی در  اما در واقت قاادر ،برند در منبقه است که به ظاهر در رفاه به سر می

برابر استعمارگران نبوده و در نتیجه مجبور به خریاد تسالیحات از ایشاان باه قیمات 
هایشاان باه  اساسای کاه ساران سالبه در دل اند، آن هم به دلیل هراآ بی گگاف شده
دهی باه ایشاان ندارناد. بارای  ای جگ تحمل بار تحقیر و بااج اند و چاره وجود آورده

میلیاارد دالری باا آمریکاا  430توافق تسلیحاتی  3057در سال نمونه، کشور عربستان 
ویژه در کشاور یمان  باه ،افروزی در منبقاه این تسالیحات در راه جناگ 1امضا کرد.
جمهور آمریکا با لحنی همراه با تهدیاد  رئیس ،شود. جالب اینکه پیش از آن صرف می

اسات کاه هار وقات  عربستان برای ما گاوی شیرده»و تحقیر دربارۀ عربستان گفت: 
 .  «بریم شیرش تمام شود، آن را سر می

هاا و شارایط اقتصاادی  کنون طعم تحریم در مقابل، کشور ایران که از آغاز انقالب تا
ناگوار را چشیده، به پیامادهای منفای تارک اساتقامت و تسالیم در برابار مساتکبران 

تقویات روحیاۀ کارده و باا تبادیل جهانی توجه داشته و این تهدیدها را به فرصات 
 های نوین دست یافته است. خودباوری، به بسیاری از فناوری

 ـ موانع استقامت۲ 

 اند از: ها به عنوان موانت استقامت یاد کرد، عبارت توان از آن ترین اموری که می مهم

 الف( جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان

در برابار  ترین دالیال سساتی و عادم پایاداری و صابر و جاگع و فاگع یکی از مهم
ویژه مشکالت اقتصادی، شیوع ضعف در ایماان و اعتقاادات و تارویج  مشکالت، به

 روحیۀ ناامیدی در جامعه است. 
های  ویژه شابکه باه ،در دنیای کنونی و با گسترش و توساعۀ وساایل ارتبااط جمعای

و ای و اجتماعی و دنیای مجازی، عالوه بر از بین بردن قوا و نیروهای انسانی  ماهواره
تر باه ناام  دفاعی به وسیلۀ جنگ واقعی از سوی دشمنان رو به افاول، جنگای مهلا 
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برانادازتر از  تر و خانمان جنگ روانی است. آثار مخرب این نوع تهاجم بسیار گسترده
های گگافی را در ایان زمیناه در نظار گرفتاه اسات؛  جنگ واقعی است. دشمن هگینه

هاگار دالری باه بخاش  522یلیاون و م 51هایی چون تخصیس بودجاۀ ماالی  هگینه
هگار دالری به رادیو فردا که تنهاا بخشای از  937میلیون و  3فارسی صدای آمریکا و 
علیه جمهوری اسالمی ایران بوده اسات و البتاه ایان  3051جنگ نرم آمریکا در سال 

های محرماناه را شاامل  تنها بخشی از خبرهای مبرح شده در این زمینه است. هگیناه
 1شود. نمی

در جنگ واقعی، زمانی که افاراد جامعاه متوجاه هجاوم دشامن باا اسالحۀ واقعای 
کوشند دشمن را از خااک خاویش بیارون  شوند، همه برای دفاع بسیج شده و می می

تنهاا متوجاه   برانند و بر آن غلبه کنند؛ ولی در جنگ نرم بسیاری از اوقات، افاراد ناه
بلکاه تحات تاأثیر القائاات آن قارار  ؛دشاون عام فرهنگی دشامن نمی شبیخون و قتل

های فکری و عقیادتی و فرهنگای و  گیرند و این، سبب بروز بسیاری از نابسامانی می
هاا بار اثار  تنهاا ارزش  شود. در این نبارد ناه رواج تفرقه و ترویح ناامیدی جامعه می

 ؛یادگرا شود و ایمان و اعتقادات نیگ به سستی می رنگ می تهاجم فرهنگی دشمنان کم
امیدکننده و تبلیغات منفی در برابار حکومات اساالمی و نادیاده  بلکه انتشار اخبار نا
ای تیره و تار و مملو از فقر و  های گوناگون و ترسیم آینده ها در زمینه گرفتن پیشرفت

دهد. الحق که ایناان کاارگگاران  یأآ، جامعه را به انحباط فکری و عقیدتی سوق می
»فرمایاد:  خداوند متعال در قرآن کاریم می شیبان رجیمی هستند که مو کو یِعـدو ـیطانو الَش 
ْمِباْلَتْحشاءِ کو رو دهاد و شاما را باه  شیبان به شاما وعادۀ تنگدساتی می» 2«:اْلَتْقَرَویْأمو

 «.کند بدکاری امر می

 گرایی طلبی و تجمل ب( ترویج روحیۀ رفاه

فین»طلبان به  در قرآن کریم از رفاه یعنای افارادی کاه باه دنباال  ؛ساتیاد شده ا« ُمتر 
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روناد و  طلبی منفی، کامروایی، خوشگذرانی و مانند آن می جویی، رفاه کامجویی، لذت
طلبی   کند. آثاری برای ا تراف )رفااه این اعمال، ایشان را از آخرت و یاد خدا غافل می

 4غارور و تفااخر، 3عجاب، 2ظلم و فساق، 1اند از: فساد و فحشا، بیان شده که عبارت
های  تحلیل نادرست نسبت باه حاوادث و ساختی 6تحقیر دیگران، 5شادمانی هیجانی،
کاه در نهایات ناابودی  10و کفران نعمت 9ترک جهاد 8ها، تگئین زشتی 7هشداردهنده،

   11جامعه را در پی خواهد داشت.
طلب، فرهناگ  راببۀ تالزمی دارد و در جوامت رفاه ،طلبی گرایی با رفاه چنین تجمل هم

ویژه  باه ،گرایی رساان، مصارف گرایی غالب است. نتیجاۀ ایان فرهناگ آسیب تجمل
برق با برندهای خارجی و عدم اهتمام باه تولیاد  و  زرق مصرف کاالهای لوکس و پر

داخلی و مصرف کاالی ملی، از بین رفتن روحیاۀ جادیت و تاالش و قناعات و در 
سارآغاز اناواع  چشامی اسات کاه خاود هم و  سوز چشام نتیجه، ترویج بالی جامعه

مشکالت روانی و رفتاری و اختالفات خانوادگی خواهد باود. چاه بساا بسایاری از 
گرایی دارد و افاراد بارای تاأمین نیازهاای  های اقتصادی که ریشه در تجمل نارضایتی

رو نیستند و در حقیقت آنچه در جامعه شااهد  با مشکل چندانی روبه ،اساسی خویش
 است، نه فقر اقتصادی.  های ناب اسالمی ری از آموزهآن هستیم، فقر فرهنگی و دو
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 ج( الگودهی نامناسب 

های تربیتی بارای تغییار نگارش و  الگودهی مناسب و شایسته، یکی از بهترین روش
سابب شاده ایان  ،ویژه تلویگیاون ها و به گستردگی فعالیت رسانه رفتار اجتماع است.

هنگ مصرف در جامعه به شامار آیاد. دهی فر ابگار یکی از عوامل تأثیرگذار در شکل
های  دهندۀ آن اسات کاه برناماه نشاان ،های پژوهشی طی دو دهۀ اخیار متأسفانه یافته

تلویگیونی بیشتر به بازنمایی سب  زندگی مرفه پرداخته و عناصر مصرف تجملای را 
گرایی در افراد تأثیرگذار، بایش  عالوه بر این، روحیۀ تجمل 1به نمایش درآورده است.

از دیگر افراد جامعه ظهور و بروز داشته و حتی در دولتمردان و کارگگاران حکاومتی 
صابری اقشاار  شاود کاه خاود سابب کم نیگ این نوع الگودهی به وفاور مشااهده می

گرایی باه وسایلۀ  پذیر در برابر مشکالت اقتصادی است. ترویج فرهنگ تجمال آسیب
شود و در نتیجاه، جامعاه  قناعت می سبب از بین رفتن روحیۀ کار و تالش و ،الگوها

گیرد. بدون ش  ارائۀ الگوهای مناساب  در پرتگاه انحباط اخالقی و عقیدتی قرار می
و برخورد قاطت و کوبنده با افراد مؤثری که سبب رواج الگوهای نامتناسب در جامعاه 

ناان شوند، بسیاری از مشکالت و آفات اقتصاد سالم را از بین خواهد بارد. امیرمؤم می
در نامۀ خویش خباب به عثمان بن ُحن ی ف که کارگگار ایشان در بصره بود و  علی

 کند:  گونه معرفی می در مهمانی اشرافی شرکت کرده بود، خود را به عنوان الگو این
کناد و از ناور داناش او فاروغ  بدان که هر کس را امامی اسات کاه بادو اقتادا می» 
باه  ،هاایش به پیرهنی و ازار  و از همۀ طعام ،دنیایشگیرد. این  امام شما از همۀ  می

دو قرص نان اکتفا کرده است. البته شما را یارا  آن نیست که چنین کنید، ولی مرا به 
از  !پارسایی و مجاهدت و پاکدامنی و درستی خویش یار  دهیاد. باه خادا ساوگند

و به جا  ایان   ه نکردهام و از همۀ غنایم آن، مالی ذخیر دنیا  شما پارۀ زر  نیندوخته
 «.ام ا  دیگر آماده نساخته جامه که این  کهنه شده است، جامه
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 فرماید: مینیگ در مورد صاحب آن مهمانی و سفرۀ رنگین 
اگر همۀ اعراب پشت به پشت هم دهند و به نبرد من برخیگند،  !به خدا سوگند» 

خیاگم و  می نخواهم تافت و اگر فرصت باه چناگ آیاد، باه جناگ بار رو  بر
اندیش پاکیگه سازم؛ چنانکه گنادم  کوشم تا زمین را از این شخس تبهکار کج می

از  !ها  کلوخ را از آن بیرون اندازند...؛ پاس ا  پسار حنیاف را پاک کنند و دانه
 1«.خدا بترآ! به همان چند قرص نان اکتفا کن تا از آتش رهایی یابی
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 تأملی بر فلسفه و فضیلت عید سعید فطر

 اشاره
ت و عظمات یال اهمیاه باه دلکااسات  یاد بگر  اسالمیاز اعیکی د فبر، ید سعیع

ر شاده اسات. کذ یدعاها و اعمال خاص ،ن روزیا یبرا یات اسالمیخاص آن، در روا
نفاس را باه  یها هاا و خواساته گهیماه روزه و تسالط بار غر  یه کمسلمانان  یتمام

را  یم عباادین برنامه عظیان ایاند، پا پشت سر گذاشته یمنظور اطاعت از خواست اله
ض و یه سراسر فاکوه رمضان کبه عظمت و ش یه ماهکاست  یعیطب .رندیگ یجشن م

 طلبد.   یفبر م یبه بگرگ یدیشود، ع  یدر آن نازل م یات الهکبر

 فطر دیع معنای

عارضی است  ید و خداپرستی تمایل دارد و شرک، امربه توحی ،انسان به طور فبری
شود. انسانی که طالب بازگشت به فبارت پااک و زالل اولیاه  که گریبانگیر انسان می

خویش است، باید جسم و جانش را از رذایل اخالقی و هر آنچه که مانت رسایدن او 
اید از فیلترها  ها، ب شود، پاکساز  کند. بنابراین برای نجات از آلودگی به سعادت می

هایش را از  تواناد ناخالصای متعدد  بگذرد و روزه به عنوان یکی از این فیلترهاا، می
مخاطاب  ،بین برده و او را به فبرت خویش بازگرداند تا در دنیای ابدی با آساودگی
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ةً   ِإلى اْ ِجِعي»کالم دلنشین  َيّ ِِ َيًة َمْر ِِ ِك  ا  .قرار گیرد 1«َ ِبّ

مای زگشت به فبرت و سرشت است که همان فبرت توحیدی عید فبر به معنای با
  َملْن »بازگشت به خویشتن اصیل و حقیقی نیگ همان بازگشت به خداست؛ زیرا  باشد.
له  َعَرَف   َنْفَسه    َعَرَف  یکی از «. هر کس که خود را بشناسد، خدایش را شناخته است» 2«:َ بَّ
با اعیاد ملی مثال عیاد ناوروز، ایان های اعیاد دینی مثل عید فبر و عید قربان  تفاوت

است که عید نوروز به عنوان عید طبیعت و عید تقویمی، بارای همگاان عیاد اسات؛ 
شود و طبیعت برای همه یکی و یکساان اسات. در حاالی  چون سال برای همه نو می

التحصیلی است. پایان ساال  که عید فبر مانند جشن پایان سال تحصیلی یا جشن فارغ
کسی که مدرسه نرفته و درآ نخوانده یا اگر مدرسه رفتاه ماردود یاا  تحصیلی برای

تجدید شده، روز جشن و شادی نیست؛ بلکاه روز حسارت و احسااآ محرومیات 
التحصیلی، جشن شادی برای کساانی اسات کاه باا موفقیات ساال  است. جشن فارغ

دارانای  عید فبر، در حقیقت جشن پایان موفقیت بارای روزه اند. تحصیلی را گذرانده
اند؛ بنابراین شاید  ماه به پایان رسانده است که با موفقیت وظیفه بندگی خود را در ی 

لَو ِعيلٌد »در این باره فرموده اسات:  بتوان گفت عید همگانی نیست. امام علی َملا ه  ِإنَّ
ه  ِصَياَمه  َو َشَكَر ِقَياَمله اش را  ناد روزهامروز تنها عید کسی است کاه خداو»  3«:ِلَمْن َقِبَل اللَّ

 «.  اش را سپاآ گگارده است داری زنده پذیرفته و شب
اند؛ چرا که اگر انسان ایان  عید فبر، عید کسانی است که حق روزه را نیگ به جا آورده

چنان کاه اماام  حق را به جای نیاورد، در حقیقت از بندگی خدا خارج شده است. هم
 در این باره فرمود:  سجاد

که بدانی روزه، پرده و حجابی است که خداوناد بار زباان،  حق روزه این است»
 ؛گوش، چشم، عورت و شکم تو کشایده اسات تاا تاو را از آتاش مصاون دارد
چنانچه در حدیث وارد شده است: روزه، ساپر آتاش اسات. پاس اگار اعضاای 

ای و اگار  بدنت در پس این پرده آرام گرفت، امیدوار بااش کاه مصاونیت یافتاه
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ه به پریشانی و حرکات خارج از قاعده خود ادامه دهند و پرده رهایشان کردی ک
جا و از روی شهوت نظر کنند و پاا را از حادود و تقاوا  حجاب را باال زنند، بی

 1«.الهی بیرون نهند، ایمن مباش که آن پرده دریده شود و از آن خارج شود

 و خدمت به خلق نفس هیتزک

هداف رسوالن الهای باوده اسات. اساالم باا ترین ا پاکی و تگکیه نفس، یکی از عمده

هاا را  دستور روزه در ماه مبارک رمضان، بهترین برنامه تگکیه نفس و پااکی از آلودگی

برای انسان در نظر گرفته است. اساآ در عبادت، باطن است و احوالی مثال نیات و 

اناد تو تنها ظاهر هار فارد نمیاگر چه اخالص و توبه و طهارت، امور باطنی هستند. 

رومین ماه مبارک بوده است یا ناه؛ اماا هماواره بایاد میاان حبیانگر این باشد که از م

رجا به جهت لبف بیکران الهای و خاوف باه جهات قصاورها و  ؛خوف و رجا بود

گونه نیست که هر کس بیشتر به ظواهر بپردازد و سر و صدایش  تقصیرهای خود. این

 ر داشته باشد. بیشتر باشد، درون و باطنش نیگ بهره بیشت
 2یم بمون بد ب زم ی و ق ل بد                          دبون بد ب زم ی و ح ل بد 

شناسای،  پذیری، وجادان کااری، وظیفه اگر انسان از نظر اخالقای، تعهاد، مسائولیت

از برکات این مااه نیاگ برخاودار  ؛عبادت، انفاق و خدمت، در این ماه رشد یافته باشد

 آن تغییر، بهره برده است.  بوده و به میگان

قرائت آیات سوره اعلی در رکعت اول نماز عید فبر و آیات سوره شمس در رکعات 

»ازد، رستگار خواهد شد: ددوم و شهادت به اینکه هر کس به تگکیه نفس بپر ََ َقْدَأْفَلـ
ی  تأکید بر این امر الزم و ضروری است که در ماه مباارک رمضاان تمارین 3،«َمْنَتَزکَّ

چنانکه در قنوت این نماز نیگ بار  شده است تا در همه روزهای سال اجرایی شود. هم

َك »این امر تأکید شده است:  لدو َصلَلَوات  َجمَّ ٌَ م  دًا َو آ َجمَّ ََ ِمْنه  م  ْخَرْج
َ
وءو أ لِّ س  ْخِرَجِنى ِمْن ك  ْن ت 

َ
َو أ
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و خانادانش را  ه محمادکاخواهم[ از هار باد   ]خدایا از تو می» 1«:َعَلْيِه َو َعَللْيِهْم 

و تماام خانادان او  گ خارج گردانی. درودهای تو بار محمادیخارج ساختی، مرا ن

 «.  باد
 در این باره فرموده است:  امام خمینی
ها  هاا، نوشایدنی اش ترک است؛ ترک شهوات از قبیل خوردنی این ضیافت، همه»

کرده اسات ماا  کند. خداوند دعوت و جهات دیگر  که شهوات انسان اقتضا می
خانه و این ضیافت هم جگ ترک،  را به اینکه شما باید وارد بشوید در این میهمان

هاا هماه در  ها. این ها، منیت ها، ترک منی چیگ  نیست؛ ترک هواها، ترک خودی
خانه است و ما باید حساب کنیم ببینایم کاه آیاا وارد شادیم در ایان  این میهمان
یم؟... تماام ایان مفاساد  کاه در عاالم حاصال خانه یا اصال وارد نشاد میهمان
اناد،  اند یاا اگار وارد شاده شود، برا  این است که در این ضیافت وارد نشده می

بینیاد، بارا  ایان  هایی که در دنیا می اند ... تمام این جار و جنجال استفاده نکرده
دعاوت  اناد، اند، در این مهمانی وارد نشده است که استفاده از این ضیافت نکرده

اند. کوشش کنیاد کاه ایان دعاوت را لبیا  بگوییاد. ... اگار  خدا را قبول نکرده
 -خادا  نخواساته -بینید در دنیا جنگ و جادال اسات و در باین شاما هام می

اش هست، بدانید که در این ضایافت وارد نشادید، مااه رمضاان را ادراک  نمونه
   2«.نکردید

زمان طالیای بارای ادای  از سوییدا، رمضان، ماه پرستش خدا و خدمت به بندگان خ
ادای وظیفاه در قباال بنادگان خادا؛ از هماین  از سوی دیگردین به خداوند است و 

روست که در این ماه هم بر تالوت قرآن و هم بر اطعام تأکید شده است. کسای کاه 
آورد، در حقیقات باا  کند و نماز عید را به جای می خود را با پرداخت زکات پاک می

بایاد باه  ؛دهاد نفس خود، آموخته است که به همان اندازه که باه روزه بهاا می تگکیه
اگر این اصل نه تنها در مااه مباارک رمضاان، کنید  حال فکر مینیازمندان نیگ بها دهد. 

 های سال رعایت شود، آیا دیگر نیازمندی در جامعه باقی خواهد ماند؟ که در تمام ماه
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 نیمسلم یاجتماع یبستگهم

به حرکت برای نماز عید فبر پس از پرداخت زکات فباره، یعنای مسالمانان  دستور
 .های یکادیگر تاالش کنناد بستگی برای رفت مشکالت و گرفتاری باید با اتحاد و هم

ها به دوستی و همدلی تبدیل شود و مؤمنان در ی  صف واحد، برای  ها و کینه بغض
حااد و نگدیکای بیشاتری باه رفت مشکالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، احساآ ات

َم »فرموده است:  چنانکه امام سجاد همدیگر کنند. هم ه  وأ    اللَّ ا َنت  ِرَنلا   َيلْوِم   ِفلي  ِإَلْيَك   ِإنَّ َْ ِف
ِذي ْجَتَُّداً   َجَعْلَته    الَّ ِتَك َمْجَمعًا َو م  ْهِل ِملَّ و ًا َو ِْلَ ر  ْؤِمِنيَن ِعيدًا َو س  ی پروردگارا! ما به ساو» 1«:ِلْلم 

گردیم در روز عید فبرمان که آن را برای اهل ایماان، روز عیاد و شاادی و  تو بر می
 «.برای اهل ملت خودت، روز اجتماع و همیاری قرار دادی

نیگ درباره نقش عیاد فبار در تحاوالت معناوی، اقتصاادی و اجتمااعی  امام رضا
 جامعه فرموده است:

مسلمانان باشاد و مسالمانان در  اند که مجتمت روز فبر را بدان جهت عید کرده»

این روز گرد آیند و از شهر خارج شده، دسته جمعی به صحرا روناد و خداوناد 

ها انعام فرموده )و پاداش و جایگه  را به پاآ آنکه بر ایشان منت گذارده و نعمت

فرماید  سپاآ گویند. پاس روز عیاد قارار داده شاد و روز  عبادتشان را عبا می

دیگر را ببینناد و از احاوال یکادیگر بااخبر  دن مسلمین که ی اجتماع و گرد آم

ها را افبار کنند و روزه نگیرند، و زکات تن خویش باه مساتحقان  باشند و روزه

دهند و روی به درگاه خداوند آورند و روزی باشد که حوائج خود را باه درگااه 

بادان جهات خداوند متعال عرضه کنند و التماآ و زاری و تضرع نمایند؛ و نیگ 

اند که نخستین روز از سال است که خوردن و آشاامیدن  آن روز را عید قرار داده

در آن رواست؛ زیرا نخستین ماه از سال نگد اهل حق، مااه رمضاان اسات. پاس 

خداوند عگوجل خواست که در آن برای مسلمانان مجمعی باشد کاه آناان گارد 

  2«.هم آیند و خدا را حمد کنند و تقدیس نمایند
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 امتیروز ق یبرا یآمادگ

مااه  وقتای آدمای پاس از ی  .سازی شده روز قیامت در این دنیاسات عید فبر، شبیه
گیارد و آنکاه کوتااهی کارده،  عبادت و اطاعات دستورات خدا، پااداش خاود را می

؛ در حقیقت تصویری از روز قیامت و افکند افسوآ و حسرت در وجودش شعله می
. شور و حرکت ماردم بارای برپاایی شود تداعی می ها افسوآ از دست دادن فرصت

ها از گور و حاضر شدن در دادگاه عادل الهای  نماز عید نیگ به مثابه بیرون آمدن انسان
 در این باره فرموده است:  است. امام علی

گیرنااد و  ای مااردم! ایاان روز، روزی اساات کااه نیکوکاااران در آن پاااداش می»
گردند. دنیا، محل مساابقه اسات  یوآ و ناامید میکاران و تبهکاران در آن مأ زیان

و آخرت، زمان اجر گرفتن؛ بهشت جایگه برندگان این مساابقه و جهانم جاگای 
ترین روز به روز قیامت اسات؛ چاون در قیامات  بازماندگان است. عیدفبر، شبیه

ای کاه  گردناد و عاده خورناد و غضابناک می کارناد، تأساف می ای که زیان عده
شوند. وقتی از منازلتاان بارای  های الهی می رستگار و متعنم به نعمتنیکوکارند، 

شوید، به یاد آورید زمانی را که از مناگل بادن خاود  خواندن نماز عید خارج می
جایگااه نمااز خاود  خارج شده و به سوی خدای خود خواهید رفت. وقتای در

تید و از شاما ایسا ایستید، به یاد آورید زمانی را که در محضر عادل الهای می می
گردید، به یاد آورید زماانی را  کنند. وقتی از نماز به منازلتان بر می حسابرسی می

که به منازل خود در بهشت خواهید رفت. ای بندگان خدا! کمترین چیگی که باه 
ای در آخارین روزه مااه  شود، این است که فرشته دار داده می زنان و مردان روزه

: هاان! بشاارتتان بااد، ای بنادگان خادا! کاه گناهاان دهاد رمضان به آنان ندا می
تان آمرزیده شد، پس به فکر آینده خویش باشید که چگونه بااقی ایاام را  گذشته
   1«.بگذرانید

  آنو تداوم اعمال نیک حفظ 

شود، ایمان و عمل صالح است کاه در آیاات  آنچه سبب کامیابی و سعادت انسان می
اما باید توجه داشت کاه صارف انجاام دادن اعماال  ؛بسیاری بر آنها تأکید شده است
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نی  برای رسیدن به سعادت کافی نیست؛ بلکه تاداوم و بقاای آن تاا روز رساتاخیگ 
هایی که در طول عمر کارهای شایسته و نی   بسیار مهم و حیاتی است. ای بسا انسان

 به دنیای باقی ببرند.توشه با خود  بسیاری انجام دادند، اما نتوانستند آنها را به عنوان ره

َِ »فرموده است:  امام علی ْنَق وم  َخْيٌر ِمْن َكِثيرو م  عمل کم بادوام، بهتر اسات » 1 «:َقِليٌل َيد 
در روایت دیگاری از حضارت ساؤال شاد: شاما کاه «. از عمل زیادی که قبت شود

ْس»گویید:  راهتان درست است چرا همیشه در نماز می َراَطاْلمو حضرت  .«َتِقیَماْهِدَناالِص 
ِدْم »فرمود: 

َ
ِذي  َلَنا َتْوِفيَقَك   أ َطْعَناَ    الَّ

َ
ي  ِفي  أ ِِ ى  َما اِمَنا َحتَّ يَّ

َ
يَعَك   أ َِ ْعَماِ َنلا  َكَذِلَك   ن 

َ
ْسَتْقَبِل أ  2«:ِفي م 

م، بر ما ادامه ینکام گذشته عمر  خود طاعتت یّ رد  تا در اکمان یه عباکقی را یآن توف»
 «.  مینکگ طاعتت یمانده عمر خود نام یّ بده تا در ا

نیگ بر این مسئله تأکید دارند؛ زیرا خبر گمراهای و برگشات همیشاه  3آیات بسیاری
های ماردم  کیناه خدا وجود دارد. اهمیت این مسئله تا آنجاست کاه وقتای رساول

  َسلَلَمةو ِملْن   ِفلي»پرسد:  می کنند، امام پس از خود را بازگو می نسبت به امام علی
 «.  آیا در آن هنگام دین من سالم است؟»؛  4«:َدْيِني

 اسالم اقتدار و عزت گاه جلوه فطر، دیع

ه از کاسانی عید و موجاب افتخاار، مباهاات و سارور اسات کاین روز بگر  برای 
 اند. حضیض حیوانیت و رذیلت خارج شاده و باه اوج انساانیت و فضایلت رسایده

بار کزیر یوغ استعمار و اسات ،ذلت ،بردگیکسانی که خود را از مدارج پست و منحط 
آزادگای و زنادگی در ساایه  ،زیستن رهانیده و خود را به معارج واال و متعالی آزادی

اند. میارزا  میت خدا و دین او و مبارزه و ایستادگی در برابر دشمنان خدا رسااندهکحا
 نویسد:  می المراقباتجواد آقا ملکی تبریگی در کتاب ارزشمند 

ه خداوند متعال از میان روزها انتخااب فرماوده تاا کبارت است از زمانی عید ع»
رحمت و عنایت و انعام خود را بر بندگانش نازل فرماید تا آناان بارای دریافات 

                                                           
 .270ص  ؛المواعظ و الحکم ونیع علی بن محمد لیثی واسبی؛.1
 .314، ص 39ج  ؛بحاراالنوار محمدباقر مجلسی؛ .2
 .14: مائده، 527: نساء، 3: عمران آل، 34 و 15: بقره.ک: ر. 3
 .91ص  ؛یمالاأل شیخ صدوق؛  .4
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تعالی جمت شوند و اجازه فرموده تا در پیشاگاه  ها و جوایگ و عبایای حق خلعت
رده و کخود اعتراف  نت و عبودیتکمقدسش حضور یافته و نگد او به فقر و مس

رده و حاوائج و نیازهایشاان را عرضاه دارناد ... و کااز گناهان خویش استغفار 
ند و فاوق رغبتشاان باه ایشاان عباا فرمایاد ... و کوعده فرموده آنان را اجابت 

رده و کاو کدوست دارد بندگانش در این عید، گمان خود را به پروردگار خود نی
ار بیچااره در چناین کادوار باشند ... و انسان زیانبه مغفرت و عبای او بیشتر امی

ه از معنا و حقیقت عیاد غافال شاود و در روز عیاد باا کسی است کروزی، آن 
مغگی و جهالت به اعمال و مراسمی لغو و بیهوده، خود را مشاغول دارد و   سب

وگو و قارب باه او اعاراض  از توجه به خدای تعالی و انس با محبوب و گفات
تعالی راضای  وگو و انس با غیر خدا و غافلین و محجوبان از حق فترده و به گک

 1«.شود

 ؛میدانی بارای مساابقه در عباادت و اطاعات بنادگان اسات ،در حقیقت ماه رمضان
هاای  ای که خداوند در پایان آن، بندگانش را بارای دریافات جاوایگ و خلعت مسابقه

بدین معناست که بایاد  ،مسلمانانالهی فرا خوانده است. عید قرار دادن این روز برای 
م و کمهابت و هیمنه الهی نیاگ بار اجتمااع آناان حاا ،عگت ،آثار خدایی، یعنی قدرت

های انسانی و الهای در میاان  ها و اصالت میت دین و خواسته و اراده الهی، ارزشکحا
پیشاگی،  رامتکهایی چون شاجاعت و سایادت، آزادگای و  آنان محقق باشد؛ ارزش

خواهی،  سر فرود نیاوردن در برابر هیچ قدرتی جاگ خادا، روحیاه عادالتاستقالل و 
، گذشت از همه چیگ برای اقاماه و اعاتالی  ستیگی، ذلت ستم ناپذیری، عشق به لقاءاّله

دین خدا و ... ؛ چرا که در غیر این صورت، انتساب این عیاد باه خداوناد ناصاواب 
ترین مسائل مربوط به این عید  ز مهماست. بنابراین با توجه به فحوای متون اسالمی، ا

گسااتر امااام زمااان  سااتیگ و عدالت وماات جهااانی ظلمکتااوان توجااه بااه ح بااگر  می
الشریف دانست. از همین روست که در بخشی از دعای بعد از نماز  فرجه تعالی اّله  عج

َم »عید، به خواندن این جمالت دستور داده شده است:  ه  ا َنْرَيب    اللَّ يَملةو   َك ِإَليْ   ِإنَّ ِفي َدْوَللةو َكِر

                                                           
 .223ص  ؛یکیمحدث بندرر میترجمه ابراه ؛المراقبات ؛یگیتبر یملک جواد. 1
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ْهَلله
َ
َفاَق َو أ ٌُّ ِبَها النِّ ِذ ْهَله  َو ت 

َ
ْسََلَم َو أ َُّ ِبَها اْْلِ ِع آرزومند دولت کریماه از جاناب  !خداوندا» 1«:ت 

 «.تو هستیم تا به وسیله آن، اسالم و اهل آن عگت یابند، نفاق و اهل آن ذلیل شوند
ر این ماه آموختاه و داشاتنش را تمارین کارده، آموخته رمضان، باید هر آنچه د دانش 

های عمار باه کاار گیارد؛ وگار ناه  حفظ کند و در صحنه جامعاه و دیگار فرصات
 شود. های نظری بدون کاربرد عملی، به زودی فراموش می دانش

                                                           
 .434، ص 2ج  ؛یلکافا؛ کلینیمحمد بن یعقوب . 1
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ر به کوشش خطیب رهبر؛ تهران: نشر  ؛ديوان حافظاااااااااااااااا؛  ،اااااااااااااا .33

 شم1388صفی ر یشاه، 

؛ باه اهتماام محمادعلی فروغای؛ تهاران: غزلیلاتا؛ ااااااااااااااا ،اااااااااااااا .37

 ش.5232امیرکبیر، 

 ش.5273انتشارات دانش،  :تهران ؛گلستان سعدی اااااااااااااااا؛ ،اااااااااااااا .33

 .ش5233مهتاب،  :تهران ؛اشعارديوان ااااا؛ اااااااااااا ،اااااااااااااا .39

؛ تهران: دانشگاه علوم و معاارف زبان دعا در صحیفة سجاديهمحمد جواد؛  ،پور سلمان .70

 ش.5293قرآن کریم، 

  .ش 5220کتابفروشی اسالم،  :تهران ؛فرهنگ جامتاحمد؛  ،احیس .75

ت یاتابخاناه آک؛ قم: ر بالماثوریالدر المنثور فی التفسر؛ کب عبدالرحمن بن ابی ،وطییس .73

 . ق5404ل، ، چاپ اواّله مرعشی نجفی

چااپ هفادهم،  ،دارالشاروققاهره:  –بیروت  ؛فی ظالل القرآن ؛د بن قببیس ،شاذلی .72

 .ق5453

،  صابحی صاالح؛ قام: هجارتتصحیح ؛ نها البالغةن؛ یمحمد بن حس ،ف الرضییشر .74

 ق.5454چاپ اول، 



   313مآخذ   و منابع

 

دار  :بیاروت ؛لیلتحل دراسلة و یحیاة المام الحسن بن عل ؛باقر ،شریف قریشی .71

 .ق 5452البالغة، 

 .ق 5294؛ قم: دار الکتب العلمیة، حیاة الحسین بن علی؛ اااا ،ااااااااااااا .73

پژوهشاکده بااقر  قم: ؛نیلمات المام الحسکموسوعة  ؛محمود و دیگران ،شریفی .77

 .ق5451العلوم، 

 .ش 5232انتشارات رضی،  :قم ؛جامع الخبار ؛الدین تاج ،شعیری .73

 تا. : مببعة حیدریة، بینجف؛ جامع الخبارااااااااا؛  ،اااااا .79

 ش.5273 و 5233 ؛ تهران: کتابچی، چاپ سوم،اْلمالیمحمد بن علی؛  ،شیخ صدوق .30

چااپ  للمببوعاات، علمایالامؤسساه  ؛ بیاروت:اْلمالیاااااااااااااا؛  ،ااااااااااا .35

 .ق5400پنجم، 

 ق.5230؛ تهران: کتابفروشی اسالمیه، اْلمالی ااااااااااااا؛ ،ااااااااااا .33

 ق.5231فروشی داوری،  ؛ قم: کتابعلل الشرائع ااااااااااااا؛ ،ااااااااااا .32

 ق.5452؛ قم: جامعه مدرسین، من ليحضره الفقیه کتاب   ااااااااااااا؛ ،ااااااااااا .34

،  نی؛ تحقیق علی اکبر غفار ؛ قام: جامعاه مدرسا الخصال ااااااااااااا؛ ،ااااااااااا .31

 . ش5233

؛ قام: دار الشاریف الرضای واب العمال و عقلاب العملالث ااااااااااااا؛ ،ااااااااااا .33

 ق. 5403للنشر، 

 . ش5231؛ تهران: دار الکتب اإلسالمیه، تهذيب اْلحکاممحمد بن حسن؛  ،شیخ طوسی .37

مصحح حسن الموسوی خرساان؛ تهاران: ؛ تهذيب اْلحکام ا؛ااااااااااااااا ،ااااااااااا .33

 ق. 5407دار الکتب االسالمیه، 

  ؛ تحقیق مؤسسة البعثة؛ قم: دار الثقافة، چاپ اول،اْلمالی تتتتتتتتتتتتتتت؛ ،تتتتتتتتتتت .39

 ق.5454

 ش. 5233قم: اندیشه هادی،  ؛اْلمالی تتتتتتتتتتتتتتت؛ ،تتتتتتتتتتت .90

؛ بیروت: مؤسسه فقه الشیعة، چاپ اول، مصبا  المتهجد تتتتتتتتتتتتتتت؛ ،تتتتتتتتتتت .95

 ق.5455

 .ق 5433؛ قم: مکتب المؤلف، ب اْلثرمنتخعلی؛  ،صافی گلپایگانی .93
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چااپ دوم،  : بوستان کتاب،قم ؛زانیترجمه قرآن براساس الم ؛د محمدرضایس ،صفوی .92

5231. 

دفتار انتشاارات اساالمی قام:  ؛ر القرآنیزان فی تفسیالم ؛نید محمد حسیس ،ییطباطبا .94

 ق.  5457چاپ پنجم،  ،ه قمین حوزه علمیمدرس  جامعهوابسته به 

جا: نشر بنیااد علمای و فکاری  بی ؛المیزان فی تفسیر القرآناااااااااااا؛ اا ،ااااااا .91

 ش. 5237عالمه طباطبایی با همکاری مرکگ نشر فرهنگی رجاء، چاپ چهارم، 

ترجمه سید محماد بااقر موساوی  ؛المیزان فی تفسیر القرآن؛ ااااااااااااااا ،اااااا .93

 ش.5274عه مدرسین حوزه علمیه قم، همدانی؛ قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جام

 ش.5273؛ تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم، مجمع البیانفضل بن حسن؛  ،طبرسی .97

 ق.5403بیروت: دار المعرفه، چاپ دوم،  ؛مجمع البیان اااااااااااااا؛ ،ااااااا .93

؛ ترجمه حمیدرضا شیخی؛ تصحیح محماد حسان نثر اللئالی اااااااااااااا؛ ،ااااااا .99

 تا. های اسالمی، بی ؛ مشهد: بنیاد پژوهشزبری قائینی

 ق.5231 ،هیدریتابخانه حکنجف اشرف:  ؛اة اْلنوارکمش ؛علی بن حسن ،طبرسی .500

؛ تصحیح ساامی غریاری؛ ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربیمحب الدین؛  ،طبری .505

 ش.5233قم: دار الکتاب اإلسالمی، 

ة، یا؛ بیروت: دار الکتاب العلمرةالرياض النضرة فی مناقب العش؛  ااااااااااا ،ااااا .503

 ق.5434

؛ مصاحح احماد حساینی اشاکوری؛ تهاران: مجملع البحلرينفخرالادین؛  ،طریحی .502

 .ش5271مرتضوی، 

 ق.5274تهران: انتشارات اسالم، چاپ دوم،  ؛اطیب البیان ؛سید عبدالحسین ،طیب .504

 ق.1461 ،دار الحدیث ؛ قاهره:المعجم المفهرس ؛محمد فؤاد ،عبدالباقی .165

چااپ  ،انیلیانتشارات اسماع ؛ قم:نیر نور الثقلیتفس ؛علی بن جمعه ،گ یحوعروسی  .503

 ق.5451چهارم، 

، چااپ اول،  نشار معاارف قام: ؛اخالق اسالمی )مبلانی و مفلاهیم( ؛ مهد  ،علیگاده .507

 ش.5239
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؛ محقاق / مصاحح ساید هاشام رساولی اشلییر العیتفسمحمد بن مساعود؛  ،اشییع .503

 . ق 5230چاپ اول،  ة،یمحالتی؛ تهران: المببعة العلم

؛ قام: رضای، نیرة المتعظلین و بصیروضة الواعظ؛ حسان محمد بن ،شابور یفتال ن .509

 .5271چاپ اول، 

 ق.5450؛ قم: هجرت، چاپ دوم، کتاب العینخلیل بن احمد؛  ،فراهیدی .550

 ق.5459بیروت: دار المالک،  ؛القرآن وحی من یرتفس ؛سید محمدحسین ،اّله  فضل .555

 .ش5232چاپ اول،  : بوستان کتاب،قم؛ انیر بیتفس ؛محمد تقی ،فلسفی .553

 ق.5451بیروت: دار الکتب العلمیه،  ؛قاموس المحیط ؛بن یعقوب محمد ،فیروزآبادی .552

چااپ دوم،  ،انتشاارات الصادر ؛ تهاران:ر الصلافییتفسل ؛مال محسن ،اشانیکض یف .554

 ق.5451

 .ش5230؛ تهران: انتشارات جمهوری، بیت در مکتب کريم اهلعلی؛  ،قائمی .551

 ق.5231؛ مصر: دار المعارف، دعائم اْلسالمنعمان بن محمد تمیمی؛  ،قاضی نعمان .553

 ش.5275 ،ةیتب اإلسالمکدار التهران:  ؛قاموس قرآن ؛برکد علی ایس ،قرشی .557

تهران: احساان،  ؛زاده تحقیق ابوبکر حسن ؛حالل و حرام در اسالم ؛یوسف ،قرضاوی .553

 ش.5230

ان ی؛ تحقیق غالمرضا عرفاناءیقصأل اْلنب ؛ د بن هبة اّله یسع ،ن راوند یقبب الد .559

 . ق5409، چاپ اول،  ها  اسالمی گ پژوهشکگد ؛ مشهد: مری

؛ تحقیق طیب موساوی جگائاری؛ قام: ر القمییتفسعلی بن ابراهیم )منسوب ؛  ،قمی .530

 . ق5404، چاپ سوم،  تابکدار ال

پ چهاارم، چاا ،تاابکدار ال قام:؛ تفسلیر القملی ااااااااااااااااااااااااا؛ا ،ااا .535

 ش.5237

 ش.5272چاپ اول،  ؛تحقیق مجمت البحوث االسالمیه ؛البحار نةیسف ؛عباآ ،قمی .533

 ش.5274؛ قم: هجرت، منتهی اآلمالاااااا،  ،ااا .532

 ؛ ترجمه محماد محمادی اشاتهاردی؛و مهربان سیرت پیامبر اعظماااااا؛  ،ااا .534

 تا. نا، بی بی
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فروشی محمد  تابکتهران:  ؛نیالمخالف ن فی الزامیمنها الصادق ؛مال فتح اّله  ،اشانیک .531

 ش.5223 ،حسن علمی

 ق.5450 ،انتشارات دار الذخائر ؛ قم:نز الفوائدک ؛ابوالفتح ،یکراجک .533

؛ قام: دار الرضای المصبا  )جنلة اْلملان الواقیلة(ابراهیم بن علی عااملی؛  ،کفعمی .537

 ق.5401)زاهدی ، چاپ دوم، 

؛ بیاروت: مؤسساه االعلمای للمببوعاات، ینالبللد الملاااااااااااااااااااااا؛  ،اااااا .533

 ق.5453

 ش.5231 و 5233 ؛ تهران: دار الکتب اإلسالمیة،الکافیمحمد بن یعقوب؛  ،کلینی .539

؛ مصحح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی؛ تهاران: الکافی ؛اااااااااااااااا ،ااااا .520

 ق.5407دار الکتب العلمیه، 

بیاروت: دار التعاارف،  ؛لای اکبار غفااریتحقیق ع ؛الکافیا؛ ااااااااااااااا ،ااااا .525

 ق.5405چاپ چهارم، 

نشر دفتر نشار ترجمه سید هاشم رسولی؛ قم:  ؛یاصول کاف اااااااااااااااا؛ ،ااااا .523

 ش.5235 چاپ اول، ،تیفرهنگ اهل الب

؛ ترجمااه سااید جااواد مصاابفوی؛ تهااران: اصللول کللافی؛ اااااااااااااااااا ،اااااا .522

 تا. فروشی علمیه اسالمیه، بی کتاب

گد ؛ قم: المببعاة یان ی؛ تحقیق غالمرضا عرفانالزهدد؛ ین بن سعیحس ،وفی اهواز ک .524

 . ق5403ة، چاپ دوم، یالعلم

محقاق و مصاحح حساین  ؛الملواعظ و الحکلم ونیع ؛علی بن محمد ،لیثی واسبی .521

 ش.5273قم: دارالحدیث،  ؛حسنی بیرجندی

رر اخبلار  بحار اْلنوارمحمد باقر؛  ،مجلسی .523 ؛ بیاروت: الئملة الطهلارالجامعة للد 

 ق.5404مؤسسة الوفاء، 

رر اخبار الئمة الطهلار بحار اْلنوار ااااااااااا؛ ،ااااااا .527 دار  :روتیاب ؛الجامعة لد 

 ق.5402اء التراث العربی، یاح

؛ تصحیح عالءالدین اعلمی؛ بیروت: مفاتیح الجنانل  زاد المعاداااااااااا؛  ،ااااااا .523

 .ق5432 مؤسسة االعلمی للمببوعات،
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ناماه  پایان ؛«از منظلر فلسلفه عللم یاسلیس یایت جغرافین ماهییتب» ؛احد ،محمدی .529

 .ش5297دانشگاه تهران، دکتری، 

موسلوعة الملام عللی بلن  محمد باا همکااری نویساندگان؛ ،محمدی ری شهری .540

 ق. 5435؛ قم: دار الحدیث للبباعة و النشر، چاپ اول،  ابیطالب

 ش.5271؛ قم: دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ نهم، نسیمای فرزانگارضا؛  ،مختاری .545

؛ سرگذشت، افکار و آثار آيت الَِله شهید سید حسن ملدرس ؛محمد صادق ،مگینانی .543

 .ش5292مؤسسه تراث الشیعه،  :تهران

بنگااه ترجماه و نشار  ؛ تهاران:ميرکلمات القرآن الک یق فیالتحق ؛حسن ،مصبفو  .542

 ش. 5230 ،تابک

؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد کلمات القرآن الکريم یفالتحقیق ؛ اااااا ،اااااااا .544

 ش.5233اسالمی، 

 تا. ، بیانتشارات صدرا :تهران ؛مجموعه آثار شهید مطهری ؛مرتضی ،مبهری .541

؛ ترجماه و شارح الرشاد فی معرفة حجا الَِله عللی العبلادمحمد بن محمد؛  ،مفید .543

 ش.5273هاشم رسولی محالتی؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 

نگاره کنشار  قام: ؛الرشاد فی معرفة حجا الَِله علی العبلاداااااااااااااااا؛  ا،ااا .547

 . ق5452د،یخ مفیش

؛ مصحح: علی اکبار غفااری و محماود محرمای الختصاصاااااااااااااااا؛  ا،ااا .543

 ق.5452زرندی؛ قم: المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید، 

چااپ  ،ةیتاب اإلساالمکدار ال ؛ تهران:مونهر نیتفس ؛دیگرانو  ناصر ،راز یارم شکم .549

 .ش5230و  5274 ،5275 اول،

قام: نشار  ی؛گایر محادث بنادر میترجماه اباراه ؛المراقبات ؛جواد ،یگیتبر یملک .156

 .1311اخالق، 

؛ مشاهد: انتشاارات کنگاره فقه الرضلا، منسوب به امام علی بن موسی الرضا .515

 ق. 5403، جهانی امام رضا

 ،ت اّله مرعشاییاتابخاناه آکانتشاارات قام:  ؛نیوقعلة صلف ؛نصر بن مگاحم ،منقر  .513

 .ق5402
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هاای اساالمی  مرکاگ پاژوهش: قم ؛علل و آثار آن، غفلت ؛مهدی ،موسوی کاشمری .512

 تا. ، بیصدا و سیما

؛ به کوشش توفیق سبحانی؛ تهاران: وزارت مثنوی معنویجالل الدین محمد؛  ،مولوی .514

 .ش5274فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ دوم، 

 تا. ، بیانتشارات اسالمیه :تهران ؛مثنوی معنوی ااااااااااااااااا؛ ا،ااااا .511

 ش. 5291قم: بوستان کتاب،  ،در سیرۀ عالمان قرآن انس با اکبر؛علی ،مؤمنی .513

؛ تحقیق عبادالغفار سالیمان بناداری و سنن النسائی الکبریاحمد بن شعیب؛  ،نسائی .517

 ق.5455اول،  سید حسن کسروی؛ بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ

؛ تحقیق و تعلیق فؤاد عبادالباقی؛ بیاروت: صحیح مسلممسلم بن حجاج؛  ،نیشابوری  .513

 تا. دار احیاء التراث العربی، بی

 ش.5274مؤسسه هجرت،  :تهران ؛معراج السعادة ؛مال احمد ،نراقی  .519

 تا. ؛ تهران: دار الکتب االسالمیه، بیمعراج السعادةاااااااااا؛  ،ااااا .530

 تا.  ، بیمؤسسه اعلمی للمببوعات :بیروت ؛جامع السعادات ؛مدمهدیمح ،نراقی  .535

مؤسساه آل قام:  ؛و مسلتنبط المسلائل الوسلائل کمسلتدر ؛حساینمیارزا  ،ینور  .533

 .ق5403، تیالب

ر یتفسل ؛گ فرهناگ و معاارف قارآنکاو برخی از محققان مر اکبر  ،هاشمی رفسنجانی .532

 ش.5279چاپ سوم، بوستان کتاب،  :قم ؛راهنما

فرهنلل   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؛ ،اااااااااااااااااا .534

 ش.5234چاپ اول، بوستان کتاب،  :قم ؛قرآن

 ق.5409بیروت: مؤسسه الرسالة،  ؛کنزالعمال ؛عالءالدین ،هندی .531

 ؛ قام:ه الخلواطر(یل)تنب ورام همجموعلمسعود بن عیسی؛  ،فراآ مالکی ورام بن ابی .533

  تا. ، بی: اولچاپ ،هیتبه فقکم

 نشریات
تابساتان  ی؛نامه معارف قرآن پژوهش ؛«رزق و روزی در قرآن و روایات» ؛احمد ،جدیدی .5

 .1، شماره 5290
ساز مصرف سیگار و رفتارهای پر خبار  مقایسه عوامل زمینه» ؛مهران و دیگران ،رشیدی .3



   311مآخذ   و منابع

 

وم، تابساتان دوره ششم، شماره د ؛مجله طب انتظامی ؛«در سربازان سیگاری و غیر سیگاری

 .543 – 521، ص 5293
مجلاه  ؛«مواد مخادر و دخانیاات از دیادگاه فقاه ماذاهب اساالمی» ؛اّله  روح ،اللهی روح .2

 .3، شماره 5231زمستان  ؛مبالعات تقریبی مذاهب اسالمی

در مقابله  سیره پیامبر اکرم»زاده؛  زاده یگدی، سعید و محمد جواد شریف سید حسین .4

، 33، شاماره 53؛ فصلنامه علمای پژوهشای اقتصااد اساالمی، دوره «های اقتصادی با تهدید
 .  5291تابستان 

در  ای الگوهاای مصارف نقش بازنمایی رساانه» ؛و عرفان ناصری سپهر ،شیرزاد خوانچه .1

هاای ارتبااطی، ساال  فصلنامه پژوهش ،«و رفتارهای مصرفی مخاطبان ها گیری نگرش شکل

 .5293، بهار 35هفدهم، شماره 

شایوع مصارف دخانیاات: مبالعاه ساالمت از دیادگاه ماردم » ؛مهدی و دیگران ،عبادی .3
 .273 – 231، ص 5290سال دهم، شماره سوم، تا بستان  ؛فصلنامه پایش ؛«ایران

؛ مجلاه پاسادار اساالم، «عدالت و احسان در سیره علی»محمد؛  ،محمدی اشتهاردی .7

 .5230، 323و  325شماره 
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